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Hogheîen och Ringheten.

(tfi-i imitation af Shenßones Êlegy VII.}

V* Öfver heden, tankfull irrande, 
jag fag hur aftonlkuggan långlamt llräcktes J 
och fjerran hördes (formen hvinande 5 
■®ch lolens eld-blofs uti böljan fläktes»

jag gick, men vid min Öda ingen vant 
jag ofvan lyftes utaf ingen fljerna Ï 
och Mödans läger , kojan , äfven den •
gaf ej det fclyga Iken , jag fäg få gerna*

Pä af flin d hördes dåft en klicka tlåj 
«ch hunden , vakande i byen, Ikällde :
'Tytt var allt annat, utom Stormen, dl, 
fem Ikogens hundra» åra tallar fällde»

SI, ledd af Mälarns krökta Ilränder blottj 
min fot, pl middnatts-fafahs vingar buren, 
beträdde klippan, Trollens fordna Slott *) —
En blixt! — Orcan blef tyft, och lugn naturens

En reslig Hartin ur bruffna klippan fors 
defs här från hjesfan lätt kring fkuldran flyddes 
Tiaren krönte dem : Och lik ett flor 
on helgad lkjorta Skepnan fotfidt prydde»

^.-o 33 Ö 34, A *>Hvi

Stäke, fom tillhört Ärke-Bifkoppen Gullaf 
Trolle«
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’’Hvi irrar du kring denna vilda trakt 
”bekymrad ?” (fade han , och fträckte handen) 
”Tärs dn af luft till Ära, Guld och Magt?
”Kom , kom _ Jag ftyra vill din båt till ftrandetl.

’’Vet, tjelf jag njutit hägn i Lyckans bjgd; 
”Jag flytt, foin du, från mina trånga dalar,
”och grottors qvalm, och lundars tunga lkygd —, 
”till Kungars himlar och palatfers falar.

”Jag krälade omkring Monarkens fot,
”på nådens altar rika rökverk ftrödde __ 
”Och fnart jag, från cn dold förtrampad rot, 
”fköt till en ftam, fom thronens flda Itödde.

’’Och nu, hvad rufig fällhet njöt ej jagt 
’’Jag fåg i floft de höga välden rafa ;
’’Pligt var min vilja , och mitt ord var Lag, 
’’mitt löje Glädje, och min Ikrynka Fafa _

Ach! (ropte jag), var Sällheten din lott? 
Kanlke ! — få njut dem med ett evigt minne — 
Jag ällkar — och i verlden iöker blott 
en Vän, hvars linne känner med mitt finne.

Däri lågt vid horizonten bor han, dar} 
kan ej mig rikta, kan mig ej belkydda:
Och dock för hans ikull nu jag irrar här 
långt från min lugna, min fördolda hydda.

Ach



S
Ach denna hydda ! — ägde jag ej nier» 

ïôr det jag äger den, jag himlen vördar i 
nöjd när jag mina fält och hjordar fer, 
ach rik utaf min ull och mina Ikördar.

Utaf defs tak mbt (trålens udd jag täcks; 
emot defs väggar vindens ilar brytas; 
där fer jag, lugn, hur’ dagen tänds och fläcksJ 
där , huru mânadeï och år förbytas ;

Där ber jag, med eh blick mot himlabryri, 
hvar dag, att Dygdens frö inom mig knoppas: 
Jag tror han hör mig, Han, lom bor i fkyn 
hvad vill jag frukta då? hvad högre hoppas?

Han (trodde glädjen öfver mina dar; 
jian ltällde Lugnets gräns för min begäran J 
Med nya njutningar» mån Lyckan har 
hy fällhet uti Guldet» Magten» Äran?

Dock» ärtlkönt hopadt Guld ej freflar mig» 
&tt göra fälla vore min förtjusning; 
bch, kall för Ryktets vind lom häfver lig» 
är jag dock kähilig för defs lena fusning»

Ja » fall för (loll att be med träiens tohj 
Och för æthefiik höghet alltför ringa» 
jag (kulle ätrå platfen vid en thron 
Om Dygden mägtade att Lyckan tvingas

A 2 Met»



Men fåg — Du, fom på Lyckans fky-fjäll fan}
en väg ifrån defs rot intill defs hjesfa _
är för en ovan fot defs höjd ej brant? 
defs ftigar ej mer törniga , än desfa ?

Skall jag cj trängas, för en nick af nåd, 
med dem, hvars blotta åfyn gör min pina? 
ej Afvund fe med harm mitt öfverdåd ? 
ej Liften ftälla fram fin fot för mina ?

Skall jag ej nödgas qväfva ned den röftj 
den röft af Sanning, i mitt hjerta ljudar? 
och med %rädifkt fmicker i mitt dröft 
på vänners hjesfor ftå för jordens' Gudar?

Hvad ? Ur den fkugga, där mig Ödet lagt 
fkall jag bekymmer-qvaid till höghet vandra,’ 
bli ftor oc.h lyfande af brott och prakt, 
och djupt föraktlig för inig fjelf och andra?

Och fäg — när fcenen fig en gång förbyft, 
när Lyckans 'folfkens-dagar äro flydda — 
fkall jag ej dd begråta , att jag flytt 
ifrån min lugna , min fördolda hydda ?

AchJ har jag rätt, få vägra icke mig 
att med en vän min Ringhets välluft fmaka —
Gå! ropte Skepnaden _ och fänkte fig 
i jorden, melancolifkt ftum, tillbaka.



Olagenheterne for Landet af det nu 
brukliga Lagfiipmngsfattet.

Jus civile ejl qvod qyisque fibi populus conflituit.
Justinian.

Perfonlig frihet och Egendoms-fäkerhet , 
hafva oemotfägeligen varit fyftemålet för 
alla Samhälls - inrättningar: för att vinna 
delTa förmåner hafva mennilkorna gjort 
uppoffringar utaf âtminüone en del af fi
na begär och fatt den enfkilda viljan un
der den allmänna. Denna fiflnämnda ut- 
tryck.es genom lagar, och det är belkaf- 
fenheten af dem, fam t deras tillämpning , 
fom är ämnad att fammanhälla hela fam« 
hällsbyggnaden. Länge behöfde man icke 
lefva under fkygd af deffa öfverenskom- 
na och antagna lagar, för att finna huru 
ojemnförligt flor vinften deraf var, emot 
hvad man kunde tycka fig hafva förlorat, 
och ännu har alldrig ett folkflag gifvits , 
fom, efter att hafva lefvat under en or
dentlig och laglig Styrelfe, velat affkud- 
da fig den och återgå till något flags obe
roende af denna för mennilko- flägtet få 
välgörande inrättning.

Sveriges inbyggare fiyrdes efter ärkän- 
da och antagna lagar långt före den ti
den , vi känna dem fom belkrefna : det är 
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förft i 6rte och /.'de Århundradet, fom vi 
filed någorlunda vifshet finna dem riftade 
Och i Kyrkor eller andre allmänna hus för
varade. Defle Landlkapslagar, redeeme
rs genom allmänt tryck bärgade undan en 
annars trolig förftorelle , hafva lagt grun
den till, eller fnarare äro, med åtfkillige 
forändringar och tillägg, den lag, hvar- 
efter Landet nu ftyres, Ibland defle forn
tidens mäfterftycken fants, tvifvelsutan, 
tnycket fom till var tid kunde vara min
dre lämpligt och läledes tarfvade ändras • 
men om defle ändringar i värt Laglyftem, 
hvilka i anfeende till formen eller laglkip. 
tiingslättet, fortgått ända ifrån början al 
ïôoo-talet, och fluteligen, äfven i anfeen
de till fjelfva lagens grunder, blefvo full
ändade 1734 » kunna i det hela anfes få, 
fom förbättringar, eller ens fom nödvän- 
dige rättelfer , det hafva vi icke den till- 
fredsftällelfen att kunna bejaka. Både den 
gamla Landslagen; egenteligen ett fam- 
mandrag at Landlkapslagarne , och den nu 
antagna, äga viflerligen briller, hvilka 
borde och böra fyllas; men jämnförelfen 
dem emellan, fâdane de hvar för fig och 
i det hela vifa fig, upptäcker nog Inart 
huru litet den fednare kan med fkäl tilläg
gas något företräde. Båda hafva de den 
fördelen att^ i anfeende till grunderna,

va'
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vara ofta goda, ftundom mäfterlig«: till 
formen åter , eller fättet att ärhålla rät
telfe och rättvifa, voro de förre, till äf- 
ventyrs i fomlige fall, icke nog fullftän- 
dige, de fednare deremot, i många mål, 
aldeles oriktige. Då man vill föreftälla 
fvårigheterna egenteligen iör Landsbyg
den af den nu brukliga rättegångsforuien, 
kan icke undgås, att ofta jämnlora den 
med den förra, famt att pröl'va dem bå
da; men för att icke, vid denna prof
iling, falla i mifstag, få ofta möjliga då 
man icke är fäker eller enfe qm grunder
na, få la tom ofs förft nämna några af de 
allmannatte och ärkända l.ufvud-egenfka 
per lagen måtte äga, om det ändamål Ikali 
uppfyllas, för hvilket den är ftiftad:

Hvarje lag bör vara tydlig, klar och 
beftämd ända till högfta möjlighet.

Det allmänna bäfta, eller fom det kal
las i Domare-reglarna, then menige mans 
befta, är ändamålet lör lagen,

Perfonlig frihet och äganderätt böra 
derföre af och genom lagen omgärdas , 
ftyrkas, uppehållas och förvaras ät hvar
je enlkild medlem af famhället, utan ät- 
Ikilnad.

Den , fom lagen dömmer olkyldig, bör 
vara fredad för allt lidande och bör icke 
nödgas att köpa fig rätt : fåledes äfven i 

A 4 tv*



tviflemål af mindre eller ftörre värde, ho t 
ingen på en gång vinna emot den tredlkan- 
de och tillika lida på lagfökningen.

Alla lagbrott böra komma under få 
fkyndefam rättelfe, fom möjlig är. I 
tviftemäl är merändels alltid tidsutdräst ett 
lidande för den förolämpade : i brottmål 
föijoras ftörfla delen af 11 raffets ändamål , 
om det icke följer få 1'nart på brottet, fom 
blotta underfökningen det medgifver.

Lagen bör vara få fullltändig, att den 
lemnar det möjeligen mindûa till Doma
rens blotta profiling: äfven i detta fall har 
gamla lagen ett oftridigt företräge för den, 
nya; det ordet — pr'oj ve domaren — fin
nes icke deruti i någon händelfe.

Lagens verkflällighet är en bufvudfak- 
lig del af lagen fjelf. Man fäger ofta: 
lagen, är god, men den följes icke. Då, 
man endaft menar defs ftadgande i viffa 
fall, kan detta vara rätt fagdt } men dä 
man härmed förfiår famhällets hela lag
verk, dä är det oriktigt-, ty det är luft
lagens fel att den faknar verkfiällighet, 
och ett fel, fom både kan och nödvän
digt bör rättas.

Ett lamhälle pä ett någorlnnda flört 
omfång af land och fåledes under olika 
luftflrek, famt med olika naturs- och lä

ge«'
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genhets-förmoner, kan icke vara belâtit 
med en enda och lika hushållslag.

Egenteliga police-mål böra icke dragas 
till de vanliga domftolarne, åtminfione 
icke förr, än de innefatta någon verkelig 
tviftighet. En oordentlighot , et åverkans- 
mål,° en eftçrfatt ikyidighet i by elier 
locken, fordrar rättelfe, ärfättning och 
lämpligt ftraff: alt detta kan ocli bör hjel- 
pas med ännu mera (kyndfamhet, än af 
en vanlig domare-åtgärd kan begäras; den 
tappande öppet lämnadt, att löka Doma
ren , om han tror fig för nära trädd.

Lagen bör till uttryck, äfven fom till 
ämne, vara aUvarfam och värdig, icke 
motfägande fig Ijelf, och aldrig löjlig, 

o «

På defla, man vågar hoppas, icke o- 
riktiga grunder, vill man taga en korrt 
öfverfigt af närvarande tids lagfkipnings- 
fätt på landet, och därvid, ibland inftan- 
tierne, förlt nämna:

Hår ads-R dtten,
Såfom förfte Domftolen å landet: där 

dömmer Häradshöfding med tolf Bönder font 
i Häradet bo och dertill valde äro. Sä 
lyda väl orden i i Cap. i §,. Rätteg. B. ; 
men böra troligen annorlunda förftås , ty 
icke har något nämndemanna'val hållits 
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fedan lagen gjordes, icke eller kunna de 
fägas i nâgor måtto dömnia med Härads- 
höfdingen , ty omröftning äger aldeles icke 
rum , utan äger endad Häradshöfding och 
Lagman, efter 23 Cap. 2 §., att underrät
ta Nä md en om Joken, ßälen och lagens flad- 
gande, kommande lord Nämdens mening 
att gälla i den händelfen da Nämden är 
enhålii-t /liljaktig ifrån Domaren: fåledes 
kan Nämden rätteligen lagas i ett enda 
fail domina emot, men alldrig med Doma
ren . och conllruktionen af denna §. hade, 
tvifveisutan, varit mera riktig och ver- 
keligen fann, om den varit fådan: ”der 
”dömer Hdradshöfding , och fitta med honom 
"tolf lim Aer, Jom i Häradet ho, och dem 
'‘han fiel} antagit. De tolf kallar Härads- 
”nämd." Detta lagens rum, det förda i 
vår Rättegångs , balk och onekligen af (å 
mycket dörre vigt, fom det innefattar en 
identitas af Ijelfva domdolen, fynes vara 
något helt annat,än tydligt och bedämdt.

Vid denna domdol upptagas tvide- hus
hålls police- brott- och utföknings-mål af 
hvarjehanda, fad icke all dags, belkaf- 
fenhetj hvarom i 2 Capitlet, fom uppta
ger Härads-Ting, väl icke finnes något 
förelkrifvit ; men få torde icke vara all
deles omöjligt att leta fig fram i denna 
verkeligen angelägna fråga, om man di-

tigt



tigt ftuderar det 3:dje , 4:de, 5:te, 6-te, 
g;<Je, och i lynnerhet io:de Capitlet, 
hvilket fidfta underrättar den fom kära 
tarfvar, att han, i hvadderuti icke finnes 
utredt, kan rätta (ig efter hvad i an
dre balkar och annorftädes (ärfkidt ftad- 
gadt är.

Häradshöfdingen tillfättes af Konun
gen och äger flere härader till fin domfa- 
ga, i hvilka hällas 3-ne ling om året, 
hvarvid ofta kunna förekomma 5 till 600 
inäl att afgöra.

Efter våra förra lagar äter, valdes 
Häradshöfding af Häradet etter lagens 
förelkrift : hvar Boode var fkyldig att i (in 
tour, och efter kallelfe genom budkafla , 
biträda låfom Nämdeman -, Häradshöfding 
ägde icke mera, än ett Härad, hvilket kal
lades Häradshöfdingsdöme, och hvaruti 
hölts Ting hvar 7:de dag pä tre tider om 
året, hvilka kallades Lagtinga tima och 
voro ungefär de famnie, innom hvilka 
Häradshöfding nu håller endaft ett. Af 
den förra inrättningen är fåledes icke me
ra qvar, än namnen: det hufvudlakliga 
är ändradt , viflerligen till få mycket fiör- 
re fkada för landet, fotn den nya lagen, 
utan att hafva gifvit akt på den förut
gångna ändringen, i fbre mål bibehållit 
lådane ftadganckn ur deti gamla , fom vifst
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icke äro lämpelige till närvarande inrätt
ning med fjclfva domftolen.

Om det i vara äldfta tider, då landets 
inbyggare troligen ej ännu trängdes om jor
den och fåledes mindre anledning gafs till 
tviftigheter, icke defsmindre anlags nödigt 
at hafva et Ting'i hvarje vecka pà de 7 
lagtinga tiderne , huru mycket mera nu , 
då orfakerne till rättegångar utan all tvif- 
vel äro mångdubblade ? Det varför at und
vika vidiöftighet, lom vi här ofvanföre 
närnde några hufvuddrag af hvad allmän- 
naft ärfodras för at lagen lkall upfylla fitt 
ändamål, och hvilka vi, under förmodan 
att de icke kunna med fkäl mot fägas, fram
gent komma at åberopa; deribland var, 
att alle. lagbrott böra komma under den 
möjeligaft fkyndfamma rättelfe. Efter för
ra fattet voro öfver tjugu Ting årligen i 
hvart härad, nu hållas endaft tre; låledes 
är den rättfökande nu fä mycket längre i- 
från utvägen att fä fnar upprättelfe, fom 
domflolen fitter mindre ofta. Detta är för 
fig fjelft en olycka nog, härrörande från 
denna fkadliga ändring ; men den medför 
ännu flörre fvärigheter, då dertill kom
mer att lagen få iösligen tillåter eller ut- 
tryckeligen fladgar en onödig tidsutdrägt, 
hvilken ofta aflägsnar domflutet flere år.

Det



Det är icke få lätt att begripa, huru 
det ens varit möjligt, att pä ett enda år
hundrade, troligen med verkelig välme
ning , få alldeles vanftälla vårt dittills för
varade i många afleenden förträffliga lag
verk. Det är ifrån början af iöoo-talet, 
fom vi kunna räkna var befynnerliga o- 
lycka i detta ämnet. Igenom Rättegångs- 
Ord, af 1614, förmkidlkades våra Ting 
ifrån mellan 20 och 30 till 3, och i fom- 
lige Härader till 2 om året. Hela detta 
århundrade, var fedan högft frugtfamt pä 
ändringar i lagikipningslättet : den gamla 
landslagen Ikulle likväl följas, men var 
redan förklarad med få många tillägg och 
ändringar, till fiörfia delen alldeles icke 
lämpeliga till den förändrade methoden, 
att hela Riket ändteligen fuckade efter 
hjelp, och Standerne, vid de flefte deras 
fammankomfter, nödgades göra påminnel- 
fer om en ny förbättrad lagbok, till hvil
ket ändamål derföre den bekanta Lag-Com- 
misfionen, efter Rikfens Ständers anfök- 
ning om lagens reviderande , af Högfifal. 
Konung Carl XI. år 1686 d. 6 Dec. in
rättades. Efter 48 års förlopp, utkom då 
1734 vår nu varande, af lärda och för- 
flåndiga män , ifrån de gamle lagarne fam- 
mandragna, men rned många ändringar 
riktade nya lagbok.

Ett
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Ett enda rum ur denna nya lagbok, 

jämnfördt med lladgandet i Lands” Och 
Landlkaps-Iagarna , torde vara tillräckligt 
att vila huru mycket , både i anfeende till 
lagens princip och till defs nu brukliga 
tillämpningsfätt, man kommit ifrån det 
äldda, naturliga, enkla och vifa i detta 
ämne. 1 IV. Cap. i §. Jorda • B. fäges! 
Sdtjtr man jord fin à landet, ta ßall Kö
paren inför Råtten , i thet härad jorden lig* 
ger, vi ja köpebref fitt , och jorden offentliga 
upbjuda låta, på try allmänna Hdrads- Ting* 
Gåret ej å then jord klander, innom natt 
och åhr, efter tridie upbudet ; eller vid thet 
Ting, tå tredje upbudet /leer i then lands* 

Ort , ther allenaß et Ting hvart år hålles; 
gifve tå Hår adshofding faß ehr ef therå ff c. 
L’etta är, likväl med märkelig förändring, 
hvad i Landslagen 2 Cap. Jordab. före* 
fkrifves om huru arfvejord fkulle lagligen 
läljas och uppbjudas, där 1'amma tid af 
natt och år efter 3 uppbud ftadgas till 
bördemannens fördel. Nu är att märka, 
att då i Landslagen namnes 3 uppbud, för* 
flås dermed en tid af höglt 15 dagar, 
inom hvilka defle uppbud kunde fäs, dä 
Ting hölts ett i hvarje vecka: nu åtgår 
inemot ett år för delfe uppbud, fåledes 
två är med laga flåndstiden; och då är 
det förft iom rättegången börjas, Lägg



Ml härtill värt rättegångs rätt, fomgordet 
icke aliénait möjligt , utan ock ofta nöd
vändigt, att en lådan rättegång Ikall räc
ka flere år, fä fe vi af denna inrättning, 
den bedröfliga och för landet f;i fkadliga 
verkan , fom endalt detta lagens rum åltad- 
kommer. Vi halva häruti ett icke juli la 
fällfynt exempel, huru lätt det är att fal
la in uti en uppenbar villfarelfe genom 
att fmåningom vika ifrån det fanna och 
rätta: det finnes icke i någon af Landfkaps- 
lagarne ftadgadt, att Köparen lkulle upp
bjuda och derefter vänta ett år för att få 
falla: alle äro enle deruti , att den lom 
ville fälja arfvejord , lkulle bjuda den förlt 
åt bördamannen , efter fomlige lagar å 3:ne 
Ting , efter andre åter, fori gr annum ok 
Kirkiti Sokn ok a tingi. Ville då börde- 
mannen icke löfa, få ägde han Vald fm jord 
laklöft fälja till hvem han ville och Iheujjud/i 
hawdi djupdftan Endaft Wellmanna-la
gen förelkref något mera bellämdt angå
ende tiden, famt be (lod 3 ling inom hä
radet, halft år inom eller utom laglagu 
och ett år för den utrikes villande. Med 
defla uppbud lynes Lagltiftaren haft för 
fyftemäl, att förvara åt bördemannen rät
tighet att löfa line fäders arfvejord, dä

han
°) Den fom hade djupafte pungen, eller märt 
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han derFöre betalade hvad en annaii vîlls 
gifva, och häruti finner man alldeles in* 
gen ting klanderligt, utan tvärtom en vac
ker förelkrift för Säljaren; men det ftod 
i dennes magt att uppbjuda nar han Ville : 
han kunde göra defl'a anbud få fnart han 
fatt egendomen, utan att derföre vara 
förbunden att genall derefter fälja. Efter 
défia ftadganden i Landfkapslagarne, upp* 
gjordes fedan Jorda - balkens a:dra Cap. 
Landslagen, med tilläggning af natt och 
ar för bördemannen; men ännuj höllos 
Tingen i hvarje vecka, fåledes fordrades 
icke få lång tid för lagaftândet, och fälja- 
ren var den, fom lät uppbjuda. Vid 
fammanfättningen af nya Lagen, bibehölls 
både uppbud och famma laga ftåndstid, 
hvilket, fedan Tingen voro förminfkade, 
gjorde en ny tidsutdrägt af ett år och der- 
öfver ifrån det köpet Hutades. Att den
na ofäkerhetstid Ikall verka på fjelfva 
landsculturen, är för påtagligt och för of
ta öfverklagadt, att här behöfva bevifas. 
Jag har trott mig böra draga fram den ur- 
lprungliga lagen, och det vifar fig af 
jämförelfen med vår nya, huru långt man 
kommit från det förfta verkeligen vackra 
och rena fiadgandet, och i ftället tilllka- 
pat en lag, fom i få många affeenden är 
felaktig.

For



För indragningen af Härads-Tingen, Ifrati 
ttiellan 20 och 30 i hvart härad, til tre* 
äro vi aldeles ur Iland att finna något 
grundeligt fkäl ur fjelfva faken: fanuo* 
likt fynes det vara, att den fordna Ko« 
nunga-ftyreifen , altid ömtålig om lin magt 
oeh vakfam at denfanuna föröka, icke ger- 
na fâg Lagmännens flora inflytelfe på ri
kets Allmoga* altfor ofta motvägande in- 
kräcktnings-begäret. ”Det var egenteligen 
"Rikets Öcinlbnnder, fom utöfvade Lagftif- 
”tande magten under Lagmannens ordföran, 
"de på allmänna Riksdagar , till hvilka de 
"kommo väpnade, och fiek på lång tid 
"ingen af Konungens Män* fom då dels 
"voro Konungens Ombud i 'Länen, famt 
"tillika ägde Konungs dom och beförjde om 
"förf vars verket, dels ock utgjorde hans 
’’Råd , Lifvagt och betjening * intränga fig 
"i denna folkets urgamla rättighet. Men 
"defle Konungarnes Läns- ochTjenflo-män * 
"hvilka eftet hand mera ökades $ i har
vads- färder fingö tilfälle att öka fitt an
seende* och af fina inkomfter af förlänin- 
"garne, blefvö i fiånd att vifa fig i mera 
"lyfande prakt, kunde ej med liknöjdhet 
"le fig flängda éj mindre ifrån alt delta- 
"gande i Laglliftningen , b vilken endaft ut- 
"öfvades af Rikets Odalmän, fom ock kal- 
"lades Mån för fig, utan ock ifrån fjelfva 
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”Lagfkipnings - magten , få at de hvarken 
”kunde blifva Lagnudn, ivilken borde va- 
”ra Bondnfon, eller em litta i Ndmden. 
”När defïe ändteligen fingo förftärkning af 
”de Påfvifke Prälaterne, hvilka älven vil- 
”le fladga et välde för fig, blef det lät- 
”tare för dem famfält att flörta den ur- 
”gamla Democratien , hvarmcd början gjor- 
”des under Kon. Sverker Folkfons rege- 
”ring på Riksdagen i Linköping år 1152, 
”då förfla fleget togs att afväpaa Svenfka 
”Allmogen, fom förut altid kommit till 
”Ting och andra Sammankomfter, äfven- 
’’altid till kyrka och Gudstjenft beväpnad. 
”Konungen kunde med line väpnade Hof- 
”och Tjeufte-män fedan lättare gifva la- 
”gar åt den förfamlade menighetenj men 
”lom den ännu hade något ftöd qvar i fi- 
’’na Ordförande, lå borde ock det undan- 
”ryckas: Lagmännen drogos in i Rådet 
”och Lagfiiftande Magten fammanfmälte 
”med den Lagfkipande och Ferkflàllandr. 
”Allmogen tog del i fina Talemäns uphö- 
”jelfe och följde dem med fitt förtroende 
”på Råds-flolen, fall intereffet ej var mer 
”det famma. Då varande Senat tog fig 
”deraf anledning at vilja ànfes för Sven- 
”lka folkets Reprefentanter. Kon. Magnus 
”Ladulås förböd fedan i fladgan af år 1280, 
”6 punden, at ingen okallad fick infinna fis

"vid



"vid Riksdagar, under Iken att folket icke 
”borde tyngas af kqß, och då varändamå- 
’’let vunnit.” Det blef iedan för de ef- 
terkommandp lätt att fråntaga menigheten 
fin rätt att välja fine Domare , hvilke der
efter blefvo af Kcmungarne tillfatte 5 men 
härvid mötte genaft en fvårighet , foui 
borde afhjelpas : defie nye Embetsmän mâ- 
fte lönas, och att löna en Häradshöfding 
för hvart Här^d, dertill voro Statens me
del till äfventyrs icke tillräckelige 3 at der- 
före halva ett mindre antal Embetsmän att 
förförja , fanunanllogos flere Härader, och 
för att kunna fanunanilå dem, fordrades, 
att, få märkeligen loin nu fkedt är, för- 
niiiifka deras antal. Landfkapslagarne fö- 
relkrifva tydligen att vid Tinget tolf män 
af Häradet lkulle nämna två Domare, dem 
Konungen ägde dom i hand fätta; men i 
Landslagen , förft ftadfäfiad af Kon. Chri- 
ftofer år 1442 , fedan öfverfedd och con- 
firmerad af Kon. Carl IX år 160B, ändra
des älven detta, få att Häradet lkulle väl
ja tre, af hvilka Konungen ägde taga en, 
hvilken han ville. Nu tilllättes Härads
höfding af Konungen , hvartill förflag i- 
från Hof- Rätten icke lärer vara oum* 
gängligt.

Att defia ihopflagna Häradshöfdinge- 
«lÖBien och indragna Härads-Ting äro föc 
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Landet och Lagefts fantia ändamål niyc* 
ket fkadlige, torde längre fram, i frågan 
om rättegångs-methoden, vidare komma 
att vifas : hit hörer endaft att nämna det 
denna ändring är ,olämpelig och högft. be- 
fvärlig för fjelfva Domaren. Att nü näftan 
beftändigt fkjutfa omkring i en Vidlöftig 
domfaga; att på en tid afen eller tvä veckor 
enläm afdömma flere hundrade mål, af 
få fkiljaktig befkaffenhet ; att öfver alla 
deffa hålla ett tredubbelt protocoll, utom 
alt hvad parterne deraf löfa , är verkeli- 
gen mycket mera, än man fkäligen kan 
fordra af en mennifka, och fom med alt 
detta nu för tiden är illa ech efter - en 
högft oriktig method lönad. Ock få fal
ler det onda äfven häraf på menigheten , 
fom med denna inrättning är och måftö 
vara illa betjenad.

Nämden är i få måtto en hufvudfak- 
lig del af Rätten, att denne icke är hvad 
lagen kallar domför utan att ett vifst an
tal Nämdemän äro deruti. Det vi nyfs 
uppgifvit fom fannolik orfak till de fked- 
da förändringarne med Domare-Enibetet, 
fynes vinna mycken ftyrka då man ftad- 
nar vid denna nya lagens Häradsuämd. 
Viflerligen finnes ingen mennifka, fom 
kan fäga ofs, om till något, och i fådan 
händelfe, till hvilket ändamål defle tolf

el-



eller deffe {ju nu lkola ûtta i Rätten : icke 
eller kan, utan fynnerlig obelkedlighet, 
päftäs, att de lärde och förftåndige Män, 
foni fammanfattat lagen, lkulle af nyo 
hafva kunnat tilllkapa något dylikt; utati 
fynes det vara alldeles gifvit, att man , 
för att lå litet möjligt var lata folket mär
ka fin törluft, lånat och bibehållit detta 
namn ifrån de gamla lagarna , fedan inan 
likväl gjort fig och lagen aldeles ledig 
ifrån alt flags begrepp om den fordna 
Nämdens beitämmelfe och göromål. Vår 
urgamla inrättning af Nämd finnes ännu 
likalt i den ännu beftåndande, allmänt 
kände Jury (eller de Edfvurne) i England, 
hvilken det landets lagfarne män arkänna 
fåfom antagen ur Göthernes lagar. Så
dan var den ock hos ofs efter våra äldfta 
och äfven i vår landslag: parterne kunde 
jäfva en eller flere af deffe fine domare, 
ty ingen fick vara Nämdeman, fam icke 
båda parterns fade Ja vider: derföre fkul- 
le ock fex Bönder af h varje fjerdung in
finna fig vid Tinget, och af defle tjugu- 
fyra gjordes då en till tolf fulltalig Härads- 
nämd. Hvem Jju af dejfe tolf warde , han 
var warder, hvem fju icke warde, han var 
fdlder, Häradshöfdingen var , vid ftort 
vite, förbuden att locka eller ölvertala 
Nämden att värja; fåledes var då, på 
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famtna fått fom ännu i England, domare- 
magten hufvudfakeligen hos Njjmden el
ler de Edfvurne , och ordafättet upplyfer 
ännu mera, att Domaren eher lagen gjor
de tillämpningen -, ty det hette altid __ 
wdrjn the han, wart warder, jålla the han, 
bote fâ eller lå mycket — lâ att Näm- 
den (kulle altid förd fälla och fedan Do
maren tillämpa llraffet. Det gjordes af 
fordno ingen ikillnad Bönder emellan ; men 
h dan Frallet uppkommit och efter hand 
fått för fig enlkildta rättigheter, blef frå
gan om Frälfe- och Skattebönder, och på 
Herredagen i Telge år J380 dadgades, 
att Nämden vid Hdrads• och Lagmans- Ting 
fkulle bedå af hälften Frdl/e och hälften 
Skattebönder Efter närvarande inrättning 
är faledes vår Häradsnämd i det minda 
alldeles onyttig, i få måtto (kadlig för 
landet, att den befitter vilfa immuniteter 
pä de öfriges bekodnad och förf piller u- 
tan ändamål en tid, lom bättre kunde an
vändas.

Ifrån denne domdo! vädjas till
Lagmans • R dt t en,

deruti en af Konungen förordnad Lagman 
dominer med tolf Nämdemän ifrän Härads. 
Rätterne i Lagfagan. Denna domdol är 
äfveo , troligen för namnets fkull bibehåi-

len J
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len-, ty fedan, i ftället för Räfft* och 
Lands Ting , Hof-Rätterne äfven i början 
af j 600 talet blifvit inrättade, kan denna 
domftol anfes ej mindre för aldeles öfver- 
flödig, än ock få mycket mera betungande 
forlandet och rättlökande, fom Lagmans- 
Tingen, nu mera efter 1668, icke hållas 
ett om aret i hvarje Härad , lom Lands
lagen jämte Landlkapslagarne ftadgade, 
utan endaft et enda i hvarje Laglagu, e- 
huru ftor den ock må vara.

Denne domftols fammanfättning är för 
öfrigt aldeles lika med Härads - Rättens ; 
har en Nämd af lika befkaffenhet j ger , i 
kraft af fin natur, en önlkad tidsutdrägt 
åt den tredlkande, och olägenhet, ofta 
fvära förlufter, ät den fom har rätt. I 
be fv är smal, hvilka gå ifrån Härads- till 
Hof-Rätt, kan man hafva fått utflag och 
rättelfe inom en tionde-del af den tid , 
lom fordras för ett till Lagmans - Rätten 
vädjadt mål, och altid med mindre om* 
koftnad.

Vid defle landets domftolar, och egen- 
teligen den förre, är det, fom man Ikall 
1'öka och ärnå rättvifa, elter det

Råtte gângsfätt,
vid hvilket vi nu Ikola litet uppehålla Rätt^g: 
«fs. Efter den ofvanbelkrefna ordning ,u* La
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är,rma" icke närniare ‘ill början af un nr är- 
telle för en tillfogad oförrätt, ett oför- 
%ldt lidande, af ehvad befkaffenhet fa- 
ken ock ma vara , än ett tredjedels år. 
Pa defla tider fkola då famlas på en kro*. 
çj mindre de egentelige Kürande, än de 
ovarande, lamt erforderlige vittnen. På 
detta fätt dragas ofta till tufende perfo
ner tillfammans ifrån fina yrken och arbe
ten , aldraminft tvätine dagar för hvart 
Ting ; ty på förfta lingsdagen raåfte par
terne vara tillfiädes vid uppropet och att 
fa veta cien dag, Domaren utfätter för
lä vart måls företagande. Om Domaren är 
Ikicklig och har någon tid lagt hand vid 
fin iylsla, torde han kunna utfätta dagen 
täm mel igen vifst, och, i fall inga fådane. 
Om (tänd ig he ter i målet förekomma , font, 
verka hinder eller uppfkof, hvilket lik
väl rätt ofta händer , fä kan då fa ken på 
den utlatta rättegångsdagen afgöras. Med 
Hämnings- och domlöfe-dagen är jag fä- 
ledes, när allt går det fortafie det kan, 
i förluft af fyra dagar, hvaraf tre måfte. 
förfpillas på krogen , där jag ock måfte 
underhålla mina vittnen, enär fådane tarf- 
vas. . Då , efter den ordning lagen utfta- 

» jag fltall i oträngt mål förlora en el
ler flere dagar, blir lagen tung och jag 
tfiäfte i full bemärkelfe köpa mig rätt.



Jngen välfinnad Regering bör med liknöjd
het fe, än mindre genom felaktiga till- 
ftällningar befordra kroglefnaden ibland 
en Allmoge , fom dervid altid till förlu
ften af fin dyrbara tid, får lägga förluften 
af fina penningar, och vid hvilka tillfäl
len defsutom fä otaliga anledningar gif- 
vas till ledernas förfkämmande. Vid fiör- 
re folkfamlingar måfte nödvändigt hända, 
att flere träffas, lom förut äro med hvar
andra kända : gäftfribeten är vifferligen till 
en del vår national-dygd ; en träftar lin 
flägtinge, en annan fin vän efter bekante; 
man påminner fig till äfventyrs en åtnju
ten höfiighet, den taçkfamheten fordrar 
att vifa tilbaka; man bjuder pä fädan väl- 
fägnad, fom Hüllet gifver få lätt tillgång 
till; man fuper och känner lig muntrad; 
man gör detta ännu en gång, och denna 
munterhet leder till öfverdäd och flutas 
med brott. Kan det nekas, att folkfam- 
fingar och lyfslolöshet ofta haft och ol- 
ta fkola åfiadkomma deffa verkningar ? __ 
Om nu den fökande har mer, än ett mål i 
om vederparterne antingen verkeligen haf- 
va eller dikta förfall; om målet fordrar en 
vidlöftigare bevisning, än parterne förut 
kunnat vara betänkte på; om låledes ett 
upplkof tillkommer; lä blifva icke alié
nait defle olägenheter fördubblade, utan
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ock följderne af defla täta Tingsfärder mö- 
jeligen en tilläfventyrs före den tiden tref- 
ven arbetares undergång. I et annat fall 
vilar ock denna nya inrättning fin fynner- 
ligen elaka verkan. Våra lika felagtiga 
utfökningslagar göra, att icke ett af ioo:de 
fkuldfordringsmål gå till Konungens Befall* 
ningshafvande, utan afgöras de flefie vid 
Kärads-Rätterne : den tröge betalaren hål
ler fig undan få godt han kan, då haiv 
vet fiämningstiden nalkas j fedan den är 
förbi , och han lyckligen undgått att blif- 
va ftämd, 1er han fin borgenär fräckt i 
ögonen3 ty han vet, att' han kan trotfa 
honom ännu i 4 månader. fag har fett 
ganfka många fådana borgenärer forfatte i 
ytterfta trångmål för fin hjelpfamhet, och 
fluteligen tvungne att gripa till famma 
undflycktsmedel i anfeende till dem de 
kunnat vara fkyldige. Alt detta och o- 
taliga andra fvårigheter, äro naturliga följ
der af den tidsutdrägt, närvarande lag- 
fökningsmethod endaft i detta fallet med
för.

XI. Cap. Med fje]fva fiämningen är nu för ti
den en tämmelig vidlöftig omgång: den, 
fom tarfvar kära till annan, måfte förft 
uppföka Häradshöfdingen, eller Länsman, 
fom merändels är den förres ftändige om
bud i detta mål. Utom hvad fiämningen

ef-
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efter las bör kolla , mâfte han altid be- 
tala något till den, fom Hämningen upp- 
fatter , lycklig ända om han for detta be- 
hof flipper meden refa; fedan n,afte warn 
ne trovärdige män uppfokas for tfllftallan- 
det, och olta kunna flere dagar behotvas 
endatt för denna, tvifvelsutan nödiga for- 
beredelfe. Äfven i denna, var nya .ags 
förefkrift, igenfinner man ett onodtgt tvang, 
utan att finna mera fakerhet: efter Lam - 
Ikapslagarne kunde käranden fydf med tva 
goda män , eller , fom de kallades, vitnen , 
film ma fin vederpart ; och hvem fer .eke 
att i detta fätt kunde ännn lika fakerhet 
finnas j men alleftädes fkall man vara hän- 
vifad till Embetsmän, ehuru deflfe ottalt 
äro till ett ganlka otillräckligt antal.

Åndteligen kommer Käranden till Tings, 
är tillftädes vid uppropet, får dag utfart 9 
infinner fig då, och möter lin vederpart, 
eller något dels ombud , förledt med ett 
af de i XII. Cap. Rätteg. B. uppräknade XII. 
laga förfall, hvarå ofelbart följer uppikof 
till näfta Ting. Defie lörfall äro alldeles 
de fam me, fom i gamle lagarne uppgif- 
vas ; men uppfkofvet innefattade då en 
tid af 7 dagar , nu betyder det fyra må
nader : på iådant fätt är en ftor del af de 
äldre lagarnes, till då varande Laglök- 
ningsfätt lämpeliga ttadganden, bibehållen,



utan äneende pâ dein märke liga forandring 
af tid , om nu är och redan förr än nya 
jagen utkom , var gifven emellan Härads- 
1 ingen. Alven fom Jagens formaliteter 
aro orh hora vara lika heliga med lagen
fie!f’rhade 0ck dcffe fortjent en lika upp
märk lamhet vidderas ftadgande , fom la
gen till lina grunder- n.en detta ämnet 
fy nes v,a de flefte tillfällen lemnadt i en 
underlåtenhet, fom fvårligen flir att för- 
\lara- . Svaranden kan komma äfven till 

nafta Ting med ett laga förfall, och ännu 
ver kel,gen efter lag fä ett uppfkof : ty 
Jagen har icKe belörjt om att fätta någon 
gräns lör iâdant. I allmänhet fynes blott 
att Lagftiftaren lemnat de fläfte af lagens 
briller att fyllas af Domarens profiling, 
hvilken fednare är med tämmelig fri k o- 
lhghet tilläten. Nien Svaranden hebölver 
icke för länge betjena fig af deffe undan
flykter, dä han ännu äger en utväg, i 
fall den rakar att vara paflande, innan 
han behöfver taga tillflykt till de lagliga 
invändningar , hvilka äro honom öpne få 
fnart han börjar i faken fvara; han äger 

Jtlll c.förft utväg att jäfva Domaren, om något 
lkäl dertill är eller kan fäs.

Jag tror mig här fkyldig gifva tillkän
na, att det är icke laga förfall, jäf, el- 
to invändningar i allmänhet, fom jag här-
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Yid ârnar klandra : de äro till fine grun
der icke ölkälige, ehitru de icke altid 
kunna efter lagens ändamål tillämpas5 men 
meningen är endaft, att vifa hvdka Iva- 
righeter de nödvändigt mäfie medföra för 
den laglökande i an leende till tidetr* fe- 
dan Tingstiderne få hufvudfakligen^äro 
förändrade.

Är nu jäfvet antagligt, iå har Svarandert 
iiy tid pä fig ända till dels Käranden hun
nit göra anfökning om och få ny Domare 3. 
tillförordnad. Lät Vara att man undilup* 
dit det förßa Tinget med ett laga förfall, 
och det andra med jäfvet : lät ock en ny ^yj4 
Domare komma till tredje Tinget; då ä* 
ger Svaranden utväg till en af de invänd
ningar , iom j efter lagens uttryckeliga 
itadgande, ikiljer domftolen ifrån all hand
läggning vid faken intill defs Hof- Rätten 
iluteligen dömt deruti. Han gör invänd
ning om domftolens behörighet, eller om 
flere parters inkallande att med honom 
höras : ehuru orimlig invändningen ock i 
fig ijelf må vara, lä måfte den upptagas 
och deröiver dömmas 3 lamt målet hvila 
till dels Hof-Rätten fig yttrat, få framt 
han öfver Under-domarens utflag förkla
rat mifsnöje : ialedes är han äfven fri för 
det tredje Tinget<
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Medan nu parterne tvifla inför Hof- 
Rätten om denna invändnings beftånd och 
verkan, äga vi tid att nämna något oin 
defle invändningars Jag.princip. La g It i ft a ren 
fynes hatva lagt tå mycken vigt i fynner* 
het pä den ena af dem , nemligen dom- 
fiolens behörighet, att derom förft i X:de 
Cap. lladgas ; det ej må någon jak, utan 

i råttan domflol, upptagas, åntå att par- 
”terne t je If ve om annan rätt åfdmjas vUlja 
och fedan i XVI. Cap. förbjudes lakens 
fortgång, äfven i det fall invändningen få- 
fem ogrundad afflås , intill defs Hof- F ät
ten lig deröfver yttrat. Nu gifves det 
verkliga händelfer, fom göra att frägan 
om domllolens behörighet icke kan ens 
af Hof-Rätten afgöras, utan efter en lär- 
fkild mångårig tvill» om till ex fkillnaden 
emellan de tvä Härader, (om ur tvänne 
jurisdiftioner ftöta tillfammans, icke är 
gifven, till äfventyrs icke ens känd hvar- 
ken af Härads • Rätt, Landshöfding eller 
Cammar-Collegium. Delta är ett verkligt 
faäum och icke diktadt för att (kapa fvå- 
righeter: den egendom, där Härads-Jkill- 
naden förmodas gä fram, är i en mans 
ägo, få att han icke behöft eller ärnar 
yrka någon underfökning derom -, men 
Svaranden råkar att, undes arrende vilkor, 
eller annars, bo i den förmodade, men

icke



icke befiäffifla fkillnadefl. Hof-Ratten har 
fvart iör att yttra fig om domfiolen ar 
den rätta eller ej, fa länge fkilnaden icKe 
är känd , och fåledes jmâfle detta fednare 
förft behörigen utredas. Hvilken vidlöl* 
tig underlökairg löreftär då icice, och uvil- 
ket fält öpnas icke för intriganten att mat
ta fin vederpart? Utan att kunna inleden 
flora vådan af en domfiols mer eller min
dre behörighet, fom gifvit Lagftiltaren 
anledning till detta pofitiva yttrande, tror 
inan fig böra anmärka, att lagen icke al
tid fynes vara få granlaga i lamma ämne. 
I IV. Cap. 15 §• Utfökn. B. fiadgas : "haf- 
”ver man å bådaßdor Jkutit thet, fom tvifl 
"dr om-, under goda män, och utfdft fig att 
"nöjas åt theras fint ; gånge tå thet till ut- 
"mätning" Här fynes handellen till fin 
grund vara tämeligen lika : goda mäns 
flut anfes här för en dom, den Landshöf. 
dingen äger befordra till verkfiällighet, 
och båda parternes öfverenskomtnelfe har 
varit tillräcklig att qualifiera denna dom* 
fiol, eller fom den ock kallas, Compro- 
mifs - rätt. Emellan tvänne ordentlige 
Domare åter, hvilka, efter lagens förut- 
fättande, måfte vara lika goda, lika o- 
välduga, äger detta val icke rum, äntå 
att parterne om enthera åfämjas. Med 
ärkännande af egen oförmögenhet att rät

te*



teligen fôïlika deffe lagens rum, lënidà 
Vi det till läfarens mera upplyfta granik- 
nmg, och förfoge ofs tillbaka, våre för 
en ftund lemnade parter till mötes.

Svaranden har i Hof-Rätten förloraÉ 
fin invändning, lät honom ock hafva plik* 
tat lina 30 d:r finit j men han har troli
gen vunnit det många gånger igen i deri 
vundna tiden, eller att få mätta fin illvil
ja , och änteligen får Käranden honom vid 

KVII.C. 41de Tinget at i faken fvara. Här blir 
frågan om laga bevis, och ett haf öpnar 
fig för Käranden : lanuna bevis ärfordras 
för ett litet åverkans • mål, fom för ett 
groft brottmåh Kärandens vitnen hafva 
kunnat ledfna vid alla deifa Tings-färder, 
öch infinna fig ickej deras anlvar går ic* 
ke till högre, än 1 d:r fimt för uteblif- 
vandet; de hafva defsutöm kunnat hafva 
laga förfall.* Käranden kan icke vara utan 
fin bevisning, utan måfte anlita dom- 
fiolen om handräckning till deras in- 
fiällande: imedlertid blir ett upfkof både 
lagligt och nödigt _ och fjerde Tinget 
går förbin

Vid det fmte infinna fig parterne, Kä
randen förfedd med fine vitnen, och nu 
förft börjas med jäfs - frågor. Svaranden 
behöfver icke göra ett verkeligt jäf3 hart 

®' behöfver endali tillvita vittnet thet honom
if r ark



i fr fia vitnesmålet flänga faille: vitnet nekar 
thertil, höres jör dödsfall (kul, men parten 
får rådrum til nålla Tina at ßjffa bevis 
får jdjvet, efter lagens uttryckliga före- 
fkrift, och målet hvilar till det

Sjette Tinget. S a ni ni a fvårighetet, an
tingen verkliga eller upgjorda , anföras af 
Svaranden i anfeende till hans egna vitt
nen, eller åberopar han fig Domaren till 
vittne j thet må ej vivras och tå må/le do- l2. 
maren hålla fia ifrån Joken, följden deraf 
blir ändteligen Svaiandens omi'org at få 
ny Domare, j ty den förlla var jåfvig och 
den andra är âb ropad till vittne. Han 
får ny och verkellgen ojäfaktig Domare , 
fom på

Sjunde Tinget fluteligen företager må
let till afgörande. Domaren finner Käran
dens bevis icke mera fullifändige , än att ^ 
Svaranden ålägges värjemåls ed : derpå å- “ 
ger denne att betänka fig till uä/la Ting.
Han kommer ej till det

Ottonde, men vifar laga förfall, och 
målet måfte upfkjutas till näfta eller det 

Nionde Tinget, ifrån hvilket Svaran- 
den då uteblifver utan att anmäla förfall
__och fälles åt faken 3 och fom målet
förefaller Domaren att hafva varit fä mörkt x:-: 
och tvifvelaktigt , att edgång ägt rum , få 
ejuiru Svaranden bruftit ät eden, torde 
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rättegångs-kofinaden ändå lannolikt blifVå 
qvittad.

XXV. Emot denna Härads - Dom vädjar etl 
eller till äfventyrs båda parterne med fine 
tre mark under Lagman, hulvudfaken må 
vara af hvad värde lom hällt. Målet fö* 
retages , och finner Lagmans Rätten , efter 
det den låtit denna vidlöftiga a£t fig före- 
läiäs låta och parterne munteligen hört , 
att faken ej blifvit vid Härads-Rätten ve
derbörligen utredd, hvadan alltfammans, 
med eller utan bifogad förefkrift, återför- 
vifes till ny handläggning af Härads Rät
ten, fom äger att målet, utan hinder af 
fitt förr gifva Utfiag, uptaga och dermed 
efter lag och belkaiienhet förfara.

Jag kan icke begära af LäfarenS tå* 
lamod, att längre följa mig och min o- 
lycklige Lagfökande pä den nya bana han 
härigenom fått fig ålagd att genomlöpa; 
ocklä torde denna efter originalet gjorda 
tekning vara tillräcklig, att gifva begrepp 
om en del af vårt. rättegångs-fatt. För 
dem, fom icke gjort lagfarenheten till fitt 
egenteliga yrke, eller fom varit nog lyck
lige att ilippa med egen ärfarcnhet köpa 
fig öfvertygelfen om verkligheten af hvad 
jag anfört, bör jag tillägga, att en fak, 
fä handterad fom denna, är, då jag uri- 
dantager det felaktiga i Domarens prof*

ning
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hing af hufvudmålet, utförd efter lagens 
tydliga forefkrifter. Man kan icke påftå, 
att det altid gär eller måfté gå, fom jag 
nu nämnt} någre af de här uppräknade 
torfakeme till dröjsmål och upplkof kun
na uteblifva} men alla äro af den befkaf- 
fenhet, att de icke af domltolen > med 
all thy, af lagen lernnad rättighet att 
arbitrera , kuntia undanrödjas , utan niålfe 
beviljas det anflâhd , en klyftig och elak 
Sakdrifvare, efter lagens uttryckliga bok- 
ftaf, har rätt ätt yrka. Otålige andre 
hindelfer, än de här upptagne, kunnå 
tocli ofta målte föranleda till l arn ma olä
genhet af tidsütdrägt. Mifstag hois Do
maren , fel hos Parten i fakens tillbörligå 
Utförande j äro dageligen förefallande möj
ligheter, hvilka defsutomj efter värt rät- 
tegångsfätt och med alla de undanflykter 
lagen Lä frikofiigt tillåter, Ikola gynna 
den tredfkande i hans fyftetiiålj att> få 
långt möjligt är, aflägsna dömfliitet.

Lagen kan visligén hafva afmätt för
hållandet emellan brott och ltraffj kart haf
va gifvit tydfigä och rättvilä ftadgandert 
för egendomsrättens befkydd* billig upp- 
rättelie åt den förolämpade, och i det he- 
la beftamda förelkriiter för famhälis-plik- 
ternas iakttagande och utöfvande -, men alt 
detta kan och Ikall biifva en död bokfbf, 
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då rättegångsfättet är invekladt, då rättel
fen icke kan fas fnart, och dä Lagftifta- 
ren, af ett mifsförßädt eller för vida ut- 
ßräckt nit lör den möjeligen olkyldiges 
fredande, fladgat få alimänna undanflyk
ter, att den vrångfinte kan betjena lig 
deraf för att leda ifrån fig ett Ikyldigt 
anfvar eller ett fortjent flrafF. Utan tvif- 
vel är den fatfen ganfka vacker , att livar 
mennilka bör anfes och behandlas foin o- 
fkyldig, intill dels hon efter lagen är 
brottslig dömd j men om Lagftiftaren lä- 
ter, i frågan om lagens tillämpningslätt, 
få aldeles och enfamt intaga fig af denna 
princip , att i hans tankeförmåga alt !ör 
-litet rum lemnas åt andre för Samhällets 
beflånd lika få vigtiga grunder, fä fl.all 
ban förfela fitt ändamål och folket fkall 
få en lag, fom endafl duger att läfa.

Återförom under lâîarens granlkning 
några ftällen ur vår märkvärdiga Rättegångs- 
Balk:

J^Cap' kapitlet ger Käranden utväg att få
a‘t çP'urtima Ting, hvilket likväl icke är Hä- 

radshöfdingen tillåtit att bevilja, utan mä
ße anlökning derom göras i Hof - Rätten. 
Efter gamla rättegångsfättet bchöfdes icke 
urtima Ting, då laga Tinget hölts ihvar- 
je vecka : nu kunna de vHIerligen behöf- 
vas och det ganfka oita3 men fättet att
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fâ dem och vilkoren dervid arbeta dere- 
mot. Det är mera ofta behof af Ikynde- 
famt flut, än fakens vidlöftighet, fom gör 
att Parten är tvungen att föka denna hjelp 
emot inrättningens briftfällighet. Om han 
bor i Torneå, fordras väl en tämmelig 
omgång af tid innan han kan hinna fä firr 
anfökning derom infind till Hof- Rätten9 
där beviljad och expedierad , fa återfänd 
till fig eller Domaren, fom då defsutorrr 
kan äga laga förfall och till refan i fin 
vidlöftiga domfaga behöfva anfenlig tid. 
Om Käranden ockfå erhåller urtima Ting, 
och kan begagna fig deraf, fladgar fam- 
ma lag, att then Svarande, om han fakett 
tappar, ej /kal gälda annan kaflnad, ån then 
à laga Ting. göras (hulle. Altid en befyn- 
nerlig ömtålighet för den tappande! Om 
jag haft den omtankan, att, förr än jag 
fkrider till lagfökning, fpörja min veder- 
part till, om han kan förmå fig att god
villigt rätta det felaktiga, gifva billig 
upprättelfe för ett lörolämpande, eller å- 
terllälla min egendom, hvilken fot frågan 
alltid ovilkorligen borde foregå en lagfök
ning , få har han ju, då han afflar denna 
min begäran, tvungit mig till Rättegång: 
tappar han fedan, åtminllone icke mindre 
än hvad jag, före den aftvungna lagfök- 
ningen påftätt, är det jufulleligen flyrkt, 
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att jag ej annars än af goda ikäl aogripiç 
honom, och att han kunnat förekomna 
den olägenheten, fotn honom nu ötver- 
gar , men lådant icke velat. I fådan hän-, 
delle är jag ofkyldig, men kan ändå ickq 
jä drjhtt hvad jag varit trdrtgd 4 faken ko- 
fia, fom likväl är ftadgadt i XXI. Cap. 3 
§,. Man invänder väl häremot, att jag 
kunnat vänta till. laga Tinget; men om 
nu faken är af den belkaffenhet, att jag 
verkeligen icke kunnat uppfkjuta den, iå 
har lagen icke ens tillåtit Domaren att 
taga fådant under pröfning, utan aldeles, 
ovilkorligen förefkrifvit , att jag fkulle för-, 
lora då jag vinner. Sedan lagen fåled.es, 
förft fråntagit mig den urgamla rättighe
ten, att fä njuta råttvifa med få myckçn. 
Ikyndfamhet, fom målet fordrade, har 
den velat öpna en utväg för mig att få 
denna brillen ärfatt, men likväl på det 
yillkoret, att jag borde betala derför. Ef
ter lagens ftadgande i detta rum, fynes, 
det icke ens vara Hof- Rätten tillåtit att 
afflä mig ett urtima Ting, äntå att Sva
randen det hefirider, endaß jag vill hofina- 
den hålla : i fådan ftällning blir det då icke 
lätt att veta hvarföre icke Häradshöfdin- 
gen kunnat få rättighet att bevilja det: 
nian lynes hafva tillräckeligen gynnat den. 
(å ofta fredlyfte Svaranden med att hafva

k*
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befriat honom ifrån Urtima Tmgs-koftna- 
denj hvartöre då icke låta Underdomaren 
bevilja hvad Öfverdotnaren icke kan fjelf 
neka?

I:ßa och IX. Capitlen fynas vilja fä-lX.Cap. 
Ila ett flags anfvar â 1'omare-för begång
na Embetslel • men vi kunna med täm- 
melig vifshet förutfätta , att det fvarligen 
lärer gilvas någon nOg oklok , att, med 
den rättegångsordning vi nu äga , vilja å- 
taga fig att beifra flörre eller mindre lör- 
leelfer hos en Domare, lom, etter lagens 
många och uttryckliga Iladganden, äger 
att dömma efter omftändigheter och blott 
egen prölning. Vi malle föreftälla ois 
Do maren lådan han verkeiigen är, icke 
pier och icke mindre, än en vanlig men- 
rifka: är han mycket ung, ”hvilket ftun* 
dom kan hända, få äger han, efter all 
fannolikhet, pasfioner, hvilkas häftighet 
han ännu ej lärt fig Hyra ; med den vid- 
fträckta magt honom är gifven att lkada, 
malte derföre den mera tänkande parten 
med all varfamhet undvika alt font kun
de i någor måtto förefalla honom mils- 
hageligt: har han kunnat begå fel i litt 
embete , hvilket redan bevifar våld eller 
ofkicklighet, få är det ju ock att lörmo 
da , det han har få dryg del egenkärlek , 
att han icke gerna fer anmärkningar der-
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öfver, och bsgäret att hämnas, få oty- 
gladt, att han fnarligen tillfredsftäller det5 
den parten handlar derföre mägta ovift, fom 
icke häldre med tålamod fördrager hvad 
flags förolämpande font häldft, än utfätter 
fig för Domarens framtida profiling. Ockfå , 
ehuru Domares embets-fel vififerligen icke 
äro fiilllynté, lärer det likväl vara gan- 
fka rart, att finna någon vara derföre an- 
taltad af en fom har fit hemvift i lamma 
domfaga.

jil.Cap. Stämningstiden på landet är ovillkor
ligen utfått till minft 14 dagar, i Staden 
minft tvä, högft otta dagar: 0111 ock Sva
rand. 11 bodde invid Tingshufet, fä är la
gen denlamma. Nu kan en Domfaga in
nehålla få nor folkmängd, fom 5 till 6 
Städer tillfammans famt tvifte- och flere 
flags lag'fökningsmäl i förhållande dertill 
inom denfamma uppkomma, utom fkuld- 
fordring»,mål , hvilka ock meft gâ tili 
Kärads-Rätterne, Stämningen Jkall Svaran• 
tim i hamler Jldllas, det Vit fäga, att om 
han icke träffas perfonligen, fa blir han 
icke ftämd • likväl Jär fåmning fdflas å hus- 
darr hans, om han håller fin undan och om 
vitterligf dr att han finnes inom Ildrodet : 
deffe omftändigheter fkola förft behörigen 
utredas och bevifas , lamt Rättens till- 
flånd fäs till denna utomordentlighet, och

man
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man vet huru lätt fixant låter_ fig göra ; 
fâlunda är alt, ifrän förfta början, tör 
Käranden fdrfvâradt. Icke har meningen 
med d~tta kunnat vira att förekomma 
rättegångar; ty de fprekommas endait i- 
genom lagens alfvarliga biträde emot den 
tredikande och brotts ingen: näfian hela 
Rättegångs-balken igenrtn finner man tvärt
om den Svarande , fö:e ocb under Kätte- 
gängen befynnerligen gynnad, och göm- 
ii ä i len för honom anvifade, urhvilkahan 
defto fäkrare kan troth fin vederpart, fom 
högfta an fv are t för et, till älventyrs för 
långt drifvit mifsbruk al lagen, ftadnar i 
några fkillingar.

Väl ftadgar lagen , att om ej Svaranden XII. C. 
infinner fig och låter ej laga förfall jramte,
Hätten då må dömma i joken, efter thy fan
ning theri utletas kan ; aien man känner hu
ru dermed i allmänhet tillgår, huru man
ga tredlko-domar äro fälda. Domaren vet 
alt för väl huru helig förlvarsrätten är an- 
ledd; icke eller kan man begära, att han 
ofta lkall utfärda dommar, dem han möj
ligen fjelf måfle göra om, i fall återvin
ning fökes.

Fullmägtige, eller fom de mäft pâ XV. C. 
landet finnas, Sakdrifvare, äro ett nöd
vändigt ondt, där lagarne äro obeftämda 
sch formaliteterne få vidlöftiga iom hos 
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ofs; det âr verkelîgen ömkeligt, at fe för 
Tingsbordet en fattig Bonde plägad af en 
fådaudär usling utan kundfkaper och utan 
feder : råkar nu få hända, att ock Doma-.
ren ür fvag __ ty d<*t gifves verkeligen
fvaga Domare — få flår det il la till tor 
Bonden. Men lagen har visligen lemnat 
Parten frihet att föra ut fin talan fjelf el
ler genom fullmägtig , och annorledes tor
de det icXe böra vara • önfkligt vore lik
väl , att Domarena fä fl a de ett vak fa m t ti
ga pä dem, loin utan fkicklighct att rätt. 
utföra en fak , tränga fig in emellan Par
terne och ofta af elakhet förvilla den en
faldige.

XVII.7, I frågan om vitnens jäfvighet har la
gen vifat en frikoftighet ända till flöferi, 
Alt hvad egenteligen är begripit under 
namn af flägt med någon af Parterne, får 
ej vitna : giftermål emellan fyfkonebarn , 
famt med en afledcn broders enka, eller 
fyfters enkling, brukar Konungen nu flum 
dom tillåta , men derföre tillåtas icke fa 
närfkylde att vitna. Om jag fer mig tid 
efter annan bbfva beftulen och ändteligen 
vill upptäcka tjufven, famt derföre går ho
nom i förväg med mitt husfolk eller nå- 
gou af min flägt, lä lkrattar tjufven åt 
min enfaldighet j ty han vet att alla ära 
jälvigaj har jag åter varit nog omtänk-



andre, i anfeende 
n , få kunna de ju 
iufven, oçh jag är

jag ändteligen 
köra fredsbry-

Får ett blodvite % 
er flere råka att 
kunna vitna , att

(am att förfe mig med 
till mig ojäfvige vitnen, få 
yara i flägtlkap med tjufven, oçh rfS 
för min bevisning i famma förlägenhet. 
Det är endaft i händelfe af begångit groft 
brott inom hus, fom eget tjenftfolk kun, 
na vittna t men lagen har fä litet utfta- 
kat gränlor emellan groft och icke groft 
brott, att flere Domare häruti dömt oli, 
ka, och vi halva defsutom i lagfarenhe- 
ten något fom får namn af quad criminale. 
Hvad i XXV, 5. hirom finnes fladgadt, 
har funnits få litet upplyfande , att Hot* 
Rätten måft förklara , det Parter i fkogs- 
åverkans,tnål lika litet fom i andra brott
mål, kunna åläggas att nyttja ftämpladt 
papper, hvaraf törft kunnat ärbållas nå
gon flags vifshet, att äfven dylikt rätte
ligen begripes under brottmål. Otn en 
näsvis och oförfynt nienniika kommer in 
i mitt hus och där öfverfaller mig med. 
det mäft oanftändiga ovett och hotelier x 
fom möjligen kunde hafva (våra följder 
för huftru och barn , värnlöfa utom mitt 
Qch lagens befkydd, och 
finner mig nödtvången att 
taren ur hufet ; men han, under det vi 
procesfa om dörrarna , får et 
qch en ojäfvig man eller 
finnas utom hufet qclh
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jag med vald trängde honom derutur, fä 
pliktar jag efter lagen; ty ingen af mitt 
husfoÎK. far vitna om mit förolämpande, 
emedan fråga här ar endaft om vålds ver
karens ärhållna blodvite , hvilket icke lä
rer komma under rubrique af groft brott. 
Jag fkall fåledes här, fom i "flera fall, 
förolämpas och plikta, under det brotts
lingen är fredad pä ett fatt, fom fföter 
alt lagbegrepp och all fund eftertanka. 
I brottmål mâ ej then vitna foin angifva- 
re är, eller the, foin rykte therom ut- 
fpridt. Med Jagens fparfamhet att be- 
ftämnia brott och graderna deruti, hörcr 
denna jäfsrättighet till brott, för hvilka 
hela plikten är otta öre. À11 flags åver
kan är redan längefedan af Öfver - Dom- 
ftolen hänförd till rubriquen af brottmål: 
efter X. Cap. Bygn. B. bötes i äverkans- 
mål en daler för en timmer- eller fåg-ftock, 
lika mycket för ett lafs ur fkogen, och 
otta öre för mansbördo : om nu den foin 
träffat äverkaren i gerningen, berättar hän
delfen för jordägaren, och den fkyldige 
vet, att ingen annan fett honom, jäfvar 
han med all trygghet denne fåfom angif- 
vare då han blir fom vitne åberopad. Så
ledes blir det jäfvet, hvilket kunde anfes 
billigt dä fråga är om lif, ära och väl
färd, utfträkt till ett police-mål, deruti,

om



om ock man kunde befara ett vrångt vit- 
nesmâl, hela följden ä ena* lidan lör den 
möjeligen olkyldtge vore otta öre, men 
deretnot å andra iidan, den lidande är lor- 
fatt utom alt det Ikydd ban borde halva rätt 
att vänta: ocklä vet fkogs-tjufven alt för 
väl att begagna ftg af denna lagens benä
genhet , och Domaren malte o!ta , emot 
fin vilja och öfvertygelfe, gifva honom 
rättighet att göra värjemåls-ed, hvarvid 
faran för meDed är mera at frukta , än i 
förra fallet, da hau icke, emot lagens 
bokftaf, kan höra ett lålunda jalvadt 
vitne.

Äfven om båda parterne åfäm']ar , att XVII. 
låta then vitna, /om dr aj god frdgd-, men *4* 
eljelfl jäfastig , ma det icke Jke om Domaren 
det icke tillåter. Om härmed varit menin
gen, att gifva Domaren rättighet att råda 
den af parterne, fom icke förftätt att 
fjelf begagna fig af rättigheten att förete 
jäf, få hade fädant bordt vara utfått. Om 
nu två kloke och rättänkande parter rå* 
kat i en tvifi, hvari båda äro mone om 
uplysning och tviftens afdömmande, och 
till den ändant åfämjas att låta ett lör ära 
och fanning kändt vittrae, faftän jäfagtigt, 
i faken höras; men det faller Domaren 
in, att, efter fin pröfniug , alflå det ; lå 
har Domare» handlat efter lag, men la

gen



XX.

XXI. 3

gen har borrtVandt följderna af en îblaftj 
de vnckrafte handelfer i farrthället. àâ1 
dåne lagar hafva ett lynne af egenfmnig- 
het, olörenligt med Lagens höghet och 
ändamål.

F6, likar parter fr dan ft Arndt Ar, mm un- 
der/åta at gijva t het Rätten tillkänna till then 
t id the elje/l fiulle Hälla fig jn> ^te Jå Sm- 
rande, /om Kärande Jew daler. Efter XII 
Cap. 2 §. bota parterne för utebi ifvande 
Under hela Tinget, ehdaft två daler: file- 
des äi här ett litet tel emot en af lagens 
formaliteter, fom alldrlg kunnat Ikadanä- 
gon af de t viftande, och hvaraf icke an- 
nan olägenhet följt, än att Domaren niäft 
anteckna målet fäfonl öfvcrgifvet, anledt 
med Ivårare ftrqff, än en parts Uteblifvan- 
de, hvaraf den andra mäfte hafva hun- 
dradefalit liörre fkada , än Domaren af att 
förlikningen blef oanmäld.

Then faken tappar, gälde fin vederdele* 

man alt thet åter, Jom han trängd varit ttierå 
kofta. Har jag blifvit tvungen till Lagfök- 
ning, kan intet vara mera billigt och rätt- 
Vift, än att den, fom icke godvilligt vill 
rätta det fel han begått, ärfåtter mig hvad 
jag för rättegången niâft Utgifva : det gif- 
ves troligen icke mera, än en händelfe, 
i hvilken rättegångskoftttad icke utart o- 
billighet kan åläggas den tappande, odi

det



det är, då ett fel eller lagbrott kan va
ra begångit, utan att han vetat detal j 
men tör hvilket han likväl bör anlvara, 
Och Käranden llraxt, lamt utan att ens' 
underrätta fig om huruvida denne vill la
ken i godo athjelpa , ruiar till lings. Det 
är i fig fjelft oädelt, och Ilade bordt vara 
allvarlämt förbudit, att, i tviftemål at 
livad bei! affenhet lom häldft, angripa nå
gon ovarnad : Lagens ändamål är att hjel- 
pa den oikyldigt lidande till rätt emot den 
lom icke vill lämna fin medbroder i fred 
Och Ollördt åtnjutande af ful egendom och 
rättigheterj men bör icke vara ett förlät 
för den fom kunnat fela af ovetenhet och 
fom icke nekar upprättelfe: derföre , ont 
min gärdesgärd ligger nedbläft efter en 
häftig ftorm och jag hvarken Vetat det, 
eller, fä häftigt fom vederbordt, kunnat 
den uprefa, bör jag derlöre icke dötnmaä 
ätt ärfätta en illken grannes koftnad å ert 
Lagfökning, den han ju kunnat undllippa. 
Det är fannt, att pä fatt denna del af 
Var rättegång nu handhafves, betyder få- 
dant näftan intet j ty koftnaden, ehvar 
den ock äger rum, ärfättes aldrig, hvar
ken efter lagens ftadgande eller någon an
nan grund, än Domarens flump-tycke, 
och Hutas med några Ikillingar eller 
Riksdaler, äfven utan ininfta profiling af

paf-



partens derå gifna förteckning. Denna, 
vid alla Domftolar och exfecutions-fiiten, 

4 få allmänt fölljda method“, (kulle vara få 
'mycket fvårare att förklara, lom l«g>ns 
bokltaf är, pä detta llälie och i de »all 
font icke fedan undantagas, bade begrip
lig och ovillkorlig ■ men det torde vara 
mindre fvårt att uptäcka orfaken härtill, 
dä man med nagon upmärklamhet uppe
håller fig vid de visfa grunder_ om vi
fä kunna kalla dem — lom vid lagens 
fiiftande fynas halva varit alt för ofta 
följda: ett fä granslölt öfverlämnande af 
händelfer till Domarens profiting efter 
omßdttdigheterna, enär lagen lixväl ofta 
kunnat yttra lig mera betfämdt, (kul
le nödvändigt , dä det gal en rättig
het, ockfä gifva en (lags vana åt Doma
ren att arbitrera, och ladant dello mera, 
fom lagen ofta , genalt efter att halva gif- 
vit det melt uttryckliga (tadgande, är till
reds med en ny förelkrilt lör Domaren 
att mildra eller fkärpa, alt efter om/tdn- 
digheferm. De grunder lagen fjelf fynes 
hafva följt, made en tänkande Domare äf- 
ven antaga till rättelfe för fin egen prof
iling j men om delte icke alltid lkulle va
ra riktiga , älven Itridande emot en all
män förnuftig flutkonft, få Ikall det likväl 
oftare hända att Domaren följer de förra,



än att han vägar antaga den fednare; ty 
hans egenteliga ftudium är lagens, blotta 
lagens mening. Denna Synes i XXI. Ca- 
pitlet vara, att den vinnande Parien icke 
bor fâ fin ko flnad drfatt, Ja vidt fiken fin- 
nes haj va varit jä tnérk och tvifvelagtip, att 
den toppande haft fialig orjak till rättegång. 
Ehuru mörk man ock må hafva funnit en 
fak, maile likväl, efter det dm fulleli- 
gen är utredd och efter domflutet, det 
åtminflone få antagas, att den vinnande haft 
tätt och den tappande orätt i målet; det 
motfatta låter icke tänka fig, utan att alt 
för groft qvälja lagen, domaren och ut* 
flaget*, nu är dä frågan, hvilkendera af 
defle parter är det rätt vift att lägga rät* 
tegångskoftnaden på ? Skall det vara bil* 
ligt, att lägga deniättima på den lom vun
nit och hvilken låledes måfte hafva haft 
lagen och rättvifan på ltnfida? Det lärer 
ingen finnas, foin vill medgifva detta; 
men, fager man, den tappande hade icke 
tydlig lag emot lig, då han ingick i rät* 
tegnn gen, han kände icke vederpartens be* 
Vis för faken, och det är ju naturligt, at 
Vilja värja fig fjell : vi vilja derföre göra 
en Ikälig jämnkning, och ftadga, att de 
måga kännas hvar vid fin koftnad. Den
na ömheten kunde kallas vacker hos en 
enlkild, och man bör vifst icke förmin* 
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ika något af defs värde fom fådan; men 
då den antages af en lagftiftare i allmän
na fore (kriller, är den otidig , emedan den 
våldför de malt begripliga och alldeles o- 
vederlägeliga grunder, all lag äger för fin 
fli t tel ic. Lika lå litet det låter läga fig, 
att på en gång vinna och tappa i en en
da enkel fråga, lika litet bör det kun
na antagas, att jag af domftolen kan för
klaras kalva halt rätt och ändå, efter la
gens Itadgande, bör blif va lidande : en få* 
dan lag är icke gjord till olkuldcns för* 
(var. Delsutom kan denna ömhet, då den 
icke fiyres al förnuftet, leda mig till det 
motfatta af hvad jag tyckte vara defs än
damål: den vinnande kan ju vara på en 
gång fattig, och likväl halva en tämme- 
lig god och redig urlkillning ; den tappan
de kan vara rik , och både han och Do
maren kunna möjligen hafva lett mindre 
djupt in i läken, än den andre, för hvil
ken målet troligen icke fyntes mörkt och 
tvifvelagtigt : han visile låledes, at han hade 
och därlöre borde få rätt, famt, i förlitande 
derpå, gaf ut lörlkottsvisfin lilla penning; 
om han nu, eftet lagens bokflaf, Ikuile 
förlora den, dä han icke kunnat och i 
Ijelfva verket icke förlorat lin läk, hvad 
har jag då uträttat med min vackra öm
het och min oförllåudiga jämkning? jag
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här, fom ofvan fades, våldfört principen*
Och Utan eftertanka, möjligen af välme
ning, (kapat en oriktig lag, fom ändå ic- 
he har enda [t det felet att vara oriktig*
Utan ock (kall hafva följder, dem lagens 
Uppfat målte hafva varit att förekomma.
Af denna falilnda me^gifna anfvarslöshet, 
fkola rättegångar vhierligen icke förmin- 
fkas j ty då det icke kollar den tredlkandé 
mera än att tappa , hvilket han väl för- 
utlåg> kan han ju ock roa lig med att 
bringa fin vederdeloman på en koftnad, 
den han fer lig befriad fran att ärfätta. 
Hvad lagen fedan i 4 §• lfadgat om kolt-XXI 
naden * vifar ytterligare huru mycket man 
velat gynna den tappande, dä ibland an
nat föreikrifves, att hnfver domen gått nå- 
gon emot i Härads- och han vunnit i Lag
mans- men tappar i Hof- Rätten, flenl ko/l- 
naden å båda fidor hv r emot ai\':an quittas. 
Man bör väl, i fädant fall, med allt (käl 
kunna förutfätta, att då Härads- och Hot- 
Rätts-domar äro lika, de böra anfes lör 
det rätta i målet, och att Lagmans-Rätten 
då kunnat mifstaga fig; (nen (kal dä det
ta mifstag, fom fedan är rättadt i anfe- 
elide till fjelfva tvilfemålet, likväl halva 
den följd för den vinnande* att han, lotit 
före och efter Lagmans - Rättens åtgärd, 
hade rätt, icke defsmindre fkall blifva li- 
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dande? Och hvad är här, i alla fall, frå
gan om? icke om annat, än ärfättning för 
hvad parten varit trängd a faken kofta: 
här är vifst icke fråga om någon vinft, 
hvilken Ikulle vara högft obehörig, och 
fom lådan motarbeta ändamålet, hvilket 
ingalunda kan vara att gynna trätgirighet} 
men endaft om rättvifa , och den efter de 
allmännaft ärkända grunder för naturlig 
och mcdborgelig rätt. — Riklens Höglofli- 
ge Ständer anmälte redan år 1766 lagens 
briller i detta mål} och anhöllo i under
dånighet om Konungens allmänna förkla
rande, likmätigt the äldre ftadgar; hvarå 
följde Kongl. Majtts nådiga Förordning 
om lagarnes verkftällande af d. 12 Nov. 
famma år. Anförandet är icke vidlöftiga- 
re, än att det här kan intagas: - - - - 
*’0 Såfom till tvifters förökande och under- 
’’hållande thet ej ringa bidrager , att rätte- 
”gångskoftnad och fkadeftånd , lä otillräc. 
”keligen eller aldeles icke af domftolarne 
’’tilldömmes, änlkjönt Taken ändtéligen vin- 
”nes, hvarigenom then rikare och mägti- 
”gare altid har öfver then fvagare en flor 
”fördel, theraf en vrång vilja fig ofta till 
”then olkyldigas förtryck få mycket lätta- 
”re betjenar, fom lagen i 2 r C. 3 och 4 
”§§. Rättegångs-balken gifver thertill nog 
”vidfträckt utrymme 3 altfå anhålla Rikfens
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"Ständer underdanig!! , thet täcktes Ed. 
”Kongl. Maj:t i nåder, genom en allmän 
”förordning, thefle §§. fäledes, likmätigt 
”the äldre üadgar förklara, att then fom 
’Taken vinner, bör njuta full ärfättning 
”för all then nödiga koltnad, fom han 
”bevifar fig till fakens utförande verkeli* 
”gen hafva användt, utan att Domaren 
”något theraf korta må, mindre hela rät- 
”tegängskollnaden upphäfva, för någon- 
”thera i berörde §§. nämde orlaker eller 
”undantag.” - - - Huru nu denna Kongl. 
Majrts nädiga förordning , utgifven i lik
formighet med Rikfens Ständers underdå
niga tilltlyrkan, och fäledes omklädd med 
alla egenfkaper af en riktig lag, hittils 
blifvit efterlefvad, lärer den benägne Lä- 
faren , om han någonfin varit nödfakad att 
tillita Domare-embetet, bäll kunna intyga.

Må jag icke af det anförda blifva fä 
illa mifsförflådd, att mig fkulle kunna pä- 
bördas hafva nekat Domaren all flags pröf- 
ningsrätt efter fig företeende omfländig- 
heter: defie fednare gifvas tvifvelsutan 
flere, än en Lagftiftare möjligen kunnat 
förutfe, och en rättlkaffens Domares pröf- 
ning, fkal ofta vara bättre än fjelfva lagens 
bokttaf i fådane mål, där, efter fakens na
tur, lagen nödvändigt fkall vara otillräck
lig eller ofullkomlig j men det är den of* 
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ta alt för litet indränkta pröfningsrättighe- 
ten, (om jag underftundom vägat anmärka, 
få vidt den leder t il de olägenheter, hvilka 
äro. ämnet for della ftrödda reflexioner. 

kV. 6. Ifrån Härads - Rätt må man vädja , e-
hvad /aken dr af Hår re eller mindre värde. 
I ett mål af alt för litet värde, finner 
den, lom tappat, en ytligt för lig att å- 
tervinna mera, än han kan hufvudfakli. 
gen tappa ; ty får han Härads Rättens ut- 
flag i nägor måtto ändradt, har han en, 
anledning af XXI. Capitlet at få rätte- 
gångskoltnaden qvittad, och denna kart 
vara flörre än hvad tviflas om. I et mål; 
af högre värde , kan ofta tidsutdrägt med
föra ganfka betydlig fortuit för den lomr 
vunnit, och, då fråga är om hela eller 
en flor del af min egendom, hade faken, 
vifferligen fortjent att mera behjertas, än, 
då det blott rörer ett åverkansmål af otta 
öre, eller en daler, hvilket likväl får gä 
fill Hof-Rätten och fåledes kan pä gan» 
Ika korrt tid blifva afhulpit?

Penninoe-Jjöter äro., utan tvifvel, ett 
Ofta lämpeligt Itra.ff för för bry teller och 
ett godt medel att förmå den tredlkande 
att fullgöra lina fkyldigheter; men då de 
efter gayda lagars ftadgande utgå i detj 
rä knevärde vare nu lå kallade penningar 
äga, blir lagens ändamål aldeles förlorat

och



och fl raffet biir forvandladt till ett ovärdigt 
eäckeri. Om ock de voro lämpade till 
förbrytelfen , fkola de ändock, dâ de, ri
tan affeende på den botandes omfiändighe- 
ter, alltid äro lika, för en del blifva ett 
nog känbart ftraff och emot en del ett alt- 
för overkfamt medel. Om en niding hug
ger ned några af de bäfta träd, dem jag 
i min fkog fpart för eget verkeligt behof, 
pliktar han en daler üycketj men om en 
Enka förfummar att inom den förefkrefna 
tiden låta uptekna boet, pliktar hon fjer- 
dung af alt hvad hon dämti äger. För 
en af de invändningar, hvilka medföra för* 
bud för underdomaren att med målet fort
fara, pliktas trettio daler i fall den i Hoi- 
Rätten alflås, antingen målet är värdt en 
Riksdaler eller inånga t tv fende , och hvar* 
vid likväl ofta den ena parten till hela 
fin välfärd kan lida af uplkofvet. Ett qvar- 
ftadsbrott belägges med fyratio dalers bö
ter, men den iom bryter, kan ofta finna 
deffa fyratio daler hundradefallt ärfatta i 
den egendom han fälunda förlkingrar. Man 
fär icke,, vid tjugu dalers bot, falla Ko
nungens befallningshafvande i Embetet och 
pante något till lig fjelf j men har jag att 
göra med en alt förfiörande gäldenär , och 
jag kan på något fätt få i min värjo vär
det för en flere tufende Riksdalers for* 
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ciran , bär jag mig alt för enfaldigt åt orn 
jag icke, med risque af tjugu dalers bö
ter, förefer min läkerbet. Man ftulle 
kunna upgifva otaliga faninianliknelfer af 
detta flag', om rummet tillät cch faken fa 
fodrade j men man nödgas le tun a dffa ocli 
älven nu vår rättegångsbalk , för att ock, 
fe rum för någ a lå lika korrta anteknirv 
gar, ur de andre Jagens afdelningar, af 
hvad befynnerligail verkar olägenhet för 
den rättfökande Landtmaiinen.

Arfda Balken..
Väl fladgas åtskilligt angående omyn

digas egendom, lamt Om förmyndares ft. y ft 
d;ghetj men i anleende till Domarens be
fattning dervid, är all flags anlvarighet u- 
telemnad:. fpreftrifterne för hotpoin fladnai 
höglt i defla likgiltiga uttryck: ndmne,frr- 
Qrdne Domaren, m. m, ; men om nu defla 
råd eller quafi befallningar icke verkfläl- 
las, iå blir den omyndige utan uprättel- 
fe. En fattig Piga börjar fjelf, då bon är 
kommen till mogna re ålder, tänka på att, 
defs föräldrar lemnat någon egendom ef- 
ter flg ; hon föker fin'förmyndare , {om 
afvifar benne och nekar redogöreffe : hon 
blir föranlåten. Aäuun,a honom} men då 
hon fkall utföra fin talan, fakuas bouptek- 
ningeq- den fökes i Ilärads-Kiflan , och fin
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nes icke. Trettio ar äro redan förflutna 
fedan föräldrar nés död; domaren är ock. 
död eller borrtflyttad; och â hvem ligger 
nu anfvaret för detta högft angelägna do
cument , grunden för den fattiges rätt och 
talan? Lagen hrr antingen icke förelett 
det, eller gjort det med all möjeligkalh 
finnig het, och ren ofkyidige lider. Sta
derne äga häruti i allmänhet goda inrätt
ningar , fäkre föivaringsmedel, och en me
ra iladgad och fullföljd ordning; Landet 
deremot intet amat, än ett kallt ftadgan- 
de, utan vidfo;adt anfvar för briftande 
verkftällighet.

Jo'da Balken.
För borde-/Jelling /Jeall Köparen betala V. Ca 

ranta fem för hundrade t ifrån den tid pen* 11 
ningarne infattes, antingen han lyfter dep 
eller ej ; vinner lan , undgår han i fednare 
fallet att betala räntan. I ofäkerhet huru 
och när börde-tviften fkall flutas, äger han 
ingen vifs tid för återbärandet af deife pen
ningar; det vore derföre artigt att veta, 
hos hvem han med full fäkerhet fkall 
kunna nedfätta dem emot fä hög ränta 
och med villkor att vid anfordran återbe
talas? För at; derföre icke utlätta fig för 
det äfventyr, fom, efter vara lagar, få 
ofta åtföljer gifna penningelån, gör han 
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Jordab. 
X. Cap

troligen ball am han icke lyfter dem ; me^ 
Om de i medlertid kunna tillgripas och föc- 
fkingras af Ijelfva domaren — handellen 
är ju icke omöjlig __ f| Ikall denne ärfät* 
ta dem, invänder man; men om domaren 
är ur fiånd att återbetala dem , fa miller 
han kanfke Enibetet, men ärlättningsfrå- 
g*u blir en enlkild läk, och den loin på 
god tro nedfatt fine penningar i det af La
gen anvilade allmänna förvaringsrum, mi
iler d m. Det var, dä lagen gjordesy 
icke fvårt att førele båda parternes läker- 
het; nu är det åter gan.lka lätt, men det 
felas lag härom.

Pantlatt jord eller inteckning medför 
’väl läkerhet lör den långifna fumman , men 
ock en förlkräckande omväg för långifva- 
ren att återfå den» Lagftiflaren fynes ic
ke hafva varit okunnig om den utvägen 
att lkrida till förfäljning genom offentligt 
utrop, ehuru den endalt är lämpad till 
lös egendom : fäkrare värdering kan väl 
aldrig lås, än genom en rätteligen tilllläld 
au 61 i on ; men Ikulle det finnas vara med 
Lagens goda grunder öfverensftämmande, 
a t, i detta fall, då fäkerheten är för Lån- 
gilvaren lulleligen förvarad, mindre halla 
med en fådan förfäljning, än då fråga är 
om ett annat lån, lå kunde ju kundgöreK 
ferne rättas derefter och. en onödig om-
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fcolfnad med värdering oeh upbud undvi
kas. Sedan , efter villa författningar 4 man 
kommit att vidtaga utvägen af kundgörel- 
le i allmänna tidningar, fynes vara nödigt, 
att ändteligen fä en enda officiel och för 
lådan förklarad ; men den bör då vara t 
allmän och tillgängelig lör ljelfva bon
den j och fom icke hvar och en kunde be- 
höfva eller halva rad att hålla den lör lig 
fell, få fynes blifva lika nödigt att den 
funnes pä något Hälfe inom Socknen att 
tillgås men huru långt äro vi icke ännu 
ifrån rättigheten att begära fådant?

Om non dominus läljer en fall egen- x j, 
dom , dr det OßilJt, dutå at npbud och /lånd 
derå kommit. Händelfen är, utan tvifvel* 
af få mycken påföljd, att den tarfvat ge- 
pom beftämd lag förekommas s men fådar* 
den nu är, gör ljelfva ftadgandet i allmän
het mera ondt, än ofta man kan befara af 
Lagbrottet. Vi halva, fom bekantar, 
flera laga fång : en broder ärfver iin del 
i fädernes jord, byter till lig en annan,
Och löler ett Sylkon ur den tredie, få att 
fan äger hela egendomen, med hvilken 
han lagfar och Erhåller falla, emedan allt 
var pä god tro afhandladt och ingen af de 
contraherande klandrar hans lång. Elter 
en hel mansålder kommer ett barnabarn, 
eller annan rätter arfvinge fram och vifar*



att ders morfader, eller hvem det då häldfl 
må Hafva varit, utan fin huftrus formeli- 
ga bejakande i tvänne goda mäns närvaro, 
tagit denna löfen: egendomen kan under 
tiden hafva varit fald flere gånger, och 
den nu varande innehafvarcn är ur ftånd 
att kunna vila, huru allt är tillgångit för 
femtio år fedan} imedlertid har egendo- 
men, genom odling och andra omftändig- 
heter, itigit till fleradubbelt värde, och 
ägaren, fom för fig gjort allt hvad lagen 
honom ålagt, mifter en del afjorden för 
en dä obetydlig penning. Eller ockfå har 
Lagfarten kunnat vara iörfummad af en af 
förre ägarena, bördemannen fkaffar fig 
underrättelfe derom och bördar efter då 
varande värde ; ty non dominus är den, 
fom i dylik fak , ej är fulleligen och ef
ter alla lagens kraf utruftad med ärforder- 
lig magt och myndighet. Är detta en lag 
för enfaldiga bönder? kan någon härvid, 
med känfla af verkeligen fant och rätt, 
komma fram med den kalla urfäkten: 
fkylle fig den fjelf fom fig icke bättre fö* 
refåg? Nej, det gifves och hargifvits ut
väg att förekomma detta onda utan att 
göra en lag, fom är mycket mera ond; 
h vem kan hafva bättre urlkillning att kän
na och pröfva Lagens förefkrifter, än do
maren, hvem bättre än han kunna under-

rät-



ratta den Köpande om hvad honom ålig
ger iakttaga, hvem bättre känna Säljarens 
Laga-fång och ägande-rätts handlingar? 
Hvarföre icke dä lägga något mera här- 
utaf å domarens vårdnad? När domaren 
en gång af line egne minnesböcker £jort 
fig underrättad om, i hvars värjo egendo
men, efter hvad laga fång fom häldft, är, 
få är det ju icke tvärt, att vid ett nytt 
köp, förft tillhålla Säljaren att lagligen 
ftyrka, det han, och ingen annan än han 
eller hans laga ombud, gifvit öfverlätelfen, 
och fedan tillhålla Köparen att fullgöra 
hvad Lagen honom, i anfeende till fjelf- 
va köpets framtida laga befiånd, föreikrif- 
vit. När få liter, är icke att frukta det 
en obehörig kunnat förfälja annars, jord, 
och köparen bör hafva mera fäkerhet af 
fin lagtart, än att den må kunna rubbas 
för en underlåten formalité. Det låter 
allt för lätt fäga fig, att hvar äger tän
ka och göra för fig Ijelf, att lagen icke 
rår för att parten är okunnig eller förfum
lig att fiyrka fin rätt: en lag för menig
heten på landet målte altid vara, få vidt 
möjligt är, lätnpelig och afpaffad till 
den mera inlkränkta fattningsförmåga, me
nigheten i allmänhetiäger, ägande-rätts 
fäkerheten icke infnärd i vidlöftiga, o- 
beftämda formaliteter 3 icke förvarad i

ftröd-



lit rödda och hiindre tillgängelig» förök
ningar.

XVIvif. Att köp bryter Legoftämma * lärer gé- 
naft vifa lig Ikädiigt lör Jordbruket -, men 
att villja hjelpa det mec en lag, fom lö- 
relkreive någon vifs tic j allmänhet för 

• arrenden * torde vara ett inbrott i enlkill- 
da frineten * hvarat töljdcme möjligen kun
de blifva betänklige^ nian lärer derföre fa 
åtnöja fig med hopp* a.t rättelfen lkall 
med tiden ärnås genom en högre uplys- 
ning och ett bättre förltadd egen fördel r 
&tt åter* med bibehäilanle af^ nutidens la
gar och rättegängsfätt* vilja göra en än
dring till den äliundade fäkerheten för ett 
Vils hilittningstid, kunde lätt blifva men
ligt for den nye ägaren.

Vi lörbigå denna gång Byggningabal- 
ken, ej mindre för det att den i det he
la, fåiom en allmän lag, är olämpeligj 
och fom lådan, i vilfa mål briftfällig och 
felaktig, i andre öfverflodig, ofta leder 
till förvillelfer och onödiga t vi (ier , än ock 
lör det* att detta ämnet egenteligen är up- 
tagit och med en vida fkickligare hand
läggning vidrördt i N.o i i , 12 och 13 
ät deffa famlingar, och till hvilka vi der* 
före, med all tillfredsltäilie* kunna gifva 
iälaren anvisning»

tian*
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Jr ett tjenftehjon fôrjutièigt och genßrdf-^ni3_b. 
(kall t het för/t råttas med godo och ç.

vt an med måttelis; husaga. Vill t het dutå V] 
bättra (ig, varde thet ur tjniften vrnkt utan 
pa/s och af fr ed, och mi fie Lån fin. Inge* 8" 
éafve våld vrdka Legohjon utan fak; g£r 
thet vågor, gdlde fr adan och gijve ut fullà 
Lönen. " Den fbdnare händelfen låter lätt 
bevifa fig i ani'eende till fjelfva factum , 
men , i bada fallen , hum vill man bevb 
fa orfaken , då de öfrige af husfolket ické 
fa vitna? Detta kan väl icke komma un
der rubrique af groft brott, och fåledes är 
detta lagens rum onyttigt gjordt genom 
XVII. Cap. Rättegångs-balken. Grunder
ne tiil Lagens ftadgänden i viffa mal, äro , 
fom förr är fagdt, ofta gode, men dels 
motarbetas verkningarne deraf utaf rätte- 
gängsfättet, dels möter man ock den be- 
lynnerligen ihärdiga förefatfen i lagen fjelf, 
ntt på alt lätt gynna den brottslige, och 
ofta lynes den blott Svarande harva rätt 
till lagens ynnefk med ett Utmärkt företrä
de för den fö kande. Defsutom är väl
icke fanflolikt, att en Husbonde fkullo 
vräka Tj’enftehjion utan fak , åtminftonö 
bör den handellen icke kunna förutlättas 
ofta inträffa 3 men imedlertid är han nöd*



fakad att antingen gripa till det hög ft ö- 
behagliga medlet — husagan, eller att 
plägas af det odugliga Legohjonet ett 
helt år ut. Den font annars vil läfa nä* 
got rätt beflämdt och Omftändligt i detta 
ämne, torde finna fm tillFredsftällelfe i 
Visby • Rätten eller Gottlands Stadslav 
XXXVII. Cap. Lib. II.

§. Ej må Husbonde o i] va annat njßeds-pafs, 
dn Legohjun fortjent haj ver: gär han thet, 
bote tjugu daler. Om nu ett fådant, i min 
tjenft, vifat det mäft elaka lynne och all 
möjlig genfträfvighet ; om det ock verke- 
ligen fiulit eller fnattat ända till fa myc* 
ken påtaglighet, att det mäft äterbära det 
ftulna, men alt detta Ikedt inom hufet, 
där lagen fatt mig utom all möjlighet af 
en laga bevisning , hurudan bör orlofs- 
fedeln blifva? Säger jag fanningen , fa har 
jag en injuriæ procets pä hallen, hvar- 
vid lagen betagit mig alla medel att vär. 
ja mig : fäger jag icke fanningen , få bö
ter jag tjugu daler. Motfagelfen är här 
icke tvetydig.

Mi/sgdrnings - B alken.
Brottmål äro i allmänhet behandlade 

med en mildhet, hvarâ andra länders la
gar icke gifva lå mänga exempel: ockfå 
är det i denna del af lagftiiftningen, fom

Do*
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Domarens profning blir ofta nyttig och 
tiödig. Laflen förtur att giiVa tig otålige 
Jkapnader, och graderne emellan elak vil
ja och grofva utbrott äro altid flere , än 
lagen kan beftämma och förutfätta. Fel 
äro icke altid brott , och defle fednare , 
till upfät, utöfning och följder, ofta af: 
fä olika art och olika verkningar på (ani- 
hällets fäkerhet, att de icke , Utan i hvar- 
je fäflkildt fall , kunna rätteligen pröfvas, 
la att lagen blifver med rätt vila och ef
ter defs ändamål tillämpad. De af lagert 
ålagda anfvar och ftraff för förbrytelfer, 
äro, till äfventyrs mera ofta än i tvifle- 
hiål, tydliga och pallande; men här fy- 
hes brillerne i rättegångsfättet änaumera: 
utvägen att be vifa biottet och fulltyg» 
förbrytaren, är ofta tillftängd af den i all- 
inenhet ftadgade lika omväg vid all bevis
ning. Rättegångsfättet i brottmål bör äf- 
Ven få litet vara lika med det i tviflemäl, 
lom det kan vara aldeles lika i alla gra
der af brott: att nedlägga eller beifra des
fa , borde i få handeller komma att berö 
af målsäganden , hvilken härvid icke bör 
äga annan fordran, än af uprättelfe och 
ärfättning: läkerhet bör han äga underla
gens belkydd, utan att egenteligen behöf- 
va deriöre ledas in i vidlöftig och plägan
de lagfökning, hvilken merändels är af 
* N:o 33 ö 34, E deii



den belkaffenhet, att den förolämpade bât* 
dre tal förfta förluften, än utfätter fig för 
befväret och lännolik ny förluft af den 
längfamma och ofta ovifta rättegången. 
Då mennifkorna, vid inträde i Samhället, 
öfverlemnade åt den antagna ordentliga 
flyrelfen, att efter lag, underftödd af he
la den förenade famhällsmagten , bibehål
la hvar enlkild vid perfonlig och egen
doms-fäkerhet, var det icke en rättighet 
de gäfvo ifrån fig, utan en för dem hÖgft 
befvärlig och ofta vådlig fkyldighet, den 
regeringen åtog fig att i deras ftälle up- 
fylla. Enlkildt nödfalls-värn, fielfhämd 
och egenvilligt utkrafd rätt, Ikulle nöd
vändigt jatta en ftor mängd af mennilkans 
pasfioner i en gasning , den man fvårli- 
gen kan begära att förnuft, billighet och 
eftertanka Ikulle förmå fatta. Vi kunna 
knapt göra ofs begrep oin en brottfling , 
till den grad vild, att han kan fatta och 
bibehålla hat till den domaren , fom läm
pat lagens beftraflning till hans förbrytelfe : 
han fer i den kallfinnige och förftåndige do
maren blott den alfvarfamma lagens tolk, 
men icke en upretad motpart, fökande hämd, 
ofta rådfrågande endaft harmen af fit föro
lämpande. När nu Samhälls inrättningen 
gifvit en fädan vändning åt detta för menni- 
fkoflägtet fa vigtiga ämne , bör lagftiftnin-

ge*



geh Viflel'iigen Vara fâ ricktad, att den be
fordrar och icke motarbetar det allmänna 
goda härmed varit fökt och till en del 
Vunnit: derföre, lä mycket möjligt är, 
ftilja den förolämpade ifrån alt flags deb 
tagande i brottets beifrande, och lälunda 
ju längre ifrån all tanka om fjelfhämd, i 
iig fjelf förhatelig, onödig där lagar fin
nas och fkipas j men då böra ock efia 
lagar icke lämna den lidande och föroläm
pade likafom på halfva vägen, (kild ifrån 
utvägen att fjelf taga Ug rätt och möjlig
heten at få uprättelle efter lagen, fotn 
likväl var vilkoret för hans ingående i 
Samhälls-tillflåndet. När jag derlöre fer 
mig i mer eller mindre måtto lkadad af en 
annan medlem i Samhället, men att rät
telfen icke kan fås utan en ännu lika och 
till äfventyrs ftörre förluft och olägenhet, 
då är lagen märkeligen felagtig och up- 
fyller icke fitt ändamål: fådan Vifar den 
fig likväl t de mal Lagftiftaren efomoftaft 
orätt hänfört under rubrique äf mindre 
för bry tel fer på Landet, och där defsutont 
den hufvudfakliga olyckan tilkommer, att 
irättelfen, af lagen merändels otilräckligt 
förelkrifven, ej kan fås utan efter lång 
omgång och med en dryg, men aldrig är» 
fatt koflnad.



Några få ftällen ur vår Mifsgèrnings* 
balk in åga anföras , få fom fällf anima, men 
vifst icke för att derifrån fluta något till 
det hela5 ty med ett lämp-ligare °under- 
iöluaings- och rättegångs-fän, (kulle den Î 
allmänhet förmodeligcn vara ibland det 
mäft klanderfria af vår lag faml i ro-.

I'b ■ Hvilken /om Inflar ock Jmcidar Gud obe- 
1 §• tüncht och af haflighet, och ångrar /irr; bö

te hundrade daler, och ajbtdje ßtt brott of
fent eli g a i f årfamlingen :

2. Talar eller fkrijvcr någon om Kontingent 
och Rikets Råd thet Jmddeligt dr, i och får 
Embetet Jkull, göre offent eli g af bon och bo
te femhundrade daler:

Om man trott fig kunna tänka f och 
fåledes böra ffadga ffraff, på ett få vid
underligt brott, fotn det förff numda, fä 
fynes likväl förhållandet emellan båda 
hafva , Stminftone för anlländighetens 
Ikull, bordt föranleda till någorlunda lika 
förhållande emellan (träffen I förra fal
let måfte den brottslige, om han ock gäf- 
ves till, vara aldeles vanvettig och utan 
minffa begrepp om det högfta Väfendet, 
och Iråga torde uppftå, om man kunde 
ftraffa en fådan, åtminftone med annat 
än inftängande, om haa annars vilade 
fymptomer af ett för allmänna fäkerhe- 
ten farligt raferi. Om, i det fednare fal

let.



let, en Konung t. ex. fkulle vara nog o- 
lycklig att träffa för en verkeligen elak 
rådgifvare, _ allmänna hiftorien tillåter 
icke neka möjligheten deraf __ och följ
den ft.uiie blifva flere, älven under Ko
nungens nämn, utfärdade ikadliga förord
ningar för landet, men en enfaldig och, 
om denne gunfflingens i lagen beffämda 
helgd, till äfventvrs okunnig man, Ikul- 
le råka att fälla ett verkeligen lännfärdigfc 
omdöme om detta Konunga - Råd -, fä fy- 
nes brottet i alla fall icke vara annat än 
något vida under det förra, men ftraffet 
femdubbladt : om äfven utiåtelfen varit o- 
betänkt och den brottslige ångrar lig, lä
rer fådant icke verka i denna händelfe - 
ty då hade det varit utfått i lagen, ej 
mindre i detta, än i förra fallet.

Gjår någor for acht rf then allmänna III. 3. 
Guds t'] en ft en, fa att han fetlan kommer till 
Ktjrkio på Sondagar och Högtidsdagar ; dr 
han t her före varnad, Join i Kijrkio - Ordnin
gens /dgs; bote t ijo daler. Om en lådan 
händeife kundq i någor måtto förutlättas 
hafva bordt komma under allmänna La
gens profiling, få hade förmodeligen der- 
vid fordrats en ftörre varfamhet, än här 
fynes vara iakttagen j ty meningens con- 
ffruiffion medlör förft helt tydligt det be
grepp, att en förlummad Kyrkogång är 
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följd af förakt för allmänna Gudstjenfien, 
då den likväl ofta kan härröra af helt 
andra orfaker ; och för det andra, fkall 
här lagens mening och det ftadgade ftraf- 
fet leda en mennifka rakt in uti, att af 
Gudstjenften göra ett opus operatum, 
hvilket är ftridande emot begrepet af vår 
SJjghetslära. Lät vara att det ock fun» 
nes en lådan verkeligen elak mennilka, 
fä Ikall lagen , med fina tio dalers böter , 
icke kunna åftadkomma annat, än att ock 
göra den till en Ikrymtare ; imedlertid tje* 
nar detta lagens rum, en lemning af hie» 
rarchiens många dylika upptåg , att gifva 
anledning till trätor af fin egen befynner- 
liga art, och målet hade, oförgripligen 
fagdt, utan faknad kunnat lemnas qvar i* 
bland de uteflutna Kyrko-balkarne.

Mifsg.b. Idkar vågar arbete tiler handtvtrk på
HI, Cap, Sondag ; båte i ijo daler för Sabbats brott, «- 

7' tan thet jker till even eller annans nödtorft, 
Jom uppjkof ej tola kan. Högfi: nödigt ha
de det varit, att lagen i detta mål varit 
mera beftämd j ty lådan den nu är, har 
den gjort och gör landet mera Ikada, an 
man i alimänhet ens kan föreflälla fig. 
Den lift förflutna höften med fitt mäft o* 
lyckliga bärgningsväder, är ännu i nog 
frilkt minne lör att behöfva befkrifvas; 
men Landtmannens olycka lkulle då, fom



ofta, rågas af en ofullkomlig och i det
ta fall fkadlig lag. Efter flere veckors 
fortfarande regn, klarnade det ändteligen 
pä en fredag, om lördagen bläfte äfven 
något, och londagen var vackerj men 
om måndagen började åter regnet och höll 
ut ännu fjorton dagar. I den allmänna 
nöden, fom man kan øga landet då flod 
uti, blefvo vifferligen i flere focknar nå
gra hundrade tunnor läd inbärgade om 
föndags eftermiddagen ; men mänga tufen. 
de blefvo , för lagens och högtidens fkull, 
orörda pä åkern. I fomliga focknar, där 
en eller annan Ståndsperfon kunde gifva 
efterdöme, följdes exemplet driftigt a£ 
Böndren, och något blef bärgadt; men i 
de fläfta flod alt ftilla uti en gruflig helgd, 
och menigheten fruktade att göra Gud och 
lagen emot, om den frälfte fin egendom. 
Var nu, i fådan ftällning , arbetet med 
fädens inkörande ett labbatsbrott, eller 
var det icke? Om nu hela Socknen, he
la Landet hade inbärgat fin fäd om fön* 
dagen, oafbrutit ifrån morgon till afton, 
och om till äfventyrs vädret förblifvit 
Vackert om måndagen och flere dagar, 
men en Fifcal, en Länsman eller någon 
annan Beflagskarl trott lig af embets.nitäl- 
fkan eller andre orfaker böra beifra detta 
brott och derföre ftämt till Tings hela 
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ni enigheter, huru hade Domaren dömt? 
■Om vädret förblifvit vackert pä ' dagarne- 
efter (öndagen, få låter det ju fäga, fig, 
att arbetet tålt upplhjutas , och Domaren 
hade icke pliktat för det hau pliktfält he-* 
la Landet: lät vara att han ode befriat de; 
anklagade, lä hade dc likväl biifvit dra-* 
gna lör rätta utan aLl flags ärfättning ton* 
fln förlorade ttd. Om en Lagftiftare bor
i palats eller vindskammare, få_är ban
icke fämre för det 3 men då man vill lkrif-, 
va lagar för Allmoge , vore det likväl nö-. 
digt att man något kände den, kände graden, 
af allmänna upplysningen, fattnings- och, 
omdömes-förmågan hos denna ftörfta c lafs 
af läm hällslem mar. Han lkulle dä icke
undgått att känna, hvad hvarje mennilk» 
<åf endafl allmän uppmärkfamhet vid få-, 
dana och andra tillfällen funnit , villrådig
het hos den ena, fruktan hos den andra* 
mängden litande pä hvarannan , och i för-, 
ikräckelfen altid färdig att tro häldre fös 
mycket, än för litet. Han fkulle då halva 
mera funnit, huru lätt det är att med eu 
bokflaf i lagen göra mycket gqdt eller 
mycket ondt, huru nödigt det är att la* 
gen är beflämd, där den kan vara det, 
till högfta möjlighet. De gamle lagarne 
iörbödo väl ock all adholu/tirknadh på heU 
gomdagh men latte, visligen ut, att hö och
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korn kunde at Jatfå/o hj elpas dp tir mididn 6- 
nptan; den nya deremot har kke behagat 
nämna något derom, men i allmänhet 
ftadgat fabbatsbroitstiden emellan kl. 4 o™ 
morgonen och kl 9 om altonen.

Da lagen ftadgat llraff â den fom flap- 
per fånga lös , har endaft varit fråga om 
Vachtkarl, hvilket ock l'ynes utom alt tvif- 
velsmål af det utlatta ftraffet, fom år tjen- 
ftens förluft: detta har fåledes icke haft 
afleende på Skjmsbonden, fom vifierligen 
aldrig borde hafva annat anfvar, än att 
rätteligen köra lin häft. Upl. Lagen, 
Tingsm. balken, VII, fl. ftadgar i 6 §. 3 
hoper then madher bort brut liker dr — wil 
åj Bonde han takn, taki tha L'dnsmaåher han : 
ioari Bonde fakids Jori Konungx manni dn 
madher bortloper mddhan han dr inni med 
bondanum. Detta ägde egenteligen rum 
dä fråga var om den fom med arbete 
borde aftjena bqter; men i fednare tider 
bar äfven Bonden blifvit fatt undfcr kropps, 
ftraff för det han icke mägtat vårda en på 
brott och undanflykter utlärd lkältn , fora 
blifvit till hans förande öfverlemnad. Des. 
fa fångförningar äro nu för landet högft 
betungande, eller rättare, hafva i vär 
tid blifvit det: i en focken af något öf- 
ver tjugu mantal, äro fem eller lex för 
ietta behof undantagne från all Ikjuts på 
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gäftgifvaregårdarne, hvilken derföre må* 
fte beftridas af de öfrigej oaktadt detta 
antal af fångförare fynes icke vara knappt 
tilltagit j äro de likväl fä tvungne af det
ta främmande och anfvariga beftyr, att 
de längefedan begärt att flippa det och å- 
tergå häldre till det andra onda, fom är 
den plågande hälllkjutfen, hvilket fynea 
vara tillräckligt att bevifa , huru fvår den 
förra befattningen anfes och verkeligen 
är} men månne man behölt lå motbjudan* 
de ärfarenhet, att öfvertyga Jig om o- 
lämpligheten af denna inrättning? Man 
behöfver endaft litet känna Svenlka Bon
den , för att fnart finna huru litet Ikicklig 
han är, och till äfventyrs i ett vifst poli* 
tifkt affeende, bör vara för dylika värf. 
Det ges Bönder , fom , med alla en Bon
des goda egenlkaper af lydnad, villighet, 
hushållsförftånd, arbetfamhet, fiilla och 
nycktert lefverne, likväl äga en enfaldig
het i hvad på något lätt går utoin deras 
vanliga yrken, att de knappaft lörmå vår
da fin egen plåtledel då han icke ligger i 
deras egen kifta : kuru vil man då begära, 
att han Ikall värda en milsdådare, hvars 
hela traktan är att undandraga lig lagens 
heftraffning? Den fom fjelf icke tänker 
brottsligt, lkall ju ock vara mindre färdig 
att mifstänka andra, häldft med få liten

men-
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jiiennifko*kännedom , fom Bonden i all* 
jnänhet äger: han ä.r icke eller , lig fjelf 
lemnad, härd eller grym, och brottslin
gen delar ofta, med den blott olycklige, 
menlklighetens medlidande. Nu kommer 
en fådan tilling, efter lagens ftadgande, 
ikjutiad ifrån den ena ändan af Riket till 
den andra, in i Bondens gård, där han 
made vårdas om natten : både husbonden 
och hans folk äro trötte at dagens aibete 
och de äro mindre vakande än tången , 
fom fer tillfället och betjenar lig deral. 
Snarare blir Bonden för denna lin förfuin- 
melfe lagförd , än han olta och merändels 
fjelf kan få rättvifa emot ett annat mycket 
fvårare förolämpande, och om han äu 
vore en ibland de mäft aktningsvärda le
damöter af fut ftånd och lin förfamling, 
få blir han ändå bortblandad med milsda- 
daren och far ett nesligt kroppsftraff. Om 
nu Bonden är borta, hindrad eller fjuk, 
och målte Ikicka lin fon eller dräng med 
förbrytaren: är detta fällfkap för en yng
ling , kan hända ännu utan begrepp om 
brott? — Men då vi, fom bo pålandet, 
jcke få vända ögonen ifrån defla rysliga 
fafta , låtom ofs ätminlione lkona lä ia
ren ifrån blotta föreftällningen deraf, och 
återvändom till urfprunget. Det är ett, 
aldrig nog fagdt, belyhnerligt affeende la

gen
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gen oftaft liar, att förvara åt den verkelt* 
gen brottslige flere bénéficia juris, än ât 
den verkeligen offiyldige, hvilket gjort 
och gor landet ofta olyckligt och lidande. 
X. Cap. ei §. Rättegångs-balken fynes i 
bokitaiven och för den, lom blott behöf, 
ver läfa den, vara fotad på lagens an» 
tagna allmänna principer} men huru den 
bailer^ pro!vet då Iraga blir om lagens 
iiuta ändarnal , det torde ofta ärfarenhet 
?nera än blott theorie fäkrare upplyfa. 
Lagen gör ofta ga nil; a fina Ikilnader ät. 
minitone i brottmål, och dem en Do
mare icke bör vara okunnig om: fkilna- 
den f. ex. ernellan mifsgerning och groft 
brott, fynes ftundom vara utmärkt, "men 
ftundom äga ock delfa uttryck enahanda 
bemärkelle j för en Domare af hvardägs- 
lagfarenhet lkola derföre mifstag icke blif- 
va få aldeles fällfynta, ehuru de för ho
nom fallan ära af någon fynnerlig påföljd. 
Vil man nu jämnfara det nyfs åberopade 
lagens rum med XXV. Cap. 5 §. lämma 
balk, och XL. Cap. 2 §. Mifsgernings- 
balken, för att ur defia fednare vilja le- 
ta fig fram till hvad lagen i det förra 
lynes mena med mifsgeruingar } få Ikall 
nian ändå deraf troligen icke komma när
mare till egen tilllredsftällelle , än att 
find tel igen finna huru lätt det ikall blifva

att



att mîfstaga fig. Niär vi dâ förutlatta möj
ligheten , och målte medgifva verkeliga 
håndelten , blir följden deraf, att en för
brytare äfven oftare än till äiventyrs va- 
rit lagens mening, ’kommer att föras fram 
och åter i landet , för att pa h varje fl al
le, där han föregifver lig hafva begått 
ett brott, blifva fiäld under vederbörlig 
ranlakning: under defia färder, ikall han 
vara under bevakning af ganfka mänga 
Bönder , eller deras Drängar, de fläfte u* 
tan all flags fkicklighet för detta vifst 
icke landtmanna-yrke: han (kall derunder 
få mänga tillfällen att verkflälla iin flykt, 
fkadlig'icke aliénait i det att han undan
drager fig lagens beftratfning, utan ock i 
det att han gör en eller flere med fig o- 
lyckliga * ty en fynnerlig olycka är det väl 
för en verkcligen obrottslig man , att 
ft amplas med brottets vanära lör hvad 
han icke ägde i iin förmåga att afvärja. 
Enär nu lagen , genom fin antagna prin
cip, eller, ma hända-, fin ftundom icke 
tillräckliga utförlighet kan fägas i en el
ler annan måtto hafva härtill gifvit an
ledning, fä är den vifierligen felagtig. 
Efter Kongl. Majlts nådiga Refolutioner 
på Krigs - Befälets befvär af de Värfvade 
Regementer, cl. 16 Oft. 1723, famt pä 
Allmogens d. 2 Aug. 1737, Ikulle Krono-

Be-*



Betjenterne altid följa med arreflanterne 
hela Länet igenom ; men att Allmogen JOM 
Jådane ftjutfade inSalunda ktinde fjara fö*
te, om någon af dem {kulle under vdgett 
rymma.

c- Inbrott i rum eller hut att fljdh , dr%
S' 'hvad Holden verkfldllet eller ej, an fedt fa. 

[vart att flraffet är ovilkorligen ftadgadt 
till nio por Jpö, och viflerligen bör ert 
inans hus och hemvill vara eti af lagert 
fulleligen förläkrad friilad, Varande fåle* 
des det utfatta ttraffet aldeles icke i nå* 
gor måtto för högt ; men vi äga ock an
dre handeller , i hvilka läkerheten hade 
bordt vara och anfes lika helig, och der* 
Uti lagen lynes halva bordt dello mera 
betrygga den enlkildes egendom , font 
möjligheten att den fjelf vårda icke är li* 
ka lätt, fom då man med bommar och 
lås kan bidraga dertill, jag menar fäker* 
heten på hvad af min egendom finnes ute 
på marken: juft där jag är aldeles ur 
llånd att fjelf beförja vården ined annat 
än den ftängfel, fom egenteligen är gjordj 
dels att utmärka gränlorna lör mitt om
råde , dels ock att hindra kreaturens 
åverkan, där fynes lagens ovilkorliga Ikyl- 
dighet vara att vidtaga och det, i detta 
fall , med åtminlfone äfven få llor lorg* 
fällighet, fom i det förra; men flöld ute
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på marken är endaft anfedd med dubbla XLIII« 
böter. I förra fallet är det likligen en- 
daft fjelfva husfreden fom gjort fig for
tjent af Lagftiftarens uppmärkfamhet ; i 
det fednare är åter den anfedd endaft med 
tjufvabötemes fördubblande. Om här. fâ- 
fom förut om inbrott, fredsbrottet blifvit 
icke lammanblandadt med ftölden , hade la* 
gen verkeligen vifat fig mera enlig med 
fig fjelf och med ett rättlkaffens begrepp 
om rätt förhållande emellan brott och 
flraff; ty påtagligt är det, att lagens fyf- 
temål i förra händelfen varit att befäfta 
hemfreden , och fjelfva ogerningen är till 
flor del förfvårad för tjufven genom de 
möjliga förfvarsmedlen; men ute på mar
ken , där fäkerheten på min egendom bör 
vara lika helig fom inom hufet, men h var
vid vården är oltaft verkeligen omöjlig, 
där fynes fjelfva fäkerheten, äfven vid 
ftörre eller mindre ftöld, hafva bordt va
ra färlkild förefedd. Ännu märkeligare 
blir motfägelfen , då man betraktar lagens 
gjorda Ikilnad emellan få kallad åverkan 
å fkog, och ftöld ute på marken. Snat- 
tare-bot äger i detta fednare icke rum , U* 
tan fkali den fom ftjäl ett fång hö, ftån- 
da tjufs rätt lika med den, fom ftjäl flere 
lafs j men den fom hugger ned ett af mi
na häfta träd i min fkog, fälles efter la

gens



gens bokftaflîga före Ik rift till mjndre att 
Inattare*bot. J>enna mu tuera fa orimliga 
ikillnadj bibehållen ifrån de tider, då Iko* 
game voro mera famfällige och till det 
öfverflöd art de ofta voro ägaren till mehn , 
liar på vifta orter få fkadliga följder, att 
de redan börjat leda till betänklige , för 
fpd t va lamhällsfaker heten i ärlige uppträ* 
den: både ftraffet Och rättegångsfättet mot* 
arbeta här lagens troligen egna upfåt och 
dets rätta iyltemål, och äganderätten är 
ofta faklöft kränkt j den , fom med nog 
egen tillgång i ett annars fkoglöft gran- 
fl,ap, kunde och ville biträda den behöf* 
vande , hindras deraf, att han nödgas 
hålla de yttre gränforna, få vidt görligt 
är, tillfpärrade för att icke öka tjufvens 
tillfällen 3 ty för och emot lagbrottet är 
få liten hjelp att vänta af lagen , att den 
fvårligen utan ny förluft kan tillitas, och 
följden af denna iärlkilda egna omvårdnad 
blir att häldre låta vindfallen lkog ruttna, 
an att dermed våga bifpringa den nödftäl* 
da, lom både af nöd och ftrafflöshet få 
lätt ledes in i begäret till en olaga åt* 
komft : ej att förtiga den få alt för fyn* 
bara förfämring i folkets lynne, det få far
liga mifsbruk af edgångar, hvartill detta 
lagens ftadgande gifver få mänga anled
ningar. Förlvarsrätten kan vara. af lagen

vår-



Vafdâd, utan att det bor fke på ägande* 
tättens beköltnad j men ehvar menniikö* 
lynnet tår inblanda tig i lagftihningen , 
fkola mifstag blitva delto Tvärare att und
vika, fom de ofta tillkomma ifrån men* 
hilkans vackrafte pasfioner: buru ofta får 
inan icke det fvare t, det vore ju hå> at att 
fdfta ett fvårt årnff vid den obetydliga för
bryt elfen, att hifla tagit några jordpdron, 
viler en kdlke ved for fina nakna och Jvvltmt 
barn, m. m. Men man glömmer härvid* 
fett för denna möjeligen nägon gång in
träffande handelte * har man i allmänhet 
ftadgat ftraffiöshct för den elake och lät
tingen , och dermed i fin grund motat bå
de känflan öéh verkningarne af medlidan
de och hjelpfamhet; tÿ det mätte med- 
gifvas* att dä man får vanan att anfe us
lingen fom fin farligafte fiende * emot 
hvilken man fländigt nödgas vara på vakt* 
tfftet fruktan för ftraff icke afhäller ho- 
höm ifrån odygden ; få (kall denna opi
nion vifst icke leda till villighet i tnedde* 
lande af det biträde^ den uflige annars har 
få mycken rättighet att vänta och fordra* . 
Man glömmer vidare , att vid iakttagan
de af rätta förhållandet emellan brott ocfi 
ftraff, grunden i detta fall icke emlail 
kan anfes vara ftörre eller mindre värdé 
fcf det ftuIna, utan mer eller mindre iuöj- 
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lighet för ägaren, att fjelf värda fitt, och 
där denna möjlighet icke finnes till , där 
bör egendomen fättas under Guds och la- 
gens lås. Ont man finner en del al Land- 
ikapslagarne i lådana mål något för fträf- 
va , torde deremot icke kunna nekas, att 
den nya lagen fallit in uti det motfatta, 
och följderne derat äro högft känbare för 
landet och den lidande. Att det onda 
imedlertid icke hjelpes med altför fvåra 
ftraff, bevifes lätt af den ringa verkan man 
finner af förhöjda viten, hvilka ftundom 
kunna vara få tilltagna, att både Doma
re och Målsäganden fjelf ftudfa vid til
lämpningen och utkräfjandet : det är hop
pet och en flags vilshet om ftrafflöshet, 
det är den fäkra utligten att kunna, un
der Ikygd af en felaktig rättegångs - ord
ning, gäcka fjelfva lagen, eller afvända 
defs kraf, fom ger driftighet åt förbryta, 
ren; och man kan icke vänta fparfam 
hushållning med fkog, då utvägen är få 
öppen att tillgripa en annans , fedan man 
förftört fin egen. En Honde i mitt gran- 
Ikap, utan ininfta egen tillgång till Ikog, 
bygger merändels hvart ar ett hus till 
affalu, men ofta utan att hafva köpt en 
enda ftock dertill.

Ibland de af lagen och i fynnerhet 
mifsgernings-balken ftadgade ftraff för för
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bry telfer, äro ock kroppsftraff, af hvilka 
fpö- och ris * flitande, lamt fän ge 1 fe vid 
vatten och bröd, fynas vara.äter införda 
med nya lagen: åtminllone har jag icke 
kunnat finna deffa ftraff antagna i Land- 
Ikagslagarne • utom i Biörköa-Rätten, fanit 
i åtlkilliga gamla Stadgar, och fluteligen 
ett enda fall (Kon, ß. IX. Cap.) i Lands- 
lagen. Drottning Margaretas Gårdsrätt 
bjuder för viffa förbrytelfer, att den 
brottflige Ikulle tu/!a huden, eller ligga i 
thornet en maneth wider watn oc broth ;XV1. C. 
Biörköa-Rätter, att Hwar Jom liughdr äru 
mane aj tnanni, eller kono, båte XII mar
ker. Orkdn han tig botum, da fkal han 
huzflrikd tvid Jttpone. I Kon. Birgers Sta. 
tutum aj d. 3 Mart. 1303, famt K. Mag
nus Ericsfons Gårdsrätt af 1319, lladgas 
corporis fiagellatio ( hudftrykning ), och att 
äta vatten och bröd. Elter Gottlands 
Stadslag Ikulle man äta vatten och bröd 
ända till XX. veckor. Det torde af vår 
tids läkare-vetenfkap kunna utredas, om 
det nu varande flägtet tål euren. Tjugu- 
otta dagars fängelfe vid vatten och bröd, 
är nu det högfta ftraff af detta flag : verk- 
liälles det efter bokftafven, Ikall den fom 
derifrån utgår med lifvet, ganlka fällan 
undgå att vara Ikadad till hälfan för he
la lifgtiden; verkftälles det åter icke, fä



är det ett ovärdigt fkämt i ett för alfvaf- 
famt ämne" Vifferligen raäfte det gifvas 
andra medel till draff och varning för lag
brott, än det befynnerliga påfund, att 
fvälta en mennitka till döds eller ftada, 
atmindone fynes det icke i annor händel
fe kunna urfäktas, än om man ville.ut- 
öfva en jus talionis och pä detta fätt draf- 
fa en fom uppfåteligen och af arghet lå
tit indänga och fvälta en annan.

Men af den Mädares hand, fom re
dan i deffe häften, gifvit ofs få rediga 
begrepp om principen för Straff-lagarne, 
göra vi ofs den glada förhoppning, att i 
den lofvade fortfättningen få fe detta äm
ne med alt hvad dertill hörer , utredt 
med den honom egna dyrka och manlig, 
het, hvarefter vi läkerligen icke Ikola, i 
detta mål, äga någon önfkan öfrig : jag 
lemnar derföre, kanflte efter att redan 
hafva lågt för mycket häruti, lagers mifs- 
gernings-balk, och Ikall fluta med några 
anmärkningar vid våra

UtJohnin gs-Lagar,
Med förändringen af vårt urgamla lag- 

fkipnings-fätt, föll ock utfökningen i den 
högd befvärande långlamhet, hvilken nU 
få mycket mera är för landet fkadelig, 
fom penninge • lån nu vida mera än förr



gifvas och tagas. Pâ den tid, da mäng
den icke förftod lkrifva, var det mäft frå
gan om (kuldens verklighet, fom kom 
under domarens pröfning: både gälde* och 
borgenär ägde den tidens bevisningsfätt 
för (ig ftadgadt i lagen, och det beftod 
mäft i edgång j men alt borde vara af- 
gjordt inom eller vid tredje tinget. Huru 
och i hvad ordning mätas (kulle , och hu
ru förfaras borde ledan alt löft var utmätt, 
om införfel i faftighetens afgäld , egen
domens förfäljande och återlöfen af Län
der och Ikyldamän, derom linnes i de 
fläfte lagar hufvudfakligen ftadgadt, och ä- 
ro vår tids lagar i det mäfta derefter gjor
da. Skulden borde i alla fall utfökas med 
Laghum, och finnes Lagman eller Härads- 
höfding nämnda äfven i Landslagen, få- 
fom de der kunde häruti tillitas -, men fjelf- 
va utmätningen var lika med annan utmät
ning â domniar, och verkftälldes på det 
iätt , att Häradshöfding eller Länsman 
nämde tolf män, hvilka mätte i den ord
ning lagen förelkrifvit; hwatte L&nsmadher 
ålld domari ßulo i gard ganga, ok nngu md- 
thi radha, vider bot tre marker. Således 
ägde väl domaren att förordna om verk- 
ftälligheten , men aldrig att Ijelf blanda flg 
deruti : mätismännen fingo underrättelfe 
om huru mycket borde mätas, men ord- 
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nîngen vär för dem förefkrefven i lagens 
bokttaf. Räckte ej gods till, kunde gal- 
deriär gripas och i häktil'fe fätlas, eller 
fkulle gäkl aftjeaas med arbete, ett är för 
III marker.

Den i omlopp varande penninre-ftoc- 
ken var fordom, utan tviivel, få liten, att 
pennigar fällan gått i lån j men med en 
med tiden utvidgad handel, blef ej alle- 
naft penninge-tilgången ökad, utan ock rö* 
reifen och béhofvet ftarkare : konflen att 
Ikiifvä blef ock efter hand mindre fäll- 
fynt, ända till att penninge-lån nu fällan 
gifvas utan handlkrift eller bref derâ. Sjeîf- 
va frågan om man är lkyldig eller ej , fkall 
la led es nu mindre ofta förekomma, och 
ehvat den upftår, hör målet egenteligen 
till dornftolen : Exfecutorn äger nu endaft 

-förhjelpa den fökande till rått, då fkulden 
är ärkänd eller icke befiridd, och ämnet 
delar lig fjelft, efter en otvungen flutföljd, 
i tvätiné hufvudfakliga delar 3 den förfta': 
om finiden dr klar och oßridig; den andra: 
fältet att jå dm betalad.

Den förra mnofattar altid en tvjft, fotn 
hvarken kan teller bör flitas utan af laga 
doitiftol j men mjndre. ordentlighet, ver- 
kelig tredlkö eller biörtnögenhet hos gäl* 
denären, f til ofta föranleda dertil], atten 
oftridig fordran göres tviftig, om icke för



annat, åtmmftone att vinna tiden. _ I det
ta ändamål är värt närvarande lagikipnings- 
lätt fä fynnerligen beqvämt, att man vilst 
icke kan mifstaga lig om rätta _ or taken, 
till den oreda, .lom råder i penninge-rö
relfen, till känbar brift under verkligt 
öfverflöd, och till en ftor del af det in
bördes mifstroendet man emellan. Un
der det penningar infattas i 11' i fc on terne 
för tre, och ned till två procents ränta, 
är det ofta lvårt att emot fex procent få 
ett lån, äfven på den flörfta fäkerhet i 
landet gifves. En landtman, lom béhöf- 
ver ett lån 9 har fvårt att fä det i fin ort, 
där penninge-tillgängen nödvändigt Ikall 
vara mindre3 han reler derföre till Stock
holm, där vid famma tid kan vara till
gäng ända till öfverflöd: med fullftändige 
documenter bjuder han fin litet eller intet 
graverade fafta egendom till underpant för 
fjerdedelen af dels värde och högfta lag
liga ränta. Penningemannen kunde på 
den föreflagna vifia tiden, men icke län
gre, umbära fina penningar, eller kunde 
till äfventyrs behöfva räntan att lefva af^ 
men kan icke vara nog oklok att biträda 
med det fökta lånet, emedan han med 
vifshet vet, att det endaft beror pä gäl- 
denärens dygd om han ikall få någotde* 
ra. Eöreftällom ofs nu händelfen fådan, 
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Jpm den vanliga« förefaller: jag har ut
lånat t. tx, 500-.' R:dr pà två ar emot in- 
teckning uti en Laudt- gendom af flejdub- 

“ t värde; men i edan Otk galdenåren för- 
ita aret bruilit eller länge dröjt öfver ti
den med räntan , infaller förfallodagert 
och jag far nu hvarken ränta eller huf- 
vudRol, tör att icke utlätta mig för det 
alt för ofta möande milsöde, att, efter 
ftc gjordt födök hos Exf cu orn, få må- 
let förklarad t vi Rigt och fly te figen » efter 
forlorade omkoftnader och lång tid , för- 
Vdadt till Ooinftolen, tar jag den, i min 
tanka, fäkrare utvägen att mcaniiuera 
malet vid Härads,Rä ten, d. v. f, jag lå,, 
ter på nafta Ting uppbjuda panten : för- 
ÿallodageq var nära efter fifla Tinget j î 
detta Harad hållas endaft två Ting om å- 
Tet; faledes går for mig for ft omkring ett 
och ett halft år ut, innan jag fått uppbu
den , derefter ett år till lagaftånds-tideri 
och fedan ännu ett halft år för Bördeman
nen att löfa egendomen i börd , i fall gäl- 
denären icke fjelf betalar : fåledes fulla tro 
år efter lagens tydliga ftadgande. Inred- 
lérf.d har jag haft den vanliga omkoltna- 
den på värdering, gjort minft fyra refor 
för laken, och dervid möjligen förlorat 
ända till ett års ränta: men lät vara atfc 
gäldenären infinner lig med betalning i-
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nom laga ftåndstiden; Han betalar då huf- 
vudftol och ränta, eller efter lagens tale* 
lätt, fulla penningar ; ty för högre har 
icke panten kunnat uppbjudas j men då 
jag vifar honom räkning på hvad jag va
rit trängd â faken kofta, nekar han all
deles att godtgöra den: jag kan fäledes 
jcke få de ira mina utlagda penningar är- 
fatta annorledes, än genom rättegång. Vo« 
re jag nu nog litet kunnig om rättegångs* 
jnethoden , att icke häldre taga förfta lör- 
luften, än blottftälla mig för en ny , få 
får jag dä börja den hana, hvilken vår 
förre lagfökare fä väl fått lära känna; 
och vore jag nog determiuerad att ge
nomgå denna euren, villerligen borde jag 
derigenom blifva botad för den nyfikenhe
ten, att på detta fatt låna ut mina pennin, 
gar. Imedlertid har ju hela proceduren 
varit aldeles enlig med lagens tydliga fö- 
relkrifter i IX. Cap. 3 §. Jordabalk., famt 
V. Cap. 5 Utlöknings-balken; jag har 
icke blifvit chicanerad af något lagftridigt 
tillbud af gäldenären undet hela uppbuds« 
och lagaftånds, tiden ; men jag har, efter 
lagens bokftafliga ftadgande , förlorat två 
och ett halft år i tiden, lamt en god del 
af räntan. Väl har ock lagen anvifat mig 
andre utvägar, fåfom inlörlel i egendo
men, hvarmed jag likväl icke vinner nå- 
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gon del af mitt ändamål, fom var att fâ 
mina penningar igen; eller ock rättighet 
att föka betalning i lösören, men hvil
ket blir lika onyttigt om de icke finnas 
eller icke äro tillräcklige. Under den för
flutna laglökningstiden har jag kunnat för- 
lora de bäfte tillfällen, att i en loflig och 
laglig väg göra mig nytta af mitt lilla 
Capital, och hvad blir da i allmänhet följ
den af allt detta? Förluft för både Lån- 
gifvare och tagare genom ett hämmadt
penningens omlopp, men vinft för __ en
annan.

Gar jag pä landet domftolsvägen med 
en alltför enkel fordran efter Ikuldebref, 
eller fotad pä andre laga bevis, lä har 
jag, utan att äga något mig emot i fjelf- 
va faken, Sila lagens brider, alla förfall, 
jäf och invänningar att kämpa emot, in
nan jag möjeligen kan komma till hufvud- 
faken, och när jag ändteligen fatt flute* 
lig rätt, men vill göra upp räkningen 
pä hvad jag dervid förlorat, då förft up- 
täcker jag att jag verkeligen varit mindre 
lidande om jag ifrån förfta ftunden öfver- 
gifvit min rättmätiga fordran. Man be- 
höfver endaft halva läfit lagen för att 
finna möjligheten ; endaft litet känna men- 
nilkan och någon gång hafva varit i hän
delfen, för att öfvertygas om nödvändig-
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heten, att det målte gå fom rm flere gån
ger är fagdt : för ännu mera vitshet kan 
man läfa den förtla Under-domftols dom
bok man kommer öfver, och man fkall 
icke behöfva mera till fitt öfvertygande.

När jag med ett Ikuldfordrings-mål går 
domftols-vägen, har jag äfven emot mig 
lagens förefkrifter om vad: för tolf fril
ling kan min gäldenär ännu få ett års 
anhand, och min rättegångskolinad , e- 
hvar den pröfvas och äger rum, blir åt* 
minftone aldrig utöfver, men höglt läl
ian till hvad jag verkeligen utgifvit, mig
tilldömd.

Änteligen får jag tväruie dommar förUtfök. b. 
mig, hvarefter jag målte löka Konungens1 
BeVallningshafvande om utmätning derå.
Nu finnes domen vara mörk, vife tå Ko 2. < 
nungens Befallningshafvande Parterna till 
Domaren att föka therå förklaring. Således 
ännu ett upplkof, efter fakens ftällning 
oumgängeligt och vifierligen rättvilt j ty 
ingen otydlig dom kan , utan fara för nå
gondera parten, verkftällas , men mitt li
dande af tidsutdrägten blir ökadt, och hvar* 
ken gäldenär eller Domare kunna åläg
gas ärfätta mig det.

Förmodeligen gifves ingen, fom , ef
ter att hafva nödgats tillita Domaren el
ler Exfecutom om biträde till fin fordrans
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återfående, icke dervid förlorat; men att 
detta icke bör få vara, är lätt att finna 
för den, fom har något begrepp om pen- 
mngars natur och deras verkan i famhälls- 
Jefvernet. Säkerheten att återfå ett för* 
fträckt lån pa utfäftad tid, Ikall medföra 
villighet att gifVa ett fådant, och följden 
fkall ofelbart biifva , att penningar fällan 
eller aldrig komma att ligga iVuktlöfa 
och hvilket är hela deras ändamål ; ty en 
kiltlagd penning är en aldeles onyttig va
ra både för ägaren och lamhället.

Mindre underligt är det likväl, om i 
ett Ikuldfordringsmäl, där fkuidens verk
lighet tillika mätte pröfvas , nägon längre 
tid erfordrades i anfeende till det tviftiga 
i faken ; men att, där Ikulden icke ens 
bettrides, utan det endaft behöfves Exfe- 
cutorns handräckning, jag äfven där fkall 
möta ofta liere fvarigheter och längre 
tidsutdrägt, det lynes vara ändå mera an- 
märkningsvärdt.

Mdd laghum oc lagha doom ßal mon 
fitt b'äwid, at erfa oc fik eghad, ån egh rnz 
rane eller ivalz,werkom, Kon, Magni Stad
ga, i Upfala 1344* Våldsrätt kan icke 
tillätas i ett famhälle, fom ftyres af la
gar, och en äfven aldeles obefitridd for
dran , bör icke få uttagas af borgenären 
fjelf ; det var derföre få långt tillbaka,
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fom v! veta àtt Samhället Varit under la
gars Ikydd , fom Domaren borde förOrd* 
tia härom, och all mätning verkftäldeS af 
dertill fatta Mätismän. Konungens Läns* 
eller Tjenilto-män ägde lika fä litet nägotl 
befattning med flika mål, loin mtd alla 
andra Rättegångslaker, utom dâ de ä Ko
nungens vägnar, höllo Rättare- Kätlta- och 
Lands-Ting, vid hvilket tillfälle de ägde 
Konungx dom ; de dömde dä i förfthäm- 
da fallet ffied Häradshöfding och tolf 
Kättidemän. Men efter gamla lagfkip- 
hingsfåttets förändring, och lör att j nå- 
gor måtto fylla den brill, fom uppkotrl 
efter Härads Tingens indragande , lämnades 
fådane mål, fom icke egenteligen innefat
tade någon tvillighet, men vid hvilka 
luera fkyndfamhet var nödig , till de fe
dan tilförordnade Landshöfdingars afgö- 
tande. Huru nu denna förändring upp
fyller ändamålet, lärer ingen vara i o- 
kunnighet Om , fom någon gång nödgats 
löka denna handräckning.

Sjelfva prolelfus uti ett IktildfördringS- 
tnäl hos Konungens Befallriingshalvande, är 
hu, efter Lagens liadgande i II Cap. Üt- 
föknings-Balken, denna: jag ingilver hÖS 
Landshöfdingen, Ijelf eller genom tullraäg- 
tig, min änfökning om dels Embetes hand
täckning till utbekommande af min for
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dran, efter fkuldebref, hvilket i bevittnad 
affkrift är bifogadt. Å denna anfökning 
far jag Landshöfdingens pålkrift att den 
comnmniceras med Gäldenären, tom å%. 
ges vid vite, att, inom förelagd tid af 
otta eller fjorton dagar, fig deröfver för
klara: detta lkall jag lagligen lata tillftäl* 
la min gäldenär, ofta på jo, 20, till 30 
mils afftånd ifrån mitt hemvift eller Lands- 
höfdingens refuience 3 jag refer dit och an
litar e;ne trovärdiga män att vara mig 
iöljaktige, eller å mina vägnar tillffälla 
honom refolutionen 3 men vid vår ankomft 
får jag det fvar af ncågon i hufet, att min 
Svarande icke är hemma, och husfolket 
kunna icke gifva befked om hans villande. 
Jag äger dä ingen annan utväg, än att 
lämna min anfökning i deffa mäns händer, 
med anmodan att efomoftaft höra efter, om 
han är hemkommen , och då tillffälla ho
nom den. Efter flera befök få de änteli* 
gen det fvar, att gäldenären är bortreft, 
och hopp, men ingen vifshet är, att han 
efter några veckor eller månader fkall ä- 
terkomma ; jag äger fåledes ingen annan 
Utväg, än att låta min lkuldfordran hvila, 
och ändieligen kommer han till fitt hem
vift igen, bhr, efter flere fåfänga förfök, 
träffad, och jag får bevis att anfökningen 
är honom lagligen tillftäld. Efter den ho
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nom, till fvars afgifvande, förelagda ti
den, reler jag åter in till Lands-Cancelliet 
och finner här alsintet fvar : jag måfte få- 
ledes gifva in en ny anfökning., commu- 
nicera den , och möter fam nia tids utdrägt.
Mine utfkiekade fe honom på afftånd, 
men han iluter fig in i fina rum och lå
ter fäga dem, att han icke är hemma: 
detta fker flere gånger, Qchjag får ändte- 
ligen deras betyg derom, hvaraf Ikäligen 
kan flutas att han håller fig undan. Jag 
måfte derföre tredje gången göra en refä 
in till Landshöfdingen, hvilken, om han 
är mycket befkedlig och till äfventyrs kän
ner gäldenärens vanliga fätt att betjena fig 
af lagens brifter, antager mitt medförda 
bevis och låter kundgörelfen fäftas å hans 
dörr. Ändteligen kommer han med fvar 
in, och gör hvarjehanda jäf emot min for
dran, men fluteligen begär muntligt för
hör. Detta är väl icke i lagen förefkrif- H. C. i, 
vit fåfom en hans rättighet ; men Lands- 
höldingen äger rätt att bevilja det för e- 
gen uplysning i faken, och ehuru orim
ligt det i fig fjelf fynes vara, att i ett 
enkelt fkuldfordrings mål draga parterne i- 
från åtlkilda ändar af länet in till munte- 
lig conference, tror jag mig dock böra 
anföra händelfen fåfom verkelig, efter jag 
Ijelf måft göra en relä i fädam ändamål,
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iedan förhöret, pâ gäldemrens blotta all* 
tnälati * beviljades. Jag nödgas derföre re» 
fa in till den af Landshöfdingen utlattä 
dagen * men Svaranden kommer icke, tt- 
tan har inländt läkare-betyg, att han är af 
fjukdom hindrad, och fom förfallet är gari* 
fka lagligt * fär han ny dag, k Ommer pâ 
deh till lVars och begär, ledan han äU 
lör väl finner fina jäf onyttiga* ätt få tré 
månaders anftånd med betalningen, hvil
ket honom beviljas uti det Udlag* font 
några dagar derefter fas. Detta lkall jag 
äter tillftälla min Vederpart, lom ifråtl 
tillflällcllen äger trettio Jagars tid att be4 
fvära fig deröfver i Ho-Rätten* och a* 
ger imedlertid utmätning icke rum, enl 
det fordrade går öfver try hundrade daler* 
Vid tilftäilandet möta mig famma fvärig- 
heter att träffa min man* den jag fluteli- 
gen icke kan finna: lagen har icke varit 
b tänkt pä att anvilä mig någon hjelp i 
denna förlägenhet ; men igenom ett ut* 
Verkadt Embetstnanna-biträde kan det dock 
blifva mig möjligt, att, likväl eher myc
ket lång tidsutdrägt, få honom utflaget 
kundgjordt i allmänrie tidningar, eller ge* 
nom promotorialer till andre Landshöf* 
dingar, i fall hans Viffelfe*ort kan upp* 
täckas. Som ändamålet här endaft är att 
Vifa brillerne i laglkipningen * få vidt deli
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a«.daS rör handläggningen på landet, få 
låta vi den trecHkande gäldenären åtnöjas 
med Landshöfdingens Utilag, och komma 
derföre icke till Hof-Rätten, utan Ikall 
Udlaget, när det ändteligen vunnit laga 
kraft, verkfiällas. Antagom nu inga vi
dare hinder för utmätningen, hvilken på 
fin tid verkfiälles, och jag får, efter fle
re års lagfokning, min betalning jämte 
utföknings-koitnaden, fom efter Exlecu- 
torns generofité kan vara mig tilldömd 
ända till två eller tre Riksdaler, ledan 
jag likväl icke kunnat undgå, att för re
for , i fullmägtigs- och commisfions- arf- 
voden, famt cbartor, vidimätioner och 
utdags-lölen, utgifva ett eller två hun
drade.

jag väntar härvid den invändningen, att 
Utföknings-mäl nu handteras med mera 
lkyndlamhet, ledan Konungen nyligen un
danröjd t hvad förut i Ijelfva lagen 1'yntcs 
menligt för den rättfökande. Jag känner 
vifierligen Kongl. Maj:ts Nådiga Förord
ning al d. 28 juni 17^8 , hvilken ännu 
mera ökar den fta:ka förbindelfe till un
derdånig ärkänfla if trogne Underfåtare, 
den Konungen lörvärfvat fig få mycken 
rättighet till. Dtet må blilva en efterverids 
bemödande, att u: tideböckren fö k. a en 
jämtörelle och upptäcka, få vidt den kan, 
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om någon Regent, på lika korrt tid, hurt- 
nit gifva få många bevis af välvilja lör 
landet : det är lamtidens fkyldighet att gif- 
va upplysningar åt den gode Konung, [ont 
loker dein , och en underfätes ovillkorli
ga plikt emot (in Konung är lydnad och 
fanning : han hörfammar lagens bud, äf- 
ven dä de fynas i lig fjeliVe mindre läm- 
pelige, men upptäcker med frimodighet 
lagens briller, fäker om Regeringens vis- 
het att bota dem- Konungen har gjort 
alt hvad en Konung kunde göra : han har 
förklarat lagen och llriingeligen anbefalt 
defs handhafvandej men, döljom det ickej 
det onda är af den natur , att det icke 
dermed är afhulpit : felet ligger icke hos 
Exlecutorn , icke hos Domaren, men det 
linnes likväl, och llarkare bevis dertill 
lärer icke tarfvas, än att det uppfordrat 
Konungens bemödande att gilva rattelfe.

Förlökom att gilva ett rätt begrep öm 
ämnets befkalfenhet, och att återföra det 
under ett enkelt och redigt förnuftsflut ;

Hvad dr ett Skuldebrej ?

En mans firijtdiga årkår.nccnde, att han 
af en annan till lans bekotnrnit en Vifs fum- 
tna penningar till fullkomligt bruk och nytt• 
jande pä vifs tid, emot en vifs betingad hy* 
ra eller vedergällning, jernte fårjpligielfe, att
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jfarma fån, tru'd diru ofverenrkomna legan} 
få ut/att tid åtrrUmiia.

Kan denna handling någötifin få annaii 
fegetilkap än andre contracter ? Delfas be* 
ftånd h Vilar på tvänne fuhvudi.ak.liga gi un
der: den ena, att bäda eontrahenterne ä* 
fo fui juris, eller i obehindrad utöfning 
àf alla fina rättigheter, Ijelfmyndige odi 
frie att kunna fluta en lädan öfverefiskom- 
inelfe. Den andra är, att fjellva contra* 
Étet icke innefattar hågot lom lagen lör- 
budit; Ett lådant contraCt medtör både 
fättighet och iörpliktelfe $ Och där d.-lfa 
aro i tydliga Uttryck beflämdä * träder 
tjelfva afhandlingen in i ällä de räitighe* 
ter all lag i lig Ijelf ägef.

Tillämpning.
Lät öls förft k on un a ihög j ätt en göd 

lag icke kan eller bor tillåta en al fam- 
hållets ledamöter, att fjelf taga eller gö
ra lig rätt j och att fäledes äfveri ett tör- 
bebäll derom af tVänne ftia cöritfahetit-f 
är i (ig Ijelft kraftlölt. Det måffe derfö- 
fe gilvas en annan ; Utom de cöntrahéran- 
de, lom här verkiläller lagcti, och la
gens ikyldighet öch ändantal är, i detta 
fall, aldeles intet annat, ärt ätt förhj' Ipa 
den ena till (in betingade rätt $ och vilihaU 
la den andra att uppfylla lin ingångna för* 
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bindelfe. Skall det då vara domaren, 
fom härvid bör tillitas? Aldeles icke, fâ 
länge ingen tvift ännu uppkommit emel
lan contrahenterne. Det måfle då vara 
Exfecutorn? Utan all tvifvel ; man må 
gifva honom hvad namn man häldft vill, 
få är han häruti blott lagens verkftällare, 
och contraftet är i detta tall hans lag. 
Vi äro fåledes enfe om, att det Ikall va
ra en tredje man och att Domarens åtgärd 
ännu icke behöfves; men häraf följer vifst 
icke, att det Ikall vara Landshöfdingen , 
hvilken med ftyrelfen och hushållningen i 
ett diflrikt af 20, 40, till 60 mils dia
mètre, vifferligen ändå kan vara nog lys. 
feliätt. Hans ilällning förbjuder det helt 
och hållit; ty all laga rättelfe bör gifvas 
få fkyndfamt fom möjeligt är , och det är 
emot lakens natur att han fkulle kunna 
uppfylla detta ändamål. Målets belkaf- 
fenhet 1'ynes derföre fordra, att det ikall 
gifvas en fådan man, tillgängelig utan 
mycken omgång och koiii.ad, och fom 
kan, utan att jag vidare bör blanda mig 
deruti , beförja verkftaliigheten 3fdet con- 
trakt jag äger , inom den tid allmänna la
gen dertill utftakat.

Föreftällom ols nu, att vi ägde på 
landet en af lagen, juif för detta behof, 
auäorilerad man. Lät ols ock hafva ett

rum



rum î allmänna lagern, foni förelkrifver 
innehafvaren af ett ik ulde bref, att han 
bor, en vifs tid förr än han begär verk- 
ftälligheten deraf, t. ex. 14 dagar, fjelf 
eller genom denne Exfecutorn, eller ock 
någon annan, tilUäga utgifvaren derom, 
för att icke rufä på em ovarnad. När nu 
denna tiden är förfluten, lemnar jag mitt 
bref till denne lagens man , fom då ge- 
naft infinner fig hos gäldenären och in
hämtar hans yttrande om han verkeligen 
utgifvit det bref, och ingått i den för- 
bindelfe, han nu bör återlöfa och upp
fylla. Om detta icke beftrides, få är ju 
dä hela den frågan afgjord, hvarom jag 
förr måft hafva fkrifvit och reft ett helt 
år till Landshöfdingen. Har gäldenären 
penningarne i beredikap, få är hela lag- 
fökningen flutad, och jag har blifvit för- 
hulpen till min rätt. I annat fall, lät ock 
denne mannen hafva rättighet att gifva ett 
anftånd af vifs tid, t. ex. 14 dagar, emot 
dubbel ränta för den tiden ; betalar ej gäl- 
denär då, få må utmätningen efter lagens 
förefkrift för Og gå, hvarvid äfven utmä- 
tes det faftftälda och lika arfvode denne 
bör hafva rätt att beräkna fig.

Af en helt annan ftällning blir faken, 
då gäldenären i någor måtto beftrider fkul- 
debrefvet; det är då ännu icke ett con- 
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trakt, fom kommer under lagens vefk’ 
fliillighet ; den uppftandna tvjften mafia 
fönt lagligen utredas och dömmas af dqiq- 
ft°l n; men lät ock denna invändning, om 
den prof vas vara ogrundad, äga läd.ne 
fpi.jder för den, tom gjort den, att de 
kunna tj na till varning för dylika forlök, 
Har gä'denären bellridt handikrilten, el- 
]<’r aldeles nekat fkulden , lä ftadnar Ex*. 
fccutorns befattning; men fkulle andra jäf 
emot en del al fkulden göras , lä ma det 
biifva gäldenärens rätt att fjelf inför Exle, 
ciuorn förklara huru fior d<-l deraf kan 
ärkänner , famt bvad han gör ftridigt : det 
förra qtgär da i den fört fk ref na ordnin
gen j men för alt hvad doqiflolen fedaq 
dominer honom fkyldig att gälda af det 
han fåledes fplf tviliigt gjort, bör beta
las dubbel ränta ifrån förfallodagen till 
dels betalning följer, fanit defsqtom rät-. 
tegångskofinaden.

Hvilka fkplle verknjngarne biifva af 
denna fåledes iörkorrtade utföknings-me^ 
fbode? Man kan icke mjfstaga fig derom, 
Lättheten att återfå ett förfträckt peqniq- 
gtdän, lkall nödvändigt beredq mera hug 
aft göra en lådan förlträckning, och maq 
kan icke fäga bvilkendera yHqner rnera af 
bada, den lom tager eller den fom ger; 
tqeq båda vinna hyad de föka: följdeq af



denna fkyndfa nihet feall blifva, att pen
ningen kommer i omlopp, hvilket var 
hans ändamål: räntan (kall derigenom ned- 
fätta fig ljelf under lagens faftftälda maxi
mum , och låntagaren feall igenom lätthe* 
ten att få ett nytt lån på annat Italie, icke 
lättas i förlägenhet att kunna betala fin 
förra långifvaie, Landet feall, af en li
ten penninge-ftock, fom då är i jämn rö- 
relle, vinna mycket mera , än af en fler- 
dubbelt fiörre liggande. Om delta ifrån 
lakens natur dragna flutfattfer icke äro 
riktiga, önfear jag fe dem grundeligt ve
derlagda 5 uptagom jmedlertid de meit van
liga invändningar:

Kn fattig gäldbunden man JJeall ju blif« 
va for/lord, da han likväl kunnat betala och 
reda fia, om han fått tid och radrum dertilU 
Har han icke haft tid nog ända ifrån den 
dag han teknade fitt feuldebref? Är han 
icke, efter lagens föreferift, tillfagd att va
ra beredd på upfyllandet af lin ingångna 
förbindelfe, och har lagen icke ännu för
varat honom en tillökning af rådrum, 
det vi måfte medgifva vore i fig fjeltt på 
den ftränga rättviiäns bekoftnad, om icke 
den i liten måtto fjelf gaf en flags bot 
derför i den fördubblade räntan? Defsutom, 
gif honom i lagen rättighet till upfeof ett 
helt år, feall han då icke vara i famma



belägenhet, eller möjeligen i fäinre vill
kor. när det aret ockfå är till ända? Gör 
d t lom är ännu värre, gif honom anled
ningar och utväg, att, n,ed ftöd af en o- 
fullkoinlig lag, undandraga lig betalnings- 
fkyldigheten pä obeflämd tid 5 man lkall 
d iigenoin icke hafva förmådt mera, än 
att lätta i utöfning hans fintlighet att Ika- 
da en annan , och hvarigenom deffa tvä 
icke blifva de enda lidande, utan hela 
famhället. Vändöm deflä conftderationer 
åt den andra fldan: hvad ondt har da lån- 
gifvaren gjort för att böra fåttas i ett 
lidande ? Det fynes icke vara ett brott, 
att föriträcka någon ett lån af hvad man 
kan umbära, men han di lar den brotts
liges öde då han milahandlas, och han 
är ju, i detta fall, aldeles ofkyldig ; men 
vi halva glömt hans verkliga brottslig
het : han är jokande , och detta är ett fel, 
lom içke förfonas utan med böter. Åter- 
fägom det ännu en gång .* där paslionerne 
få öfverväldiga förnuftet, lkola de meft 
enkla grundfanningar förlora fig emot för- 
V i Hellen, man fkall höra hjertats och 
känllornas röR ocu i all välmening fkapa 
galenfkaper. Skild ifrån denna ledaren, 
lkall man, i ovifsheten oin det fanna el
ler oianna, och af fruktan att ftadga för 
mycket eller för litet} itadna i den all-
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dödande ljumhe ten, och rättvifan Ikall be
ro af en flump.

Med den förtßagm ändringen {kulle Kro• 
nnns inkomfter möjeligtn blifva fårmin/ka- 
de; ty huru kunde vederbörlig contrail gif- 
vas åiver ftdmplade pappers - afgiften ? Kro
nan bör och kan aldrig blifva lidande $ 
ty om denna afgift icke kan fås under 
famma rubrique , få gifvas tulende andra , 
och namnet förändrar icke laken-, landet 
Ikali: i alla fall uppehålla Staten , och Sty- 
relfemagten känner hvar niedlen finnas och 
huru de Ikola fås.

Lands - Se creter are och Hdradshåfdingar 
förlora en flor del af fina fportier. Hvem 
har lagt, att en Embetsman icke bör va
ra väl lönad ; men bör ett allmänt ondt 
bibehållas och flere tufende lida för ett fel 
i förfta inrättningen? Defsutom kan lan
det löna fina Embetsmän.

Skulle det icke kolla Staten, att gifva 
län ät dejfe nye Exfecutorer? Aldeles icke 
en penning. Det är alt fö’ lätt att regle
ra detta ämne fa att fjelfva fyfslan föder 
fin man, och hvem ger icke häldre en 
Riksdaler för att fä rätt, än tio för att 
förlora hundrade? Defsutom är landet i 
ftörfta behof af en perfona publica af för- 
ftånd och caraftère och tillgängelig för All
mogen. Minfla delen förflår att fjelf 
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Uppfatta eft (ktildebref,en köpe-afhandling , 
eller hvad document lom hälft af anfva 
yighct oc!t påföljd: dertill fordras hjelp 
och handledning. Fogden dier Länsman 
är meft altid fysfelfatt, och Ronden ka- 
flås i hand på deffe ufle Sakdrifvare, loin 
utan för flå nd ocli anfvar förvilla hans rätt, 
Gif denne man en taxa för alt hvad kan 
Utlättas af hans Embets-biträde; gif ho- 
jiom anfeendej lät hvarje diftrict välja den 
iom har inefla förtroendet; lät hela lys- 
lan hvila dera, för att äfven kunna rat
ta ett möjligt mifstag; men lät honom 
for altid vara fkild ifrån alt deltagande i 
någon del af ftyrelfe-verket, oçh all colli* 
iion (kall förekommas.

Deffe Mån [kulle lâtieligen blijva De- 
fnagoguer, invänder den fvaga politiquen. 
En man utan inflytelfe i allmänna ftyrel* 
fen och t ill ruckel igen fysfelfatt, fkall bl if. 
va det mindre, än alla andra; han (kall 
tvärtom , i kraft af fin befattning, juli va* 
jra den fom förekommer att andre blifva 
det. När Menigheten får fina befvär lät
tare afhulpna, (kola anledningar till mifs* 
pöjs icke gifvas , och faäioier kunna icke 
uppkomma där hvar och en har Ikäl att 
Vara nöjd.

Vi hqfvn Embets mån nog. Man torde 
kunna fäga de t fam ma om dun, fom om
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penningen t fådan kan tillflällningen vara, 
att man kan lida brift i ett verkeligt öf* 
yerflöd.

Skall dennn nya hr ätt ning i(\e medföra 
pdgun tunga på (andet ? Den , fom icke be- 
tjenar fig deraf, betalar icke en (killing: 
den fom betalar något , har vunnit myc* 
ket : detta är ju att väl använda Una pen* 
pingar.

Jag kan icke lätteligen komma i hog 
flere invändningar; men om deockgifvas, 
torde de icke bfifva fvåra att vederlägga, 
Återvändom till närvarande inrättning :

Om jag äger ett tydligt och obeftridt 
(kuldebref, lä finnes ju i utgifvarens för* 
pliktelfe fjelfva domen, och det är blott 
verkflälligheten deraf lom behöfves. Lig
ger dä i fakens natur någon oundviklig 
nödvändighet, att jag Ikall refa trettio 
mil för att fä en handräckning, fom ändå 
aldrig Landsholdingen gifver ? Jag får i 
det höglta ett Utflag, fom i målets ftäll- 
ping är aldeles ofverflödigt, emedan def 
fam ma förut finnes i gäldenärens lkriftli* 
ga och icke nekade förbindelfe, Blir ä- 
ter frägan tvillig, få kan icke Landshöf- 
dingen befatta lig dermed, och i det fal* 
jet kunde jag ju få ep mycket ginare väg 
till donvftolen : fannolikt ärdefsptom, he- 
fa detta beftyr i lig fjelft içke kpnitigare,
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än att det äfven kan läras af den, fom 
icke är Lands-Secreterare, och i all hän
delfe är det arbiträra uppfkofvet, fom 
Landshöfdingen kan ge, både orättvift 
och fkadligt ; ty det gör inbrott i fökan- 
dens heligafte rättighet och tilllkyndar ho- 
n.om en betydlig förlult.

jag har, utöfver min förefats, kom
mit att i denna del gå längre, än till blott 
uppgifvande af hvad, genom värt lag- 
lkipningsfätt, ger olägenhet ät landet; men 
jag har trott mig, genom föreflällning af 
något verkeligen motfatt, bättre kunna 
upplyfa ämnet. Att upptänka och före- 
fla botemedlen, därtill äro en mans kraf. 
ter, utan tvifvel, alt för otillräcklige; 
men utvägen att få rättelfe, är i detta 
mål lättare, än i många andra; vi hafva 
en ännu fortvarande Lag-Commisfion; de 
Herrar och Män, fom utgöra den, äro 
viflerligen utöfver alt enfluldt låford och 
detta högvigtiga verk fullt vuxne; men, 
utan en mera medelbar befattning med 
Landtmanna-yrken, Ikola brillerne i vifl^ 
delar af vårt lagfyflem och de ofta fka* 
dande följderne deraf, blifva för dem min
dre märklige, än för den egentlige Landt- 
mannen , fom oftare mäfte känna dem ; 
icke eller kunna deras öfrige fyfslor och 
göromål medgifva, att ät detta ämne gif-



va få mycken tid, fom faken verkeligen 
fordrar j men fkul le icke en arbetande och 
beredande Commité kunna inrättas , fom 
da finge till Commistionens vidare fkär- 
fkadarfde uppgifva fine tankar och arbe
ten i hvart fårfkildt fall, och fkulle det 
icke vara nyttigt, att dervid äfven böra 
kunnige Landtmän? De gifvas vifferligen, 
och, om icke fkicklige till det högft fvåra 
Lagfliftnings verket, likväl ofta nog kun
nige om brillerne.

Felen kunna i det hela vara af den be- 
fkaffenhet, att man icke förmår häfva dem, 
utan att i någor måtto frångå den hittils 
följda ordningen, t. ex. i våra utföknings- 
lagar. Lät alla våra nu beitåndande för
fattningar i detta ämne, fä i utöfningen 
all möjelig kraft och verkfamhet^ ännu 
mera , föreflällom ofs för en ftund fåfom 
görligt, att blott få lemna en dom eller 
fkuldebref i den nuvarande exfecutiva mag
tens hand, hvilken då, genom eget em- 
betes-bemödande, kunde födkaffa mig rätt, 
få är ju omvägen både för den fökande 
och Executorn vida längre , än fakens na
tur fynes kräfva, och hjelpen kan fås i 
en mycket lättare väg. Men — det har 
gått hitintills j hvarföre då rubba den gam
la ordningen och införa nyheter? Delle ä- 
ro alltid lkadlige __ fådant är okunnighe
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tens och lättjans fpraki Ont inan ickê 
kan läfa, falna och förflå det felaktiga i 
en lag , (kall mari derföre påflå, au det 
icke finnes till? Skall man dröja med hjel- 
pen till defs nufSnöjet blir allmänt? Men 
ärven ett lidande har ofta fine gränlör. 
Man har icke förfport klagomål ofver när
varande Lägflupningslatt, invändes det: 
hos hVem harman kunnat klaga ? [ag be- 
lvärar mig ofver Underdomaren och Ex- 
fecutOrft, och föktr rättelfe hos ÖfVerdoin- 
ftoien j men jag klagar öfver det jag för* 
menar vara emot lag dömdt: det är icke 
öfver det felagtiga i lagen j ty deröfVpr 
kan ingen ddmilol yttra (ig. Det var åt 
vår tid förbehållit, att få den tydligalfé 
anvisning till fättet att anmäla fadant: 
Köngl. M:ts Nadiga förordning om tryck* 
friheten af d. 20 April 1774 ffadgar/ Ji- 
ka beftäindtj föm i allt det öfriga, föl
jande i 5 §• * • * "Äfveri forrt ock ingeti 
”formenes utgifva afhandlingar angående: 
”Rikfens allmänna rätt och thertill hörige' 
”flycken, theruti en hvar, aliénai! fkrif- 
”ten ej i någon måtto kränker the i q §*
’ härofvanföre nämnde oryggelige gründer1 
3 af Regementsförfattningen, må äga obe* 
”hindrad frihet, att Utgifva line tankar 
”om alt, fom Medborgares både rätt och 
’ lkyidigheter rörer, lamt till någon för*
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"’bättring eller förekommande af föadelige 
•Tölgder, tjerta kan i hvilken' frihet ock bor 
*'ftrdcka fig till alla Lagar oCh fårfattnin* 
*'gar i gemen, fom redan faßßdlte dro.

Det är fåledes, el'tef tryckfrihetens 
ftadgande, man fått rättighet och en flags 
Upmaning ifrån Thronen, att, på detta 
lätt, framföra hvad man tror tarfva för
bättring; och det vore önfkligt, att deflst 
få anmärkningar måtte gilVa anledning ät 
dem, fom halva mera krafter och tid för 
detta, flåten och hvarje medborgare fä 
nära rörande ämne*, att al handla det få 
fullftändigt, fom det verkeligen förtjenar, 
Och med behörigt affeende ä de förändrin
gar Lagen, ifrån defs antagande till när
varande tid, undergått.

Redan år 1766 yttrade fig »Rikfens 
Ständer uti fin underdåniga ikrifvelfe till 
Kongl. Maj:t af d. 29 Oaober, att mycket 
bth ofta blijvit klaga dt ö/ver en förfallen lag* 
lydnad, hvilken då gaf anledning till un- 
äerfökning om orjbkerne till våre gode La- 
gars elaka verkfldllrghet, famt upgilt af bo
temedlen theremot for framtiden. Huruvida 
detta då öfverklägade onda ännu till vifle 
delar kunde vara till, eller andre anled- 
fcingar till fåJana klagomål fedan kunnat 
Upkoninta, oci hviilka, till äfventyrs , tarf» 
Vade underföl.ning; och hjelp , är viflerli-
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gra ett ämne fom förtjenar al 1 upmärkfam- 
het och en vida kraftigare åtgärd, än na
turen af della blott ftrödda anteckningar 
kan niedgifva : tnå det, endaft i allmänhet, 
varafagdt, atten underlåten verkflillighet 
af lagens lörelkrifter ikall nödvändigt med
föra mera ondt, än ofta en verkeljg brill 
på lag ; ty ett oftraffadt lagbrott Ikall ho» 
mängden gifva helt annat begrepp om la
gens helgd och oryggelighet, än det man 
allmänneligen bör hafva om alla lagar; 
och ledan en fädan ftrafflöshet blifvit för
märkt, Ikall Lagens ändamål att förekom
ma brott, förloras ända till att det fiu- 
teligen ihall blifva en orättvifa, att, e£ter 
det man tillåtit fig leka med lagens alfvar- 
famma bud, och derigenom gilVit en flags 
förtröftan om ftrafflöshete», låta den i half 
återfå all den verkfamhet den alldrig bordt 
förlora. Lamhet i rättvifans tillbörliga 
Ikipande, vidiöftig omgång för den rätt- 
fökande, och belvärande onödige forma
liteter, Ikola verka mifsnöje i allmänhet 
och tröghet j alla näringsgrenar; både la
gens esprit och dels handhafvande verka 
dertill lå mycket på nationella lynnet, att 
det till betydlig del kan förändras och öf- 
vergä till en lynbar förlämiing, ifrån hvil
ken man aldng Hiva iätt kommer tilbaka.
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Jag har fluteligen blott en anmälan att 
göra hos den , tom gifvit lig tid och ta- 
lamod att följa mig hittiis : jag har vifler- 
ligen rådfrågat mange af våre gode för
fattare i det ämnet jag vidrörtj antagit 
Och följt de upgifter jag förftått vara mäft 
pålitlige ; men jag har trott mig icke bö
ra, genom anförande och åberopande af 
mina ' fagesmän , gifva faken i utförandet 
en onödig vidlöftighet, icke genom notet 
böra afbrÿta läsningen och göra den tung 
i ett defsLitom nog fträft ämnet fådaneci
tationer tillhöra den fyftematilka afhand
lingen , den pragmatifka hiftorien , och des
fe anmärkningar kunna alldrig hänföras 
till någondera. Mätte de uppfylla ända
målet i att gifva en vink åt den, fom har 
förmåga att bidraga till afhjelpande af bri
llerne i vårt lagfkipningsfätt, och i öfrigt 
tjena till ett ombyte för den, fom har nö* 
je af läsning i blandade ämnen !
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Enkel Råttvifa och Bon Sens i Sveri
ges nuvarande Finance .Angelågen
heter.

Några ord till Allmdnheten.
Manne man lkall behöfva, inför Svenlka 
Allmänheten , att vidlöftigt bevifa följan
de tvänne enkla fanningarV Eller kan man 
icke fnarare hoppas, att man gjort dem 
fylleft antagliga, när man framlagt dem?

i:o Når en Bank utgijvit en revers, t. 
ex. på 1 K:dr i filfver, bfr denna revers 
inlåjas med J R:dr i filfver, hvarvid denna 
ftftndmnde bår dga den finhet oeh vigt, fom 
en R:dr, i följd af Rikets lagar, dgde vid 
reverjens utgifvande. På detta fätt fullgör 
utgifvaren af reverfen fin förbindelfe, och 
ett annat fätt dertill gifves icke.

Om en Bank af eget bevåg minfkade 
Silfver-Riksdalerns finhet och vigt, eller 
endera ; eller om han utgaf få många fe- 
verfer att han icke kunde inlöfa dem; 
eller, fom till fin följd vore det (amma , 
om han till ett annat ändamål använde 
det filfverförråd, hvarmed de redan utgif- 
na reverferne Ikolat inlöfas; är detta ett be
dr dg er i , utöivadt emot reverlernes inne- 
hafvare. Om en Bank härtill tvingas, 
eller häruti belkyddas, afen magt, fom
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icke af reverfernes finehafvare kan emot- 
ilas, är detta e tt våld, utöfvadt emot des
fa (Utnämnde : detta vald Förändrar icke fin 
tiatur, om oek få dm tvingande eller be- 
fkyddande magten äjer rättighet, att gif- 
Va våldet namn af Pg. Ingen yttre all
män penningc-ftällniig, och ingenting an
nat , förmår ändra detta enkla förhållande, 
denna gifna plikt att uplvlla en ingången 
förbindelfe. Det k;n haFva medfört rätt 
betydliga och fögs förmodade fördelar, 
att hafva varit innehafvare af delfa rever- 
fer på Riksdaler i fill ver ^ men detta för
ändrar icke förbindelfens enkla ordalydel- 
fe, och den pligt fom deraf för utgifva- 
relr upkommer. Silfret kan, under rever- 
fernes utelöpande hafva fått ett mindre 
värde, än det ägde vid deffa liftnämndes 
utgifvande ; men utgifvaren fullgör icke 
dello mindre (in pligt, när han inlöfer lin 
revers med den i denfamma fötefkrilna 
qVantiteten filfver af beftämd finhet.

Härvid kan icke eller, fom tilläf- 
ventyrs ännu lättare torde infes, komma 
i fråga , hvad färfkillta begrepp den ena 
eller den andra kan göra lig, om före
trädet emellan filfvermynt och pappers* 
mynt. De ädla metallerne hafva vifia e- 
genlkaper, fom färdelesutmärka dem: de* 
ras öfverträffande användbarhet till vifia 
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vigtiga hushållsbehof, deras fkönhet, de
ras varagtighet, och, i förening dermed, 
fvårigheten att Iramfkaffa dem, fom fätter 
en gräns för myckenheten deraf; deifa e- 
genfkaper och detta förhållande hafva för
mått alla nationer i verlden, att af dtm 
tillfkapa ett mynt, fom öfverallt och för 
alla tider blifvit gällande. Om nu en el
ler flere fkulle äga och äfven yrka den 
öfvertygelfen, att papperoch tryckfvärta, 
tvärt emot all hitintils förvärfvad erfa
renhet, äro lika tjenliga till myEt, fom 
de ädla metallerne, eller ännu tjenligare 
än de, äga de dertill all rättighet; men 
den åtminflone lika gifna rättigheten hos 
en innehafvare af en revers på filfver, 
att, om han icke fjelf annorlunda finner 
för godt, få fin revers med filfver inlöft, 
får icke af den eller de förfinämndes öf- 
vertygelfe lida minfia intrång. En rubb
ning af denna rättighet, jag uprepar det 
ännu en gång, vore ett bedrägeri eller 
en våldsverkan.

2:0 Når ett Samhälle utgifvit en revere, 
t. ex. på 1 F:dr, bör denna revers inlrfas 
med den qvantitet filjvcr , fom enligt fam hal
tes lagar med ordet riksdaler, vid rever fens 
ntgifvande, utmärktes. På detta fätt full
gör Utgifvaren af reverfen fin förbindel fe, 
och ett annat fätt dertill gifves icke.
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Om ett Samballe utgifver flere fâ,dane 
reverfer, än det fedan förmår inlöfa med 
filfver, efter förbindel fens bokftafveliga 
innehåll, är detta ett bedrägeri emot re
verfernes innehafvare } och fom en en- 
fkild fordringsägare icke kan motftä Sam- 
hälls-magten, är dennes vägrande att upp
fylla Samhällets förbindelfe, tillika ett våld. 
Uetta bedrägeri och detta vald förändra 
icke deras natur, derföre att Samhälls- 
magten äger rättighet att tillägga dem 
namnet lag. Ingen yttre allmän penninge- 
flällning, och ingenting annat, förmår 
ändra detta enkla förhållande , denna gif- 
na pligt att uppfylla en ingången förbin
delfe. En af Samhället utgifven revers, 
kan under fitt omlopp emellan flere inne
hai vare, genom opinion, lagar, handels
förhållanden, finance - förvaltning, m. m. 
hafva fallit under det numerära filfver- 
värdet ; men detta fallande upphäfver på 
intet vis den förfta utgifvarens pligt , att 
inlöfa en på detta fatt i värde fallen re
vers, efter förbindellens bokftafveliga ly- 
dclfe. Om Samhället dömmer i fin egen 
fak , att det ej bör inlöfa fina reverfer 
efter deras bokftafveliga lydelfe, utan ef
ter det fallna värde, fom de, genom 
opinion, lagar, handels-förhållanden , fi
nance • förvaltning , m. m. federmera er- 
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hållit, år detta ett bedrågeri och ett t'5/dt 
titöfvade af Samhälls nngten emot Sam
hällets värnlöla medlemmar, fom i detta 
fall till fitt förfvar icke kunna åberopa fig 
annat , än naturlig rättvifa och den helgd, 
fom borde åtfölja Samhyis,magtens gifna 
förfäkringar.

Tillämpningen häraf på Sveriges när
varande penninge- (fällning , fynes icke 
vara fvår: den fkall här ockfå icke bliP. 
va infvept i mörka alegorier och långvä
ga åfyftningar. Vi hafve redan fagt hvad 
den enklafte naturliga rättvifa i detta äm
ne bjuder ; vi fkole härtill lägga en erin
ran, ont de lagar, fom i vårt fädernes- 
land, för detta ändamål äro gifna. Se här 
hvad en nyfs utgifven lag lladgar, för att 
bibehålla helgden af ingångna förbindelfer, 
och med hvilken ftempel af brottslighet 
och vanära, alla förlökta rubbningar i för
troendet emellan enlkillda, der äro ut
märkte: ”hafver gäldenär bedrägeliga för- 
”mâtt fine Borgenärer, att förtro honom 
”deras ägendom, - • eller finnes han pä 
’’hvarjehanda fätt hafva brukat fvek och 
”lift emot dem, - • med mera dylikt, 
”hvarigenom Gäldenär om fvek och flärd 
”till fine Borgenärers Ikadarrde öfvertygas, 
”dä böra alla fådane Bedragare lörklaras 
”ovärdige den förmån, fom lättfinte o-
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”lycklige Gäldenärer förunnas, och (kola, 
”utomanfvar med det gods, fom dem 
”framdeles genom arf eller eljeft tillfalla 
”kan, hvartill Borgenärerne rättighet äga, 
”Hällas för en pâle i halls-jern pä torg 
”eller allmän titlgsftad att (kämmas tvä 
”timmar, och dertill ftraffas med fängel- 
”fe v1d vatten och bröd, eller förländes 
”till allmänt arbete pä längre eller korr- 
”tare tid, efter fom grofheten af bedrä
geriet pröfvas förtjena” (Kongl. Concours* 
ft a dg. af dm 2 8 «>»» 7798» M5J- Att 
en Samhälls-magt, fom med denna vis
het och detta eftertryck vakar öfver mo
raliteten och pligtförbindelfen emellan en- 
fkilda, (kulle ljelf bryta de förbindelfer, 
fom Samhället ingått med fina egna med
lemmar , vore en inconfeqvence , fom man 
utan brottslighet icke ens kunde förmoda. 
Det är likväl oftridigt, att om Samhälls- 
magten tillät eller tvingade en Bank, att 
utgifva flera reverfer, än den med filfver 
Itunde infria, eller att till andra ändamål, 
än defia redan utgifna reverfers inlöfen, 
använda litt filfverförråd ; att om famma 
magt tillät eller förordnade, att fjelfva 
Samhället utgaf flera reverfer, än det med 
redbart mynt kunde inlöfa , eller att defia 
reverfer endaft efter deras genom opini
on , lagar, handelsförhållanden, finance- 
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förvaltning, tn. ni. fallna värde, och icke 
efter förbindelfens klara och bokjtafveliga 
Jydelfe, borde infrias- det är oftridigt, 
fägerjag, att i defla fall, inträffade, hvad 
i nyls citerade lag kallas, att Gdldenär 
bedrätrlina förmått fine Bor? endr er, att för
tro honom der ar dgendnm; att Gdldenär fin-, 
nes pfi Ivar]ehanda fdtt hafua brukat /vek oek 
lift emot dem; att Gdldendr om fvek och flår d; 
tid fine Borgenärers ß’adande ô/vertygas._ 
Den enfkilde förbrytaren har för deffa fall, 
fitt beftämda ftraft i lagen: Lagftiftande 
magten kan icke vara underkaftad något 
llraff i lagen ; men den kan icke vara kän- 
llolös för vanäran af inconfeqvencen emel-. 
Jan fina lagar för enfkilda och fitt eget 
uplörande , af ett brott emot allmänna för
troendet; den kan icke vill ja, genom ett; 
våld pä oräkneliga Sam hälls- medlemmars 
ägendom , inför hela den tänkande verlden; 
ådagalägga, att defs reprefentativa fam- 
manlättning, vore till den grad felagtig, 
att icke allenafl en och annan, utan älven! 
oräkneliga medlemmar af Samhället, kun
de vara i tara, att af egna Reprefentanter 
våldföras. Det vore, jag uprepar det än
nu en gäng, ett brott att ens förmoda 
möjligheten deraf.

Sverige har en Bank, fom efter fina 
ute löpande reverfers bokltaJ veliga Jydel

fe*



fe, med (Hiver eitfriar dem, när de af 
innehalvaren prelfenteras. Beloppet af d- 
utelöpande re ver ferne, qvantitéten af det 
filfverforråd fom ligger i beredfkap för de- 
ras infriande, äro för Allmänheten en hem
lighet. Tre Riks-flånd hafva garanterat 
Bankens förmåga och pligt, att intria fina 
reverfer. Denna, pligt har noggrannt hlif- 
vit fullgjord, och defs reverfer hafva bi
behållit fantma värde, fom ÛHver.

Sverge har ett Riksgälds-Contor, be> 
fullmägtigadt af Rikets Reprefentanter, 
att utgifva reverfer pä fummor, hvdkn 
fjnnehafvaren, enligt ordalydcllen, uti Rik- 
Jens St cimiers Riksgälds- Contor inf att, och, 
likaledes enligt ordalydelfen , har att åter 
bekomma, Alla fyra Riks-Ständen hafva ga
ranterat Riksgälds-Contorets förmåga och 
pligt, att infria fina reverler. Beloppet 
af deffa utelöpande reverfer, förhållandet 
emellan utgifter o«ch inkomlt, Conforets 
inre och yttre förvaltning, äro hemlighe
ter för Allmänheten: det enda fom deraf 
fclifvit kändt, är, att Contoret i fm inftru- 
ftion har fig älagdlt eller tillåtit, att drif- 
va handel, efter det i fednare tider gjort, 
upköp, och förmiodeligen äfven förfälg- 
ning, af caffé occh jern. Allmänheten 
känner icke att näigon inlöfen af deffa re' 
verier, emot redbart mynt, ännu för fig 

H 5 gått;



gått5 den känner icke huruvida den tillåt« 
na och idkade handeln, gjfvit vinft eller 
förluft; den känner icke huruvida den för- 
modeflgen faftftälda, och fäkert icke af 
Contoret öfverlkridna fummans belopp 
hvartill denna revers-mafia fått uppftiga, 
utgör mera än hvad till Sämhällets rörel- 
fe-capital, till belkattning, tull, handel 
och andra naringar erfordras; men All- 
manheten känner ganlka fäkert, och kän- 
ner det under allmänt och djupt betryck, 
att deffa reverfer fallit vida, och med pro- 
gresfit häftighet, under <Iet verkeliga lilf- 
ver-värdet.

Således har Sverige för det närvaran
de tvä flag al allmänna utelöpande rever* 
fer eller få kalladt pappersmynt. Det e* 
na har bibehållit litt värde i likhet med 
filfver ; innehafvarne deraf hafva icke va
rit underkaftade något lidande ; och det är 
blott en ringa del af belkattningen, fora 
af de fkattdragande i detta mynt utgöres 
och följagteligen till Rikets behof använ
des. Det andra flaget af allmänna rever
fer eller pappersmynt, har med h varje 
ar fallit i fitt värde 3 all lkatt och bevilt- 
ning, med undantag för en ringa del der- 
af, utgöres i detta mynt, antingen efter 
ränteperfedlars årliga värde, eller efter 
ett i detta lamma mynt beftämdt penninge«

be-



belopp; den Ikuld i redbart mynt, fom 
Samhället ålamkat fig, Ikall hufvudfake- 
ligen med detta i värde fallna mynt arli- 
gen, till räntor och afbetalniogar pä ka- 
pitalet, liqvi eras ; hela den penninge- 
lönta och inom Riket tjenftgörande Em- 
betsmanna-Corpfen aflönas med deffa pu- 
l)likä reverfer \ flU inhenifk. handels*rörel* 
fe, alla inhemlka närings-företag , drifvas 
med detta mynt ; utlanta fummor af detta 
mynt, återbetalas emellan enlkilde, kke 
efter det värde myntet ägde vid utlånin
gen , eller det välde ett mynt borde äga , 
loin blifvit garanteradt af ett helt Rike, 
utan med det utlånta numertalets fallna och 
fallande redbara värde. Verkningarne här- 
af, hafva varit ganfka känbara både för 
ftyrelfen, för det allmänna, och för en
lkilde. Kronan upbär lina behållna eller 
odisponerade räntor, efter det^ ena årets 
rantevärde, och {kall åretderpa, da myn
tet , efter den förrättade uphörden, fallit 
och alla varor uplligit, med deffa räntor, 
och med den penninge-fkatt, fom i ett be- 
tydeligen förfämradt pappers-mynt direfte 
utgår, beftrida Håf hållning, underhålla 
eller förrätta fäftningsbyggnad, i ftåndfät- 
ta, nybygga och utrulla flottor, vidmagt- 
hålla eller inrätta tyghus, anfkaffa åtfkil- 
liga förnödenheter för Landt-Arméen, och

i öf-
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i öfrigt beftriaa en mängd ordinära och
extra-ordinära Stats utgifter. __ Till Jiqvid
af den utländfka Riksgäldens räntor och 
till afbetalningar pä capitalet, måfte red
bart mynt anfkaffas för det i upbörden 
erhållna och i värde ärligen fallande pap. 
persmyntet : man har af allmänna känne
tecken anledning, att anfe förluften här
vid pä det hela ganfka betydlig j men rät
ta belkaffenheten är en hemlighet för den 
allmänhet, fom likväl bär hela koftnaden 
deraf och erkänt denna fkuld för fin e- 
gen ovillkorliga. — Den inom riket tjenll- 
görande peninge lönta Embetsmannen, fom 
alltid är underkaftad det lidande, lom lör 
honom uppkommer af varors beftändigt 
fligande värde i förhållande till filfver, 
och fäledes är oftridigt berättigad, att tid 
efter annan njuta en deremot fvarande till
ökning i fin inkomft, har likväl i lednare 
tider, i ftället för att njuta denna rättvifa 
af Staten, haft det dubbla mifsödet, att 
i:o fe famhällsmagten, med ena handen 
5 bevillning återtaga en betydlig del af 
hvad den med den andra, i betalning för 
tjenrtemanna-mödan , vifferligen icke i all
mänhet med någon ftor frikoftighet be- 
ftämtj och att 2:0 nödgas mottaga denå- 
terftående och i alla affeenden ringa be
hållningen, i ett mynt* emellan hvars

vär*
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varde och det redbara myntets värde, va
rit en ikillnad at till och med 60 procent. 
Ocklå torde Samhället näppeligen äga 
förmåga , att godtgöra allt det lidande , 
fom denna verkeligen mifshanolade Med
borgare • klafs , i fynntrhet under den fed- 
nait lörflutna tiden, varit underkaftad. — 
Den ftörfta oläkerhet om följderne af ä- 
gendoms • handel, af all annan handel, 
af näftan alla induftriöfa företag, har nöd
vändigt Ikolat uppkomma deraf, att det i 
rörelten förnämligaft gångbara myntet, ägt 
ett näftan för hvarje dag föränderligt vär
de. — Den lägre arbetaren har lör tin 
inemot fördubblade dagspenning, likväl 
njutit ett knappare lifsuppehälle, än för
ut. — Ägaren af kapitaler i detta mynt, 
bar fett fin förmögenhet med hvarje år, 
månad och dag borrtfmälta , och han har 
icke utan grundad anledning trott den hän
delfen möjlig, att i en framtid fe lig äga 
jntet. - - Deffa verkningar fynas kraftigt 
påminna Samhället, att uppfylla fina in
gångna förbindelfer ; att åter upplifva all
männa förtroendet ; att upprätta national
äran , fom är oförenlig med Samhällets 
uragtlåtna pligtförbindeller ; att återgifva 
Styrelfen den oberoende ftyrka , hvarmed 
allmänna välfärden fkall fredas; och att 
bereda en hjelp , forø icke aliénai! den öf-



Ver hela den egenteliga folk - maffan tit* 
fträckta nöden af medHdfamheten påkal
lar j lom icke aliénait hVarje folkllag af 
tipplylle och välviljande Lagltiftare °böf 
kunna vänta fig; utan (oni älven den en- 
klalte rättvifa med ännu oftridigare an* 
Jpråk utkräfver.

Men, frågar man, har Samhället för* 
tnåga att uppfylla defia fina förbindelfer ? 
Genom hvilka medel Ikall denna pligt 
fullgöras ? Och denna Samhälls - förmåga 
och defia medel, i fall de äro att tillgå, 
huru böra de förnuftigaft, och med melta 
hopp om framgång, användas? __ Lät 
ols förft tillfe, hvilka medel härvid egen- 
teligen torde kunna komina i fråga; hu- 
fu förenliga defia medel äro med förnuft 
och rättvila ; hvad framgång man genom 
den ena eller andra utvägen kan vänta 
fig ; famt ät hviiket af de medel, fom 
kunna komma i fråga, man på goda fkäl 
tror fig kunna gifva företräde. Lät ofs 
fedan tillie, huruvida detta (Utnämnda, 
lom efter en noggrann pröfning , till fin 
rättvifa och fina verkningar befunnits äga 
företrädet, af Samhälls • förmågan kan å- 
ltadkommas.

De medel, fom för detta ändamål fy* 
nas kunna komma i fråga, äro till äfven* 
tyrs deffa följande:

Matt



Wan kan fammav/lå Bankens oth Biks- 
géUds-contoretS utgifna fedelmajfor, får att 
deraf tillfiapa elt enda Biks • mynt i papper » 
lom Vid anfordran injrias, och fåledes hålles 
i vdrde, genom Bankens forråd of redbart 
mynt. Den af lagarne påbudna hemlig
het, inom hvilken kunlkapen om Bankens 
belägenhet ligger undangömd för Allmän
hetens öga -y den likaledes af lagen på
budna tyllhets-pligt, fom Reviforer, Full- 
mägtige och Embetsmän i Riksgälds * con- 
toret äro tvungne att iagttaga; göra det 
till en omöjlighet, att paliteligt beltäm- 
ma värdet af detta förllag. Stark anled
ning äger dock den, för denna vigtiga 
ffats-kännedom alldeles afltängda Allmän
heten, till den öfvertygelfen, att Bankens 
förråd af redbarheter, icke på långt när 
utgör en tillräckelig valuta för den ute
löpande dubbla fedekmaflan , äfven då man 
i allmänhet antager, lom man det bör, 
att mycket mindre redbart mynt, än hela 
den i rörelfen utelöpande fedelmaflans be
lopp, erfordras för att uppehålla denna 
ftftnämnda vid (ilfvervärdet. Under denna 
ofäkerhet om verkeliga grund * befkalfen- 
heten af hela vår penninge • ftällning , kan 
man, i frågan om möjligheten och vär
det af närvarande förllag, endaft påminna 
om nödvändigheten af, att fälla en nog

grann



grann uppmårkfamhet vid en och annaft 
vigtig och alldeles afgörande omftändig- 
het , fom dervid nödvändigt forekommer. 
Det måfte förft vara alldeles gifvit , att 
Banken har mera i redbarheter, än livad 
fom erfordras till dels egna reverlers in. 
friande, efter Bankens bokftafveliga för* 
bindelle, innan man utan orättvifa kanan* 
Vända någon del af deffa redbarheter till 
Riksgälds-myntets inlöfen. I annat fall 
fkulle banko-fedlarne falla under deras 
numerära fdfvervärde, och innehafvarena 
af deffa fcdlar blifva lidande. Härvid låt 
icke komma i minda beräkning, huruvi
da det varit mera eller mindre förmån
ligt, att under den förflutna tiden hafva 
varit eller icke hafva varit ägare af des
fa banco-fedlar. Det har varit hvar och 
en lika tillåtit att förfkaffa fig detta mynt} 
Bankens förbindel fe är tydlig, och den 
kan icke utan bedrägeri eller våld brytas $ 
det är icke Banken, och icke banko-fedlar- 
nes innehafvare, fom emottagit valuta för 
riksgälds-fedlarne, och utfall fig, att in
fria dem 3 det är hela Samhället fom er- 
kändt fig hafva emottagit denna valuta 
och förbundit lig att återgifva den. Att 
till Riksgälds • myntets inlöfen använda me
ra af Bankens redbarheter, än det öfver- 
fkott den kanhända äger, när man afdra-
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git Wad den fjeif behöfver , för att infria 
fina reverfer , vore derföre , att våldföra 
tredje mans rättj att fänka banko-myntet 
Under defs vederbörliga filfvervärde för 
att gifva ett högre värde ät Riksgälds- 
myntet j att pålägga Banko-fedlarnes inne- 
bafvare en piigt, fom icke åligger någon 
vifs klafs i Staten eller något vifst flags 
ägendoms innehafvare, utan hela Samhäl
let, och vore derföre ett brott emot ut- 
tryckeliga förbindelfer, en våldsverkan e- 
mot ägendomsrätten och allmänna förtro
endet. Huruvida åter detta öfverlkott ver- 
keligen finnes, och huruvida det är nog 
betydligt, för att knnna återgifva Riks- 
gälds-fedlarne deras fulla numerära värde, 
kan med den för allmänheten tillåtna känne
domen afdelfa ämnen, lör ingen del afgöras.

Man kan låta bankc-myntet fårjvinna ur 
allmänna rör elfen och låta riksgälds-myntet 
enfamt > utan all valuta af ädla metaller, 
biifva gångbart, gällande och lagligt. Man 
kan genom lagar beftdmmci hvad värde det o* 
upphSrligt /kall äga, och genom lagar [älta 
en gräns får defs totala belopp, hvaröfver 
de/s myckenhet icke Jår upp/liga. Då lik
väl alla hitintills af Nationer och Mini- 
ftrar gjorda förfök , att blott genom lagar 
gifva pappers-mynt det fladgade värdej 
fom de ädla metallerne, hos alla folkflag, 
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icke genom lagarne, utan genom fina e- 
genfkaper äga , altid milslyckats ; da fvå- 
righeten af de ädla metallernes upbringan- 
de ur jorden , ännu icke kunnat halvas 
eller ratt betydligt förminlkas, ocli då 
denna fvårighet fåledes tyckes lätta en 
fäkrare gräns för defla metallers öfver- 
flödiga myckenhet, än den fom af alltid 
föränderliga lagar kan lättas för ett pap- 
persmynts myckenhet; och dådet förnältan 
hvarje Samhälls-medlcms välfärd är af flor 
betydenhet, huruvida det inom Samhället 
gångbara myntet, är eller icke är under- 
kafladt bradftörtade förändringar ; fynes det 
vara föga betänkfamt och rådeligt, att 
villja vederlägga verldens redan förvärf* 
Vade erfarenhet i detta ämne, genom en 
ny, fom defsutom a priori icke fynes ä- 
ga förnultsfkälen på fin fida. Dertill kom
mer ännu den villerligen betydeliga fvå- 
righeten för en finance-plan af denna be
skaffenhet, att de nu utelöpande credit- 
fedlarne förfl: böra inlöfas med redbart 
mynt, innan ett nytt, utan valuta i lilfver, 
enfamt kan blifva gångbart; ty Hankens 
reverfer eller fedlar innebära rättighet lör 
deras innehafvare, att i inlöfen erhålla, 
icke fummor af ett pappersmynt, fom af 
lagen fått defs beftämda värde inom läm- 
hället, utan fummor i filfver, fom inom

Sam-



Samhället och i hela verlden äger fitt be- 
ftämda värde j och Riksgälds-Contorets re- 
Verier eller fedlar innebära rättighet för 
deras innehål varé ». ait i inlöfen erhålla, 
icke afvannämnda lagliga pappersmynt, 
utan hvad en eller flera riksdaler eller 
fkilrr i Sverige betydde vid deffa reverfers 
förlla Utgifvande, det vil! 1'äga : riksdaler 
eller fkihr i banco eller lilfver. Den djup- 
fmnigalte Författare kan bevifa, och ded 
hiägtigalle Statsman kan befalla, att ett 
pappersmynt utan valuta bör och Ikall 
Vara lika godt, fom ett pappersmynt, till 
hvars inlöfen med lilfver en Bänk eller 
ett Samhälle förbundit fig- men innehaf- 
Varert af en publik revers på lilfver, bi
behåller det oaktadt alltid lin rättighet, 
att enligt förbindelfens ordalydelfe, få 
nyfsnämnde revers inlöft med lilfver: den
na rättighet kan, fom vi redan flera gån
ger anmärkt, endaft genom innehäfvarens 
eget medgitvande, eller genont bedrägeri 
och vald, uphöra att vara gällande.

Staten kan aj evfkilda [å/om lån ernotta- 
ga filjver, der vid j dr binda fig till en för lån- 
gijvaren formonlig ränta, och med det fåle- 
des erhållna ßlfret , inldja Riksgälds contorets 
revir/er, efter det fallva värde de nu äga. 
Bä det inom en lagligen flyrd Stat, af 
Urgammal fall fammanlättning , icke kad 
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blifva fråga om, att utöfva det våld, 
fom inom de revolutionära Staterne med 
namnet tvångslån utmärkes , måfte denna 
filfver utlåning till Staten, nödvändigt va
ra frivillig. Dä nian vidare näppeligen 
af enlkildas patriotifm och uppoffringar, 
inom ett af Europas mindre förmögna 
Länder, fkäligen torde böra och kunna 
vänta en gåfva i filfver, fom i någon mån 
fvarade emot cen nu utelöpande fedel- 
maffans belopp, äfven efter dennas i fed- 
nare tider mycket fallna värde; torde man 
fäfom allmänt och fylleft verkfamt motiv 
till ett i denna väg tillräckeligt fam man- 
fkott, endaft böra räkna den fullkomliga 
fäkerhet, fom Staten förmår gifva både 
för det inlämnade kapitalet, och den rän
ta fom derföre blifvit ftadgad. Den fvä- 
righet, fom hos ols fynes ligga i vägen 
för denna fäkerhet, Ikall längre fram up- 
gifvas och underfökas. Om den fednare 
delen af denna finance-plan, att endaft till 
credit-fedlarnes fallna värde, inlöfa dem; 
om nödvändigheten af lörbindelfers up- 
fyllande efter deras bokllafveliga innehåll; 
om obehörigheten af, att upgöra en an
nan ledolära för Staten, än den man god
känt och genom lagar gjort gällande för 
enlkilda; härom har jag redan yttrat min 
öfvertygelfe. ”Men” — torde man ännu
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invända — ”det fynes likväl icke vara 
få oförenligt med förnuft och rättvifa, att 
de fom emottagit deffa publika reverfer 
endaft efter deras fallna värde, ockfå er
hålla dem, endaft efter detta famma vär
de , med redbart mynt inlöfte.” Man tor
de kanhända finna denna mening fylleft 
vederlagd, när man med uppmärkfamhet 
öfvervägar följande omftändigheter : 1:0 
Om en enfkild mans utgifna fkuldfedlar, 
under deras omlopp emellan flere inne* 
hafvare, falla under det värde, fom de, 
enligt förbindelfens bokftaf, böra äga, 
förminfkar detta icke, enligt naturlig rätt
vifa och våra lagar, utgifvarens lkyldig- 
het, att efter fulla värdet inlöfa demj 
den fifta innehafvaren har derigenom icke 
förlorat något af fin rättighet, att utbe
komma deras fulla värde -, och han äger, 
intill defs detta fkett, oftridiga anfpråk på 
utgifvarens ägendom, perfon och arbets
förmåga. 2:0 Att emot redbarheter til* 
löfa fig en revers af ett vacklande värde, 
fom redan fallit under förbindelfens lydel- 
le, och möjligtvis kan falla ännu lägre, 
till hvad underpris fem hellft, är en han
del pä vinft och förluft :, att man dervid 
möjligtvis kan förlora, godtgöres endaft 
derigenom , att man dervid ockfå möjligt
vis kan vinna, och det förra berättigar 
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fullkomligt till detta fednare. 3:0 Vid 
frågan om rätt vifan af våra kredit - ledlars 
inlöfen efter deras fallna värde, torde i 
öfrigt för ingen del böra förgätas, att in- 
nchafvare af delfa fedlar kunna gifvas, 
och gifvas verkeligen, h vilka ifrån detta 
mynts förlfa utgifvande och till närvaran
de dag, ägt orörda och oförvandlade ka
pitaler deraf: de hafva derigenom varit 
underkaflade en behändig och progresfiv 
förluft ; de hafva burit denna förluft alde
les enfammcj det lidande de redan under
gått kan icke af Samhället godtgöras, 
men ockfå juft deral uppkommer för Sam
hället en få mycket ttarkare pligtiörbin- 
delfe , att uppfylla fina publika löften cch 
ätininftone för framtiden fätta en gräns 
för detta redan altför långvariga lidande. 
Jag vill tro , att när en finançe-plan, hvars 
verkftällighet lkall åtföljas af en pligtför- 
gätenhet hos Gäldenären och ett våld på 
Fordringsägaren,' fes under denna fanna 
fynpunkt, Ikall den icke kunna erhålla 
någon upplyft och oväldig mans bifall.

ùtcr en kan tillåta eller bejalla innehaj- 
varne af credit-fedlar, att injdtta demi Ban- 
hen, emot ränta i redbart mynt: på detta 
Jdtt {kall den utelöpande kredit - fedel • flocken 
blifva minfkad eller alldeles indragen, Sta
tens förbinaelfc till dejfa fediars inuehajvare
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fullgöras , och ett redbart mynt i Hållet in- 
fijttas i rörel/en. Jag tror mig veta , att 
denna plan «äger bilall af män , hvilkas 
viditräckta och erkända kunfkaper, göra 
dem fullt berättigade till allmänt förtroen
de 3 jag vet äfven, att den bekräftas af 
en ftor och upplyft Nations exempe^ 
men detta bär likväl icke afhålla mig i- 
från , att efter min öfvertygelfe, yttra de 
betänkligheter, fom fynas åtfölja denläm- 
nia. Jag vet icke fäkert, om icke en In- 
nehafvare af en fumma i Statens kredit
mynt , lkulle pä goda fkäl kunna anfe Sta
tens förbindelfe ganfka ofullkomligt uppfyld, 
och fig ljelf verkeligen förorättad, när det 
blefve honom tillåtit eller ålagdt, att, u- 
tan allt annat alternatif, till Staten inläm
na denna fumma äfven emot full ränta. 
Härvid bör man tilläfventyrs märka, ej 
aliénait att ftats-förbindelfens lydelfe i när
varande fall , berättigar till något helt 
annat, än detta 3 utan äfven, att den in- 
nehafvare af mynt, fom fåledes är in- 
lkränkt inom ett enda honom tillåtit an
vändande deraf, är beröfvad hela lin 
eljell lofliga fjelfrådighet i denna väg, 
och all annan utfigt att förmonligt använ
da hvad han fåledes äger. En ägare af 
Riksgäldsmynt kunde, enligt denna plan, 
evärdeligen erhålla den beftämda räntan 
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för fitt kapital ; men har» kunde icke med 
fa mm a kapital köpa ägeradom, ingå i han- 
delsrörelie eller nagon amnan fpekulation. 
fom genom rörliga kapita ler kan blifva lör- 
monlig. Ett tilläfventvrs ännu ftörre hin
der iör denna plan , lika (om för den re
dan omnämnda , att emoit ränta eniottaga 
frivilliga tillfkott af fil fver; och en otil
lämplighet af Englands exempel; fynas 
delsutom möta vid förfta förlök af verk- 
flällighet. Det är nem ligen fäkerheten 
för den, fom till Staten inlämnat fitt Riks- 
gälds-mynt eller fitt filfver , att i evärde- 
liga tider derlöre erhålla den ränta , hvar
till Staten fig utfäft, fom utgör förfta och 
enda vilkoret för rätt vi fan och möjlighe
ten af, att fätta en plan af denna befkaf- 
ienhet i verket. Huruvida denna fäker- 
het kan i Sverige, lika väl fom i Eng
land, vinnas, torde icke utan allt Ikäl 
kunna fattas i fråga. Jag är få mycket 
fom någon annan, öfvertygad om vår 
conftitutions förträflighet i många och äf- 
ven i de flefta affeenden ; jag fkall blifva 
den fifta, fom i det hela upphöjer någon 
främmande Nations politilka lam man fät t- 
n'ng 5 på bekoftnad af var egen ; men jag 
fkall oförftälldt framlägga min öfvertygel- 
fe» — och jag tror mig knnna göra det 
utan brottslighet, att Engelfka confti-

tu-
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tutionen, för det enda ändamal hvarom 
här är fråga, werkeligen äger några oitri- 
djgt öfverträffande fördelar. Sveriges Re- 
prefentanter eller Riksdagsmän äro förde
lade i fyra Stånd: i det förfta är icke ä- 
gendom, utan födfel, vilkoret iör rättig
heten att reprefentera ; i det andra ger 
icke ägendom, utan fullmagt pä embete, 
rättigheten der ti 11 j inom tredje Ståndet är 
det icke eller egenfkapen af proprietär, u- 
tan egenfkapen af fkrä-ledamot och af 
embetsman, lom qvalifierar en Riks-Re- 
prefentant j i fjerde Ståndet är väl jord- 
ägendom vilkoret för Riksdagsmanna- rät
tigheten , men den Ikail likväl, lör att 
medföra denna rättighet, nödvändigt in- 
nehafvas af en Arbets • klais, hvars trä
gna yrke, hvars uppfollran, hvars hela 
öfriga belägenhet och behandling, fynas i 
allmänhet utefluta all möjlighet af n°gon 
redbar och högre förnuftsodling. Hela 
den talrika Klasfen af Proprietärer inom 
värt land, fom med ägendoms-anfpråken 
pä delagtighet i öfverläggningarne om 
Statens angelägenheter, vanligen förenar 
den relatift höga graden af förnuftsodling» 
fom i vår tid utmärker medelftåndet inom 
näftan alla Europeifka Samhällen } denna 
i Statens väl eller olyckor fä nära delta
gande Klais, och af hvars kunöikaper fä 

I § »y«*



mycket godt vore att vänta, är likväl, 
la vida dels medlemmar icke derjemte ä- 
ro vederbörligt qvalifierade för ettdera af 
de redan uppräknade Riks-Stånden, all
deles utelluten ifrån reprefentationen och 
följagteligen äfven ifrån allt deltagande i 
befluten om Samhällets välfärd. I Eng
land deremot , är det juft denna fiftnämn- 
da vigtiga Klafs, fom hufvudfakeligen 
väljer och väljes till Rikets egenteiiga 
Reprefentanter. Sveriges Reprefentativa 
magt fammankallas arbiträrt, när detta 
för Rikets angelägenheter pröfvas vara 
nödigt j Engellka Parlamentet deremot, 
har (ina beltämda tider , då det nödvändigt 
Ikall fammanträda. Tryckfriheten, detta 
ftarka medel till publik räfft, till enfkildt 
lörfvar, till allmänna begreppets danande 
och väckelfe, är i England grundlag ; i 
Sverige kan den utlfräckas eller inlkrän- 
kas, befkyddas eller ofredas, efter den 
verkftällande magtens grundfattfer och god- 
tycke. Äfven i bruket att utöfva de rät
tigheter den ena eller den andra conflitu- 
tionen verkeligen ger, förmärkes emellan 
de bägge Nationer, hvilka vi här före
tagit ofs att jämföra, en olikhet, fom i 
affeende på det ämne, vi här egenteligen 
velat lägga under pröfning, kan äga ett 
ganlka vigtigt inflytande. Engellka Parla-
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mentet beviljar de for ftatsutgifterne nö
diga medlen, endaft för ett är; Sveriges 
Reprelentanter utfträcka vanligen den af 
dem beflutna beviliningen, ej aliénait till 
flera år, utan äfven någon gång till all
deles obeftämda tider. Engeilka friheten, 
fom likväl icke är någon Jacobiner-frihet, 
grundad pä våld och laglöshet, härleder 
förnämligaft fift urfprung och lin varag* 
tighet, ifrån National - Reprefentanternes 
vaklamma fländagtighet, att icke -bevilja 
penningar förr än national - befväran blif- 
vit afhulpnej Svenlka Folkets Fullmägtige 
befluta förlt öfver beviliningen, och af- 
vagta fedan refolutionerne pä Stånds-be- 
fvären, hvilka förftnämnda nierändels ef
ter Riksdagarne. utfärdas. Jag beltrider 
icke, jag till och med päftår, att denna 
fkiljagtighet i regeringslagarne och i bru
ket att utöfva dein, viflerligen flerfaldi- 
gare än den här i allmänhet blifvit upp* 
gifven, är i många ganlka vigtiga alle* 
enden, och fannolikt i de flelta, pä ett 
angörande fätt förmonlig för Sveriges Re
gering och Folk -, men i den enda frågan, 
om den i deffa grundlagar förvarade fä- 
kerheten för enlkilda, att åt Staten an
förtro hela deras förmögenhet , eller en 
betydlig del deraf, fynes refultatet blifva 
vida förmonligare för England, än för
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Sverige. Englands exempel fynes fåle- 
des i detta ämne, icke blifva färdeles 
bevilande för Sverige. Jag Ikall likväl 
härutinnan med mycket nöje fe mig ve
derlagd, antingen af (karpfinnige mäns 
förnutts-lkäl , eller af en framtida in- 
hemfk erfarenhet, fom bevifar, att ä- 
gendoms- rätten , allmänna förtroendet i 
penninge - faker, och helgden af Statens 
förbindelfer i defla ämneu, blifva lika väl 
bevarade af en rcprefentation , hvilken 
förnämligaft är grundad pä Stånds-privile- 
gier, fom af en annan , der ägendoms- 
anfpråken på delagtighet i lagftiftningen , 
på ett öfvervägande fätt äro gällande j att 
en angelägenhet af denna befkaffenhet, li
ka väl vårdas af en reprefentation, fom 
pä viffa icke långt ifrån hvarandra aflägfna 
tider iammanträder, och af en annan, ioni 
arbiträrt ålägges antingen att lammanträ
da eller att uteblifva; att de perloner, 
hvilka det blir uppdragit, att beförja en 
penninge-förvaltning af denna belkaffen- 
het, förblifva oberoende af all främman
de inflytelfe, och föllja de dem gifna fö- 
refkriiter med förftand och redlighet, äf- 
ven under Principalernes obeftämdt lång
variga frånvaro ; att något fäkrare värn 
för Statens och enfkildas rättigheter gif- 
ves, än en vidfträckt, beftämd och orub-
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belig tryckfrihet, o. f. v. Det vore en 
ftor tillfredftällelfe, att af en fådan erfa
renhet blifva vederlagd ; men intill defs 
detta förutgått, och oaktadt alla de vigtiga 
fördelar vår conftitution i alt öl rigt åger, 
fynes det vara i hög grad betdnkeligt, 
ait, under åberopande af Englands exem
pel, och utan att tillika kunna gifva den 
läkerhet, fom är förenlig med Englands 
Statsförfattning, grunda hoppet om den 
allmänna penninge • oredans undanrödjande, 
och enfkiides upprättelfe, på en finance- 
plan , fom förutfätter, att Samhälls-Med- 
iemarne Ikola ät Staten anförtro deras 
förmögenhet.

Man kan bejluta en ny bevillning i ban- 
co-mynt eller filfver, får det enda ändamå
let , att dermed årligen inlofa någon del af 
den nu i rår elfen befinteliga fcdelmajfan, 
fom icke vidare borde ökas; och mon kunde, 
jämte denna årliga jårbdttring i kredit-myn
tet, låta hasarden verka på allmänna opini
onen , fördela hela fedelmajfan i vifa en gång 
får alla befidmda lika fiora delar, och genom 
årlig lottning rf göra, hvilken af deffa delar 
jkulle årligen^till fullt belopp med redbart 
mynt inlöfas. Jag upger denna plan , hvar- 
ken fäfom ny eller ofelbar: den har ät- 
minftone af en Nation med framgång och 
utan någon enda vid verkftälligheten up-
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kommen olägenhet, blifvit följd; och om 
den äger endaft den grad af förtjenft , föirt 
berättigar till allmän granfkning, är up-
git varens förüa ändamål vunnit. __ Verk-
1'tälligheten vore i allmänhet denna föll- 
jande :

Hela den nu i rörelfen befinteliga fe- 
delmalfan, för hvars vidare tillökning ert 
gräns blifvit latt, lkulle inom vifs före- 
1kr if ven tid, lika fom detta ofta Ikett 1 
värt Land och i andra Länder, infordras, 
och nya ledlar, af all flags ftorlek font 
fordras i rörelfen , i ilället aflamnas. He- 
la den nya ledelmaflan delades i fä flora 
delar, lam man årligen med redbart mynt 
och genom lottning beflutit inlöfa. Att 
fäga antalet af defla lika flora hufvud-de
lar eller lotter, eller hvad fumma hvarje 
fådan lott borde innefatta, är en ren o- 
möjlighet, dä hela Kiksgälds-maflans be- 
lopp, är för Allmänheten en under tylt- 
hets eder gömd hemlighet; men hufvud- 
principen fynes icke bero af denna fakna- 
de och i öfrigt vid verkflälligheten allde
les nödiga kännedom. H varje ny fedel, 
fom till inlöfen af de nu utelöpande fed- 
larne utgafs , lkulle hafva en påtryckt 
lott-nummer, fom vifäde till hvilken af 
Riksgälds-malfans hufvud-delar eller lotter 
han hörde. Di, ärligen en af hufvud lot
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ternes nuniror utföll, fkulle alla de fed- 
lar, pâ hvilka den utfallna nummern vo
re ttemplad, blifva inlöfte med banco- 
mynt, eller, fom vore det famma, med 
lilfver. Innehafvaren af en fåledes till in- 
lölen emot banco eller lilfver berättigad 
fedel, ägde att vällja emellan de två al
ternativerne, antingen att i Panken för 
fin fedel erhålla lilfver , eller att med den 
famma afbörda fig den Ikatt i banco, lom 
till detta ändamål blifvit be vill jad. För 
få fior fumma af Riksgäldsledlar, fom på 
detta lednare fätt i bevillning årligen in
flöt och anihilerades, fkulle det vara Ban
ken tillåtit att i allmänna rörelfen utlämna 
banco-ledlar, detta åtminftone de förfta å- 
ren, och få länge Bankens egna redbara 
fonder det tilläto. — Jag lämnar nu dem, 
fom äga vidfträcktare kännedom och för- 
utleende i defia ämnen, att af göra, ont 
icke verkningarne härat fkulle blifva, att 
Riksgäldsmyntet, genom denna verkeliga 
Och ärliga reali tering , och ännu mera ge
nom hazardens denned förenade verkan 
på opinionen, Ikulle häftigt, betydligt och 
oafbrutit ftiga i värde; att Kronan och 
Riksgälds-Contoret löljagteligen i upbörd 
erhöllo ett mynt, hvars värde beftändigt 
nalkade fig närmare det redbara myntets; 
att Staten efterhand upfyl.lde lina förbin
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delfer emot fina lidande medlemmar* att 
ägare af Riksgäldsmynt, fom nödgats uthärda 
beftändiga löriufter, och lör framtiden trott 
lig kunna förut fe fiu fullkomliga under
gäng , Ikulle finna lig äga ett mynt af ett 
verkeligt och ftigande värde; att Rikets 
rörclle kapital fmäningom förvandlades, 
ifrån kredit mynt, till redbart mynt, o. 
f. v. Ett milstag, i lynnerhet i ämnen 
af denna art, är ganfka möjligt och för 
ingen del ovanligt, hvarken "hos Rege- 
ringar , National - rcprefentationer eller 
författare; det kan ganfka lätt hafva ägt 
rum vid beräkningen af den upgifna pla
nens möjlighet i verk ftäl lig heten och defs 
bär anförda verkningar, och ingen lkall 
med mindre mifsnöje, än jag , fe (ig med. 
verkeliga ikal blifva vederlagd; men för- 
nuttet och rättvifan fynas likväl loi dra, 
att man noga granlkar innan man alldeles 
fordommer; att man jämför de möjligtvis 
inttäffande lvårigheterna för denna plan, 
med de fom åtfölja hvar och en annan; 
och att man efterfinnar, om de förmonli* 
ga verkningar för Staten och enfkilde, 
hvilka man tilläfventyrs befarar (kola ute- 
blitva vid närvarande plans verkftällighet, 
verkeligen af något annat hjelpemedel 
med mera trygghet kunna väntas. — Se 
här emedlertid ett och annat af de inkaft,
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fom emot hvad här blifvit anfördt, fan* 
nolikt torde komma att göras:

Kh.ii man vänta, att en Sfat, fom redan 
(vidtar under en ganflta tunn befkattning, 
Jknll ät ana fia en ny bevillning, och denna 
i ett mijnt, fom icke utan flor /våriohet och 
koflnad kan anjkaffas? Härvid ber jag hvar 
och en öfverväga, 1:0 huruvida en enfkild 
eller en Stat kan begära, att utan fväi? 
känning ärligt afbörda (ig en betydande 
lkuld, famt huru litet den fvåra kännin* 
gen deraf, bade enligt naturlig rättvifa 
och enligt våra lagar, bör äga någon in- 
flytelfe antingen på fordringsägarens rät* 
tighet eller gäldenärens pligtj 2.'o huru
vida inan genom någon annan rättvis rea- 
lilerings-ptan, kan genom en vifs gifvert 
årlig tumma, åftadkomma en kraftigare 
verkan till RikSgälldsmyntets förbättring , 
an genom denna: jag förftär' icke annat, 
än att Staten, t. ex. genom mångåriga 
eller evårdeliga ränte • betalningar för in- 
iatt lilfver eller indragna Kredit - fedlar , 
Ikulle, utan att fe kapital - (kulden derige* 
nom minfkad, årligen betungas med till* 
alventyrs lika (lor årlig penninge-bevill
ning i redbart mynt, fom den, hvilken 
enligt närvarande plan , årligen borde an
vändas till kapital (kuldens dödande 5 3:0 
att denna nya beviilnings utgörande i fed* 
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bart mynt, fkulle egenteligen och endaft 
det förfta året blifva betungande, och fe
dan årligen blifva det mindre , i den mori 
kredit-myntet nalkade fig till det redbaia 
myntets värde , och detta fednares omlopp 
i rörelfen ökades: ett öfverlkott af Ban
kens redbara fond, i falt Banken har ett 
fådant 3 Riksgälds • contorets andel i Sjö
tulls - medlen 3 déil del af beviliningen j 
fom för det närvarande i banko - mynt in
flyter 3 delfa tillgångar af redbart ftiynt 3 
fkulle tilläfventyrs kliiina användas till 
förfta årets realifation3 och det är vifst3 
att Banken och Riksgälds* contoret fkulle 
för fina gjorda tillfkött af denna belkaf- 
fenhet, ätminftöne i framtiden blitva full
komligt godtgjorde , den förre deraf, att 
defs utelöpande fedel - mafia årligen öka
des ; det fedpäre, genom det genaft öch 
beftändigt växande värdet af defs Upp
börd 3 4:0 att när man undantager Agio- 
töreii, och en del Näringsidkare, lönt 
Uppköpa rüdimaterierne i riksgälds 3 och 
förfdlja den tillverkade varan i redbart 
mynt, vore det näppeligen någon inom 
Samhället 3 fom icke lkulle vinna mera af 
riksgälds- myntets på detta fätt växande 
Värde j än hvad han, efter en rättvis för
delning, komme a t erlägga i Ikatt. Hvad 
i öfrigt och i allmänhet angår den frågat^



huruvida Sverige kan utgöra en ftörre 
bevillning, än den nuvarande, torde möj
ligheten deraf berö af den hufvudlakeli- 
ga omftändigheten , att fördelningen af 
ftatsbördöme blir till all möjelig grad jämn 
och rättvis: under data vilKör^ lynes 
Staten troligen Kunna med lätthet och 
under oatbruten ecönölhifk förkbtran, bä- 
ra en belkattning, lom vida öfverftiger 
en annahj under hvilken, med uraktlåtan
de af det här nämnda vilkoret j all næ
ringsdrift och all utbredd väimäga för- 
fvinna. Men för att vinna detta ltora äm 
damâl , hvarmed hvarje enlktld mans väl
färd och hela Samhällets lugn ärö närma
re förenade j än man i allmänhet lynes 
erkänna, måfte* utom alla icke hit hö
rande tillämpningar i detaillen * hufvudla- 
keligen iäkttagäs : t :o Att hvar och ni del
tager i bejk att ningen, i den mon , och med 
beftnndigt progrèsfif förhöjning, Jom han del
tager i Samhällets fördelar och dr i bthof 
cif Sdmhdlisrnagtens forfvar: tried denna fö
re ikrift till rättefnöre, Ikall Lägiiiftareii 
ické med mera ikoniainhet behandla den 
Rikes öfverlkbtt, yppighet och reprefen- 
tation , än den fattiges arhetsförmäga och 
nödvändiga lifsbergning: och en flor mängd 
forgfälligt undangömda tillgångar tordé 
dä tillälventyrs kunna upptäckas j nög 
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rikhaltige för att kunna afgifva, både den 
hjelp Staten behöfver och den liittning i 
belkattningen, fom för villa behöfvande 
Klafier \ Samhället möjligtvis kan vara 
alldeles oundgängelig : det är åtminllone 
vifst, att de opulentare och för Ilats-bör» 
dorne hitintills i mer och mindre mon 
lkonade Samhälls - medlem marnes trygg
het , alldrig i något tidehvarf Üarkare på
mint om kloka uppoffringar och billig ef
tergift, än i detta närvarande 5 2:0 Att 
den råttvift btßnina och fördelade befattnin
gen , icke genom cn långvarigt uraktlåten 
jdmnkning efter de fkattdragandes federtnrra 
förändrade belägenhet och tillgångar, får, 
äjven under bokflafvelig efterföljd af de all
männa be/kattnings-reglorna, urarta till o- 
rdttvija och ojämn fördelning. Jag vill upp- 
lyfa denna mening med blott ett och an
nat inhemfkt exempel. Om det icke i lig 
fjelft innebar en orimlighet, att Staten li- 
kafom med ena handen ger fina Embets- 
män, hvad han återtar med den andja j 
om den i redbart mynt aflönade Tjenfte- 
mannen, för att med lamma lön vara li
ka betald för fin möda den ena tiden, 
fom den andra , icke hade rättighet till 
beftändig förhöjning, i mon af älven det 
redbara myntets behändigt fallande värde 
i förhållande till varor „ om allt detta o-
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aktadt, man ville antaga, attdenâri7S9 
för penningelönta Embetsmän beflutna be- 
villningen dä var rättvis, torde man väl 
nödgas medgifva, att han icke tillika kan 
vara det ar 1800, da ett agio af till och 
med 60 procent blifvit betaldt, för att 
med det mynt Embetsmannen erhaller i 
lön, erhålla en lika fumma af redbart 
mynt -, då de flefta varors värden ännu 
betydligare uppftigit ; och då en mängd 
hos enlkilde perfoner tjenande legobjon, 
njuta ända till dubbelt mera i årligt un
derhåll och lön, än Statens Tjenftemän i 
de lägre graderne. Om 1789 års bevill
ning på utrikes handlande Svenlka Köp
män, under handelns förmonliga och o- 
tvungna gång, var rättvis, kan den näp
peligen hafva varit det de nu fidlt för
flutna åren, då uppbringningar och alt 
flags handelstvång, i alla affeenden legat 
deras förkofran i vägen. Om 1789 års 
bevillning på Handtverks-mäftare och de
ras Gefäller, var utflakad efter rigtiga 
grunder då den beflöts, Ikall den defla 
fednare åren nödvändigt hafva varit o- 
rättvift betungande, då , under allmän brift 
på förtjenft, och lifsmedlens dyrhet, en 
mängd verkllädev blifvit minfkade till min
dre än hallva antalet af förut arbetande 
perfoner, och dâ en mängd Gefäller va- 
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rit nödivungne, att vandra ifrån den en^ 
Staden till den andra , af brift på arbete. 
Om ägare af koppar- och jern verk , och 
ägare af hus i Rikets fiörre Städer, en
ligt 1789 års bevillningslag, bletvo alag- 
de att till Staten utgöra hvad Staten af 
dem rättvift. kunde fordra i {katt, har Star 
ten deffa lednare år med fullkomligt lkäl 
kunnat höja {ina anfpråk på biträde, i 
mon af ö n anfenligt ökade afkalfning, 
foni deffa flags ägendomar gifvit, o. f, v. 
Delia få och allmänt kända exempel, tor
de fyllelt bevila, att rättviian emot de 
{kattdragande fordrar , icke aliénait att den 
bevillnings-funima Staten behöfver, en 
gång för alla, eller ockfå efteç mångåri
ga mellanlkof af tid, enligt rigtiga grun
der beflutes och fördelas, utan äfven, att 
denna fördelning oftare jämkas efter de 
{kattdragandes förändrade omftändigheter,, 
Det är endaft under vilkor af dcfla bägge 
allmänna forhåbnings - reglors noggranna 
ytöfning , fqm en Nation , utan att vara 
pfverlaftad och tryckt, äfven med friko- 
ijlighet kan afgifva hvad Stats-inrättningen 
till fitt beftånd behöfver: lkulle åter en
dera eller bägge deffa forhåbnings-reglor 
i mer eller mindre mon uraktlåtas, blir 
den minfta börda alltför känbar der hon 
ligger, de ftörre bördorne blifva odrägeli-
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ga, allt lutar och trycker ouphörligt och 
alltför fmartfamt på origtiga och fvaga 
grund-punkter; och den, lom endalt ef
ter deffa kännetecken företager fig att be- 
dömma Sanihälls - förmågan , fkall icke 
kunna undgå , att fälla ett fallkt om
döme.

Den Jörefiagna reafiferingi ■planen ^ tor
de man vidare invända, om den ockfå till 
fin grund vore rigtig., [koll vid verkfiallighe- 
ten möta många Jvårigheter. Man malle 
åtminflone förft uppgilva defla Ivå.righé- 
ter, bevila deras verklighet, vifa att nå
gon anpan plan af famma vidd och ver
kan medgifver en enklare handläggning, 
innan man i denna väg ftudfar tillbaka för 
förmenta fvårigheter. Jag Ikall bemöda 
inig , att blifva den förlla, fom villigt 
godkänner bvart och ett verkeligt fkäl lör 
denna bevisning; men det är mig omöj
ligt att i förväg infe , hvilka dellä betyd
liga fvårigheter kunna vara»

Denna plan Jkall (åtta alla (pekulanter i 
rörelje ; de fteola, i fynnerhet inemot lott- 
nings - tiden, tillvälla fig allt det Riksgälds- 
mynt de kunna åtkomma , uppfdga fina utlan- 
ta kapitaler i detta myntanvända fitt växel- 
förråd till Jamma änäamäl ; hvarigenom vil
lervalla och fvårigheter i allmänna ror elfen 
uppkomma. Härvid torde man likväl bö-



ra märka, att famma motif, fom Ikulle 
fatta Penninge - fpeculanterne i denna, for 
allmänna rörelfens jämna gång, vådeliga 
verklamhet, lkall äfven verka på hvar 
och en, fom har ftörre eller mindre in- 
fcomfler i detta mynt; att riksgälldsmyntet, 
genom, den årliga realiferingen deraf, ge-, 
nom den föranftaltude möjligheten, att 
för detfamma till fullt belopp erhålla red- 
bart mynt, och älven genom penninge- 
fpekulanternes förmodade bemödande att 
forlkaffa fig detfamma , fkall uppltiga Ig 
nära det redbara myntets värde, att de 
befarade fpekulationerne, af ftg Ijelfve och 
enligt lakens natur, fnart {kola upphöra. 
Det fynes vara ganlka begripéligt, att 
ju närmare credit myntets värde nalkar 
fig intill det redbara myntets, ju mindre 
blir den möjeliga vinlt, fom en innehaf- 
vare af det förra, genom en för honom 
lycklig lottning, kan vänta ; och i den 
mon denna möjliga vinlt minlkas, lkall 
äfven Penninge • fpekulanternes verkfam- 
het i denna väg upphöra, fikandet efter 
Riksgälds - myntets inväxling aftaga, de 
utlånade kapitalerne blifva Itående, och, 
Växel ■ handeln gå fin vanliga gäng.

Men , invänder man lluteligen, denna 
plans vdrde, eller möjligheten att med fram- 
gång fätta den i verkett beror helt och hål-



tit af mSjlißheten att fatta en orub b eiiß 
aråns får den nu utelcpande Jedtlmnfjans vi
dare tiilvdxt, nu eller i framtiden : och /kall 
icke hår , alldeles de famna hinder mota , fom 
man påfått Itgga i vågen, då fråga kunde 
blifva om, att emot ränta ewottaga er.fi.ilde 
per foners fil'ver eller riksgdllds - kapitaler? 
Den Jåkerhet, hvarnf den ena eller den 
andra planens framgång ov ilkor ligt beror, 
lunes i bdgge fallen lika litet kunna vinnas, 
Jag medgifver genaft , att detta inkall icke 
fullkomligt kan vederläggas. Likväl ty' 
nas, om jag icke alltlör mycket mifsta- 
ger mig, viffa bufvudlakeliga olikheter i 
defia bägge fall uppkomma , fom oficidigfc 
bota komma i beräkning, och af hvilka 
kan hämtas, om icke några fullt gällande 
Ikäl till vederläggning af ofvan anförda 
inkall, dock några grundade anledningar, 
att af detta hinder icke alldeles låta af- 
fkräcka fig. Den plan, fom här blilvit 
föreflagen, är tilläfventyrs alldeles em 
fkildt, och fåledes i olikhet med de an
dra , utmärkt deraf, att vid defs verkftäl* 
lighet inga alltför betydliga kapitaler, 
ämnade till en fnar och allmän , eller till 
en framtida och långväga realilering , 
uppkomma, fom kunna tillgripas eller 
förlkingras, utan endaft den fumma, fom 
årligen uppbäres och ärligen genom lott*

U. 5 ni"ë



154

ning till injölen af kredit fecllar användes j 
att Staten icive behöfv'er, antingen för en 
mottagen filfvermafia, eller för infordra
de kredit - fedjar, fatta fig i någon ny 
fkuldlörbindelle , hvilken genom ett nytt 
beflut ) kunde möjligtvis blitva upphäfyen 
eller infkränkt; att verkftäl lande Magten 
vore interesferad uti, att fkydda utförag- 
det af en realiferings - plan, genom hvil- 
ken det i allmänna uppbörden till Stats- 
kaftan inflytande myntet, erhöll ett ba- 
ifandigt forhöjdt värde ; gtt hvarje Sam-
hälls-medlem, __ vare Cg jordägare.
Köpman, Kapitalift, Hagdtverkare eller 
kmbetsman, och tilläfventyrs enejalf med 
undantag för de Penninge ■ lpekulanter , 
fom föka vin fl af myntets vacklande vär
de, och de Näringsidkare, fom uppköpa 
rudimaterien för kreditmynt och fälja den 
tillverkade varan for redbart mynt, — 
fkulle finna fin välfärd i betydlig mon be
roende deraf, att den till denna trealifering 
beflutna fkatten, efter bokftafven och vi
tan afbrott, användes enligt fin beftäm-
melfe. _ Jag öfverlämnar nu till den o-
väldiga och upplyfta läfaren, att underfö- 
ka, om deffa förhållanden i förening fam- 
tnanträffa på någon annan realiferings plan -, 
om de kunna i någon tillfylleftgörande 
fnon betrygga den nödvändiga fäkerheten

i des-



\ delta angelägenheter j och om ännu fie
ra inkaft, tf lika üor eller fiörre betycî- 
jighet, i allmänhet kunna göras. Alven 
i "händelfe af verkelig öfverbevisning om 
prigtigheten i det hela, al hvad häi hhf- 
yit föreflagit och yrkadt, är jag icke ti
tan alt hopp, att genom denna uppgift, 
ändå hafva gifvit anledning till en och an
nan, i yär nätvaran de belägenhet, vig
tig anmärkning.

Här förtjenar äfven den vigtiga och 
allmänt kända, men derföre icke i utöl- 
ningen färdeles allmänt antagna lapnin
gen, att yrkas, att man icke blott genotp 
en direâ: financerâtgârd, fä rättvis och få 
väl öfverlagd den ock ma vara, utan äf
ven genom ett mera än alla fammanlag-, 
da finance-planer, faft långfamare och ge
nom omvägar verkande medel, kan och 
bör bereda livart och ett Samhälles pen- 
ninge - författning, en alldeles ofelbar hjelp.- 
Man bereder denna ofelbara hjelp, dä 
man upplöfer alla band pä arbetsförmå
gan, da man oinfkränkt öpnar handels- 
gemenikapen för indutlriens produkter, 
och dä man öfverlåter den arbetande klas- 
fen alla hitintills undangömda lägenheter 
till bofättning, arbete och fjelfftändig för- 
kpfran. Ett credit-mynt, (om fallit i vär
de, men för hvars framtida tillväxt en

gräns



gräns blifvit fatt , fkulle endaft genom 
Samhällets ökade varumängd, utvidgade 
handel, och växande fölkftock, famt genom 
det derigenom uppkomna behofvet af ett 
likaledes ökadt rörelfe-kapital, ofelbart 
med tiden återfå fitt förfta värde och fiu- 
teligen erhålla ett ännu högre. Det är 
endaft ur deffa grund- källor, _ växande 

joikftock, vidfirdckt utrymme for dejs arbets. 
fårmätra, fri handels-gemenßap, _ lom den 
verkeliga Samhälls-förmågan, att afbörda 
utländlk fkuld, att upprätta ett förfallit 
inhemlkt penninge-verk , att pä allt fätt 
underftödja Staten, verkeligen utgår, och 
ih än hvad ftund cfen upphör att vara lag- 
ftiftningens förnämfta ögnamärke, fkall hvar 
och en finance-plan förblifva utan all nyt
tig följd, rikslkulden förblifva obetald, 
den inhemlka penninge-oredan fortfara, 
och Statsverket förblifva i ett hjelplöft 
tillftånd: alt hvad fom öppnar defla grund
källor , bereder Samhällets förkofran • 
allt hvad fom tillftänger dem, qvarhåller 
famhällsförmågan vid en vifs punkt, hvar- 
öfver den icke får ftiga, och ännu oftare
förlätter den i ett aftynande tillftånd. __
Ar i Sverige ännu något ogjordt, af hvad 
fom i denna väg kan göras ?

Jag befarar, att denna fråga, ännu, 
»ch oaktadt de vifa och hufvudfakeliga



157

føg (den fria inhemifca fpannmålshandeln 
och fabrikstillverkningen) iom af tvänue 
Sveriges Konungar i vår tid blifvit tagna, 
mäße beivaras med ja, få länge i Sveri
ge, den fom kan tillverka hvilken vara 
loin helft, behöfver något annat än denna 
formaga, för att vara berättigad till dels 
utöfning, och få länge det är någon enda 
Samhuils- medlem förmenadt, att efter htt 
eget godtycke, med egna eller andras va* 
ror, infinna fig till förfälgningderaf, hvar* 
ert han inom eller utom Fäderneslandet ail
ler lig kunna göra det medfördel. ”Men,” 
invänder man, ”de privilegier, fom till* 
höra ett af vara Riks-Stånd, (oberäknadt 
de privilegier, fom deisutom tillhöra vis* 
la näringar ) ligga i vägen för denna grartS- 
löfa närings-frihet j” och jag medgifver, 
att detta inkaft icke låter vederlägga fig, 
ej en gäng af hela menighetens rättighet, 
att, under fri concurrence i varu tillverk* 
nirfgen och i handeln dermed , erhålla de 
varor han behöfver, för få lågt pris, fom 
med fakens natur är förenligt.

jag belarar, att den framftälda frågan 
måfte ännu en gång med ja befvaras, få 
länge en mängd betydeliga och Konunga* 
hütet icke enikildt förbehållna Kungsgår
dar, Krono marker och Allmänningar, ic* 
ke äro i verkeliga ägares händer, icke ä-
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ro öppnade för den arbetande menighed 
tens tmâ fjelfftätldiga bofättningar , utan i 
ftora ni affor ärö öfverlåtna ât Arrendatö- 
i-er, fom för deffa lägenheter, till Stats- 
kaffan utgöra en lör ingen del emot ägen- 
doms1 värdet fvarande afgift, och fäledes in- 
nehafva dem, man vet icke för hvil
ken lörtjenft , fåfom penfioner af Staten;
Men, invänder nian, ”denna arrende- 

öfgift kan ju genom öppen auftioti höjas 
iill den grad, ätt den fvarar einot de borrt- 
ärrenderade ägendomarnes eller Krono» 
markernes fulla värde?” I detta fall har 
nian verkeligen vunnit mycket; men har 
man genom denna arrende-auäion, vunnit 
allt hvad man kunnat vinna, om de fto- 
îa mas lorne at odlad jord och fkogsmar- 
ker blitvit klufrta till frnärré lägenheter , 
hvarigenorn hela den arbetande menighe
ten, och hvar och en annan, kunnat öka 
fcöncurrencen vid inropet ? Har man vun
nit den för jordbruket vigtiga och nu min
dre än någonlin mifskända fördelen, att 
flytta en betydlig del af Rikets jord, uf 
Arrendatorers, i verkeligä Ägares hän
der ? Har man vunnit den vigtigafte för
delen af alla, att bereda Staten en fram
tida folk-ökning ifrån fnlärre fjelfftändigå 
öch arbetande hushåll *J? Mig fynes, att

des-
je Afhandlingen »m Kr a no-jord, i Ldfn- i Bli 

Åmn, N;o2q, 30 & 31, tid. 144, r. 24.



tîefla vigtiga fördelar éndaft derigenöm i 
närvarande fråga kunna vinnas , att Kungs
gårdar, Recognitions • (kogar och Krono- 
alimänningar ftyckas i mindre delar, tont 
i vidd ungefärligen fvara emot halfva 
'Sventka mantal, och till evärdelig ägen- 
dom öfverlåtas åt dem, — Vare fig Rrliks» 
ägare, Stånds - perfoner eller Bönder — 
fom vid allmän och fri concurrence, göra 
anbud af högftä årliga afgiften till Staten^ 
■Man torde icke böra tvifla, att ju dem 
na utväg att af KrortO-jorden erhålla in
kom d , fkulle-, af ven genall, och oräk
nade de framtida inkomfterne af ett förbät- 
tradt jordbruk öch en ökad folkmängd , 
blifva ganfka riktande för Stats • kaffan y 
och jag^vet icke, om marl med Ott för
nufts och fitt fämvetes bifall, kan beflu-
ta en befkattning, __ hvilken, äfven när
deii rättvift fördelas , ändå nödvändigt må
lte utfträckas till Samhällets nuvarande 
många nödlidande Medbörgüre-klasfer, — 
innan man förut uppfökt och användt al
la de icke betungande hjelpemedel, foni 
Statens egen inre dyrka erbjuder. ”Men,” 
invänder man tilläfventyrs häremot, ”ivrö- 
han förringade fin egen höghet och magt, 
om hon till entkilda öfverlät, hvad lom 
iitt är hennes egen tillhörighet.” Jag vet 
leke att Krönan Utöfvar något vidfträck tä
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ïe välde öfver Krono- jordens Arrendaiö* 
rer, än öfver andra Svenlka underfä t are 5 
jag känner icke eller, att hon af denna 
fin jord hämtar några andra fördelar , än 
den ringa afgift hon af denfamma njuter-; 
och jag fer icke, att hennes höghet och 
wagt, när man undantager rättvilän och 
kloK.heten, kunna hvila på fäkrare grund* 
valar, än en växande Samhälls-ftyrka och 
Stats-inkomlh ”Kronan fkulle,” invänder 
man vidare, ”härigenom betaga fig den 
framtida fördelen , foni af den borrtarren* 
derade jorden kan hämtas,, att vid com 
trädets flut, höja den nya arrende - fum* ,1 
man, i mon af den afträdande Arrenda- 
torns gjorda förbättringar.” Man har dä 
förgätit, att lika fom det kan vara uträk
ning för en Arrendätor, och är det ver- 
keligen, att t. ex. under de två förlta 
tredjedelarne af en alldeles fäker befitt- 
ningstid, förbättra den jord han innehar, 
blir det ocklä hans fördel , att under den 
återftående tredjedelen, göra fig inkomft 
afven på famma jords bekotfnad. Huru 
mycket lagar, contrafts - förefkrifter och 
Embetsmän kunna verka emot mifsbruk 
af denna art, torde af den redan förvärf- 
vade mångåriga erfarenheten, vara till- 
räckeligt upplyft. Skulle man väl, då 
man icke förgäter att taga detta i beräk

ning ,



fting , jämnfora 
allmänna verkn 
odlingen , med

fting, jämnföra 
allmänna verkn 
odlingen , med

denna arrende ■ rättighets 
verkningar pä jordbruket och 
med de allmänna verkningarne 

lig ägande*rätt? Skulle man vil
ja jämföra Kronans väntade fördel af Gna 
Under en tillkommande generation möj
ligtvis förhöjda arrenden , med den lkatt, 
fom likaledes i framtiden, och med nog 
ftörre läkerhet, kan väntas ifrån en ö- 
kad, (jelfftändig och arbetande folkmängd, 
och af den varu-produftion och handels- 
rörelfe, fom genom defs flit upkomma? 
‘’Kronans ägendom i jord torde man vi
dare påftä , ”är likväd icke nog betydlig, 
för att, äfven under ett yrkadt bättre an
vändande, kunna i någon betydlig mon 
bitradä Stats- kalian, lätta befkattningen , 
Och i öfrigt âüadkomma de vidfträckta och 
förmånliga verkningar, mart här uppgif- 
vit.‘’ Den fom därtill har magt, infor- 
dre utförliga och beflämda underrättelfer 
om Vidden och belkaffenheten af den jord , 
Kronän ännu äger under namn af Kungs
gårdar, recognitions-lkogar , andrå krono- 
allmänningar och lägenheter, m. ni.; och 
lelultatet (kall med vifshet blifva, att Kro* 
ftan ännu äger jord al ett, i förhållande 
till Sveriges öfriga tillgångar, nältan omä*
teligt välde. ”Men Kronan kan icke __
detia inkall Ikall med fäkerhet icke ute* 
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blifva, — ”utan att våldföra fina egna 
contracts-förbindelfer och andras ägande
rätt , rubba närvarande innehafvare af 
Kungsgårds - arrenden och Recognitions- 
Ikogar ni. m., ifrån de fördelar dem blif- 
vit upplåtna på beftämd eller obelfämd 
tid ” För att få en annan öfvertygelfe 
än denna, i fall man ärligt har den an
förda och vill hafva en päliteligare om 
den gifves , behöfver inan blott underfö- 
ka, huru många af nu borrt-arrenderade 
Kungsgårdar, blifvit till fina innehafvare 
upplåtna på det fätt och med de vilkor, 
fom med de lagar, hvilka af Konung och 
Ständer för detta ändamål blifvit utfärda
de , fullkomligt öfverensltämma} famt hu
ruvida Kronan någonftn, i äldre och nyare 
tider, afftått eller mycket betydligt in- 
fkränkt lin ägande- och dispofitions rätt öf- 
ver Recognitions-lkogarne >;ï): man fkall 
efter denna underfökning med mycken fä- 
kerhet finna, att åtmiuftone i detta äm

ne,

Se Kongl. Brefvet till Bergs-Coll. af d. 24 
Nov. 1747. Den alltid , dels af Konungen 
enfam, dels af Konung och Ständer, bibehåll« 
na ochutöf.ade rättigheten, att arbiträrt, och 
utan Biuksägarnes hörande, beftänima och. 
höja recognitions* afgiften , innefattar ofelbart 
all annan dispofitions - rätf öfver delis iko* 
gttr.



»6 * inga allmänna författningar ligga o* 
ïubbeligt i vägen för en vis och väl vil
jande Stÿrelfe,

Ålfvarfam men välgrundad Kritik Sf 
vcr den Afhandling om Bors, 

Cours y Agio, Riksgälds•* 

Co nt or s - Handel m. m. , fom 
varit införd i N:o 32 af^ Skriften 
Läsning i Blandade Ämnen,

Man knot och knorr i hvar je vrå och argket höret
hvifia .

kfidvi/or, rykten för den hop, fom vill i grum»
ligt fifka.

Fhlei-Cömmifs t. ro. Son Ingem. v* 539, 40*

Ehuru mycket bifall den i N:o 32 a£ 
Läsning i Blandade Ämnen införda Afhand
lingen om Bôrs, Cours, A o io, Riksgälds• 
Contors- handel m. m. vunnit hos den de
len af vår låtande allmänhet, hvilken be- 
ftämmer (krifters värde endalt efter den 
mer eller mindre lyckligt tillgjorda fri
modighet 9 hvarmed deras Författare våga 
tadla allmänna göromäl och anllalter , an- 
ier jag det dock icke vara ett alld les 
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fruktlöft ßrbete att Ikrifva en Kritik öf* 
ver berörde Afhandling. Ännu finnas x 
värt kära Fädernesland aktningsvärda h.än , 
hvilkas naturliga urfkillning ej blifvit borrt- 
nött genom en förderfüg läsning af våra 
nymodiga tänkares Ikrifter i åtlkifliga blan
dade och borrtblandade ämnen; Män, 
hvilka bibehållit fina gamla tänk'efätt o- 
rubbade under alla de ikakningar, fom 
tidehvarfvets lättfinnighet och nyhetsbe
gär alfirat; de hafva__ jag är öfverty.
gad derom — icke låtit förvilla fig af de 
lkenfagra fkäl, hvarmed Ikriften om Börs, 
Cours, Agio tn. tn. prunkar. Deras öfver* 
tygelfe är vifferligen Öppen för mina, till 
äfventyrs vid förfia paieendet mindre in
tagande, men vid en nogare granfkning 
oemotltåndliga bevis. För dem allena 
tkrifver jag , uppoffrande med den ftörlta 
tillfredsflällelfe, för deras hedrande och 
fiadgade bifall, de meft fmickrande ut
tryck af en flygtig allmänhets lika lätt 
vundna fom förlorade beundran. Om ock 
Herrar Redadtörerne af Låsningen fluiile 
finna min Kritik något ftridande mot de 
grundfattfer i den allmänna hushåilriings- 
läran, fom de vid alla tillfällen med lå 
mycken, utan tvilvel oegennyttig, ifver 
fökt utbreda, lära de dock icke vägra 
den ett rum i deras fkrift, få framt de



annars villja fotrtfara att fynas oparti
ske och derigenom verka på den mängd 
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Detta tillmäle , eller åtminftone denna åfyft- 
ning, vore alltför fårande, om man trodde fig 
i någon mon hafva uraktlåtit den oväldighet, 
fom är en Redaöörs förda ovillkorliga pligt. 
Nu förhåller det fig likväl tvärt om, man 
tror fig beftändigt hafva iakttagit denna oväl
dighet, och man vädjar i denna fak, med 
fullt förtroende, till den Iäfande och begri
pande och tillika icke enfidigt dömmande All
mänheten , hvartill man ännu mera önfkar ärt 
hoppas, att kunna hänföra Författaren till när
varande alfvarfanma men välgrundade Kritik« 
Den här kriticerade Afhandlingen Om Bärs, 
$ours, Agio &c. har i ett Dagblad blifvit be- 
fkylld för enfidighet; och om man är enfidig 
dä man fer en läk blott på en enda , fordel
agtig eller ofördelagtig fida , torde man väl 
nödgas medgifva, att närvarande Kritik, vis. 
feriigen icke är det mindre. När nu delfa c- 
mot hvarandra rakt ftridiga fnille-tofter , Af. 
handlingen om Bors , Cours , Agio &c. och den 
alfvar,amma men välgrundade Kritiken, lika 
fullltäneUgt blifvit intagne i Läjhingen , fynes 
detta i någon mon bebräfta Redadörernes o- 
väldighet. När härtill kommer, att man icke 
för någon enda Afhandling eller Kritik af nå
got litterärt värde, för eller emot hvad v Läs* 
ningen blifvit yrkadt, en enda gäng nekat in
förfel, fynes detta vädjande till Allmänheten, 
i tviftemålet emellan Författaren till den alf- 
varfamma men välgrundade Kritiken, och Re- 
dadörcrne af Läsning i Blandade Amnen, icke 
(ör deflä fednare kunna blifva mycket våde«.



läldre tror än underfö- 
H ämnet.
Afhandlingen om Börs,

nå" on 
nom i

Lä fa re , fom h äldre
_ Men nu till

Författaren till
, Agio m. ni. förifrar fig genaft 

några uttryck i en vifs mans diBamina, 
gående orlakerna till Courfens och A- 

giots llegring, hvilka denne viffe man
nen uppföker i våra Traffenters fhicklig.. 
het att betagna fur af Riksgälds-Çontorets 
flora våxtlbfhqfy att nyttja tillfälle till en- 
Wild vinning pä det allmännas alltför dryga 

koftnnd, att draga flor vinning af en all- 
n nöd och riks-olycka o f. v. Jag nöd- 

ntedgifva, att d lfa uttryck äro fkar- 
och att de, bevisligen nyttjade mot 

beftämd perfon, kunde gifva ho- 
en icke alldeles ogrundad anledning 

till en reconventions-talan. Men hvar hal
va den vifTa mannens diéhmina blifvit up 
lâfta? Hafva de, lom jag förmodar, blif
vit algiina till ett hemligt Protocol! vid

en,
ligt. Men att det är tryckfrihetens ändamål 
och af verkelig nytta , att ämnen af vigt. ge
nom allmänt tryck, inför Allmänheten blifva 
utredde och omtviftade detta är hos Redaflö- 
Jterne af Läsning i Bl. Ämnen, eu i förnuftet, 
i erfarenheten och i våra lagar grundad of», 
vertygelfe, fom icke af någon hitintills ut
kommen alfstSurfam men välgrundad Kritik, 
kunrjat bäfvas*.

Beiis&örtrnet



en fammankomft af några Statsmän , fom 
varit förbundne till inbördes tyilnad med 
hvarandras tal, och (om haft fig uppdra
get ett allmänt värf af få mycken vigt, 
att Lagens och Sedolärans fträngare for
dringar vid omdömen om gerningar och 
perfoner bordt under deras öfverläggnin- 
gar glömmas -, få har väl den, fom på ett 
mer eller mindre lofiigt fått åtkommit d -s- 
fa dictamina , icke rättighet att. offentligen 
beifra deras innehåll. Böra ej i denna 
händelfe de fnwdelfer, de kunna innebä
ra , cndaft ftadra den till laft, fom ut- 
fpridt dem? Och bör icke Författaren al
tid vara tiilräckiigen urfkuldad genom li
na yttrandens hemlighet, och den nöd
vändighet att utgjuta fitt hjerta, hvari han 
varit ftadd ? Jag vet att våra nymodige 
moralifter ej i något enda tall gilla afvi- 
keller ifrån Sedolärans förefkrifter, eller 
tillåta ofs att Ikicka ofs efter omftändig- 
heterna; men jag vet ock, att deras öf- 
verfpända begrep icke kunna realiferas i 
den verkliga verlden. Skall man då fträc- 
ka famvetsgrannheten i valet af medel la 
långt, att man derigenom uppoffrar ända
målet? Jag frälfar häldre det allmänna med 
en mindre rättvis belkyllning mot några 
förhatliga medborgare ( när den kan fke 
hemligt, då den ej eller betydligen fka- 
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dar dem), än jag låter det allmänna gå 
under for att göra dem rattvifa. Fiat ju* 
ft’tia & pereot mundus är ett bud fom 
dm flore Kant, och hans Lärjungar må 
yrka frän fina catbedrar och vindskam ar 
baft de^ villja , men lom ingen klok Stats
man nâgonlin fkall anfe för annat, än yt
terligheten af ett Stoifkt fvärmeri.

Då jag medgifver, att de anförda ut, 
trycken i den vis/a mannens di ci'mina ära 
nog häi da och ivärligen kunna rättfärdi
gas anno lunda, än genom det förtrolig- 
hetg-tillftänd, hvari han tilläfventyrs yt
trat dem, med öfvertygelfe att de (kul
le i en djup hemlighet bevaras; medgif- 
ver jag dock för ingen del, att de fakna 
all grund, fäfom Författaren till fkriften 
om Förs, Cours, A no &c. påflår, lag 
förbigår hans föga upplyfande anmärknin
gar om 5. y. Norden crantCs och F ran fl; a 
F inance • Miniftern Camions befkyllningar 
mot Traflenter och Exportörer — fä he
ta de i Sverige _ och Agioförer och 
Acca parörer _ fä kallar den Stora Natio
nen dem. Jag älfkar ej guillotine-fy (le
rnet i allmänhet, och vill, för att vara 
confequent, ej eller förfvara användan
det deraf pä de fvällande halfarna af le 
tiers etat. Men då min vederpart föker 
räuläidiggöra Agiotörer och Traflenter,

P*
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pâ Herrar Fullmiägtigas i Riksgälds - Con- 
toret bekofinad, och han i denna afiigt ’ 
med en oförfymt djärfliet klandrar defia 
fidftnänindas förvaltning5 få gifver han mia 
kritik lika vigtiga lom retande ämnen.

Hvilken al desfa tvä bör nu lä rätt, 
Rik t gå! ds Cuntoret eller Rörfen? Man tilläte 
mig at förft befvara denna frågan, innan 
jag ingår i någon pröfning af den: hvilken• 
dera verkligen har ratt? Jag är fä gammal
modig , at jag alltid låter den allmänna nyt
tan gä framför alla andra conftderationer.

Hvilken gör då det allmänna mera 
gagn , Riksadlds ■ Cortoret, fom utbreder 
penningar i landet, eller B vfen, lom ac- 
çaparerar dem? Riksgälds Contoret, lom 
nyttjar fin kredit till befordrande af all- 
man och enlkilld välmåga, eller Börfens 
medlemmar, fom nyttja lin till egen fient 
vinning? Svaret behöfver jag väl icke ut- 
trycka. Oaktadt alla nya theorier i Po
litiken , och oaktadt alla våra nyhetsälfka- 
res bemödanden, att göra det allmänna 
bäfta till en fammanfättning af enfKiildas 
fördelar, lärer dock ingen vara nog oför- 
fkåmd att kunna päftä, att ett Verk, fom 
har Statens väl till litt fyftemål, kan möj
ligtvis gagna det allmänna mindre, än nä- 
gre enlkillde perfoner, fom blott tänka 
på fig fjelfva, Hvad Ikall man då fäga 
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om clem , fom föka urfkullda défia fediia- 
re, för följderna af deras egennytta, på 
det förras bekollnad? Eller om dem/lom 
väga kundgöra en fädan Förfvarsfkrift för 
Eörien, fom tydeligen har till ändamål, att 
ininlka allmänhetens vördnad och förtro, 
ende för de aktningsvärda Män, fom fty- 
ra Riksgälds-Contoret? Dock, i en pe- 
xiodcfk fkr;ft , der- man uppmanat Sty
relfen att undandraga den vigtigafte af Ri
kets närmgar de underftöd, h varmed den 
upprätthalles ; der man yrkat nödvändig
heten att uppfpika underrättelfer om Ri
kets fkuld och andra obehagliga Stats
hemligheter pä alla knutar i Städer och 
Byar; der man fökt göra de fiörfta gods
ägare i landet förhatlige genom en förlät - 
lig jämnförelfe emellan deras och en väl
menande , men kortfynt ekoromilk Erithu- 
liafis hushållnings me th oder ; der man ve- 
lat tillegna hvar Torpare den förödande 
rättigheten, att förvandla Rikets fäd till 
brännvin ; — i en lådan fkrift , läger jag, 
bör diatriben om Hors, Cours, -Agio, &c, 
ej förekomma oväntad.

Man Ikulle kunna fäga, att denna af
handling alldiig bordt få tänkas, mindre 
fkrifvas , och inindft tryckas. Rikfens 
Höglofhga Ständers göromål maga ej klan
dras. Nu är valet af Fullmagtiga i Riks.

gälds*



gälds-Contoivet ett af de vigtîgaRe göro- 
mâl, li va mied Rikfens Ständer kunna â- 
dagalägga fim urfkillning och litt, öfver 
alla enfkillda affeenden upphöjda , nit för 
det allmänna, hälla. Man får ej tro att 
nå°re andre perloner dervid ens kommit 
i fråga, än lådane, fom utmärkt fig för 
klokhet, kundlkaper och fafthet i karak
teren. Att palta, det någon af Rikfens 
Ständer vald Fullmägtig i berörde Con- 
tor, handlat oklokt och felaktigt, vove 
ieke aliénait att förolämpa honom _ da 
pîllâendet vore ogrundadt j — utan o$k — 
om det vore fannt — att kränka Rikfens 
Ständers höghet, hvilken ej kan beftå.nied 
den tanken, att de möjligen kunnat mifs- 
taga fig i fitt val.

Det vore likväl obehagligt, att nöd
gas åberopa fig Rikfens Ständers ofelbar
het , för att kunna tyfta en fmädare af 
Herrar Fullmägtigas i Riksgälds-Contoret 
förvaltning. Jag behöfver det nu icke j 
ty jag kan frimodigt ingå i en formlig 
vederläggning af den i fråga varande ikrif- 
ten, och har med föregående anmärkning 
om dels brottslighet, blott velat påmin
na våra alltför käcka Scriblerer , om grän- 
forna för deras fkrif-frihet i dylika ämnen ,:=).

— Jag
* ) Man torde ännu icke alldeles liafva förgätit

ett på fin tid allmänt kändt infall em ea man.
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— Jag liar redan vifat, att Riksgälds- 
Co: ; tore t bör fä lätt 5 ait det ockiä har

rätt,

til! hvilken, under en pclitifk brytning, det 
blef fagdt, att han var niera rojalift än Ro. 
nu ligen.’’ Månne icke dilfamma med fördel 
fkulle kunna lämpas på hvar cch en enfkild 
man, fotn ifrar emot den utöfning af tryck
friheten , fom af Styrelfe- magten är tilfåtcn 
och befkyddad? Känner närvarande Kriti. 
eus. hvad våra lagar fägr till tryckfrihetens 
fördel ? Vet han icke, ait i 1774 urs tryck* 
frihets - forordning, en vis Konung förklarat, 
erkänt och påbudit, att hw ej velat, attNam 
tionen fiuUe fahia en förmån (tryckfriheten) 
fom för ett fritt folk jå högtßatt-s bör; att 
han anf g för en Regents yppcrfii ßldigliet, 
att föka befrämja allt fom länder till Under- 
jiit ar nes uply<ning och att kunna fjelf bli va 
fntt underrättad om theraS t ar [v or , nöd och 
brifter, för att theßo lättare them förekomma 
och rätta ; att det är lofgifvit Jkrifva och tryc« 
ka , pä hvad fpråk och uti hvad firif.art thet 
kan vara författadt, antingen uti Theotogißa 
A innen, Scdoläran , Hißorien, eller n gon af 
the lärda vetenfiaper, angående then allmänna 
eller cnßildie hushållningen, Collégiens ock 
Embetsmäns göromäl, Societeter och Samfund, 
Handel och Näringar, Slögder och Konßer, 
m- m. fom till allmänhetens nytta oeh uplys- 
iiing lända kan ; att ingen formenes utgi'va 
Afhandlingar angående Rikfens allmänna rätt 
øch thertill hörige ßycken, theruti en hvar - - 
må äga obehindrad frihet, att upgifva ßne tan
kur om allt, fom Medborgares hade rätt ock



rätt, ikall jag i det följande tydligen a- 
dagalägga.

For*

Jkyldigheter rör er, famt till någon förbättring 
eller förekommande af ßadcligc följder tjena 
kan; att dtenna frihet ock bör fräcka fig till 
alla Lagar och Författningar i gemen, Join re- 
dan faflfläite äro ; att ock i hka matlo är til- 
tütit, att om andre Folkfiags borgerlige för fat- 
vingar, theras fördelar, affigier, handel och 
hushillintf, ftyrka och fvaga, lynne och feder, 
bedrifter oeih mißtag, antingen Jeifkildt eller 
jämj örelje-tclis med hvarandra , nugot al handl a 
och, trycka låta; att under Jamma tryckfrihet 
hommer therni/l ått begripas, alla Jkriftväxlin* 
gar, Species faBi, Handlingar, Prttocoll, 
Dommar o<ch utßag &c. ; att emedan ett på 
Lag grundaidt votum icke behöfver döljas, en 
rättvis Domare ej heller har att Jrugta för men• 
vifor , när han äger ett tryggt famvete , tvart 
Om thet gläder honom , att hans oväldughet llif ■ 
ver känd, och therigenom havs heder if ran mif s- 
tankar och vidriga omdömen tillika bevaras, 
alUjd , att förekomma the flere flags äfventyr- 
liga fölgder af obetänkfamma omrößningar, fin• 
ne Vi thés likes i Nåder för godt, thet måge 
the, under en ej mindre onödig än fikadelig tyfl- 
het nu mer icke längre hållas; att ingen, eh» 
hart Vara må, vid Vår Konungsliga onåde, 
fall Jig underflå, någon then ringafle fortyd- 
ning eller injkränkning af thetta värt nådiga 
förordnande tillflyrka , mindre att af egen myn
dighet till cn fådan injkränkning i mer eller 
mindre måtto göra förf ok , o- t. v»? Känner 
närvarande Kritikus intet af allt detta? \et 
kan icke, att denna tryckfrihet blifvit ännu



Författaren till fkriften om Rorr, Courts 
Agio m. m. förebrår Herrar Fullmägtige 
i Riksgälds - Contoret, att de lkola tilllka- 
da för Contorets kredit, hafva ökat defö 
Kreditfedel• ftock5 att de, för att flyra 
Cours och Agio, fkola inlåtit fig i fkad* 
liga vexel-operationer och handels - före
tag; att de derigenom endaft fkola hafva 
förvärrat det onda de velat bota , men 
hvars rätta orfak de icke inlett o. f. v» 
Han pä itår ock, att de med defla fteg 
afvikit från fin Inftruftion och frän Con
torets beftämmelfe, 1'arnt drager af allt- 
lammans den llutfatfen , • att Agiots och 
Courfens üegring cj bör tilllkrifvas Tras- 
fenters och Agiotörers lammanlättningar , 
utan en mindre klok förvaltning af Riks- 
gälds - Coutoret , jämte mifsväxt, fjöröfve- 
rier och andra allmänna olyckor.

Jag Ikuile kunna medgifva , at defTa 
påftåenden äro grundade pä någorlunda

rig-

ytterligare utvidgad och i de högtideligaffö 
ordalag bekr.i ad i Kongl. Förordningen af 
d. II Julii 1792? Har han redan förgätit, 
ait Konungen, i Kumigörelfen af d.26 Martil 
1798. i nåder förklarat tin vil tja , att befor
dra den for Allmänhetens upplysning nyttiga 
trsckfriheten? — Man jämföre den anda, fom 
<ir indånde i defla lagar, ined dem fom rader 
i den alfvarfanma men vcilgrumdtade Kritikenl

Reaacl.



vigtiga uppgifter, och likväl, enligt med 
både min pligt och min öfvertygelfe, i 
alla delar ogilla och fördömma dem. Det 
torde verkeligen vara fannt, att Herrar 
Fullmägtige , under de fidfia 2 eller 3 å- 
ren, anfenligen utvidgat Riksgälds - fedel- 
madfan; att "de, utan att juli vara af Rik
fens Ständer uttryckeligen auctoriferade der- 
till, företagit üg att handla, förlt med 
vexlar och fedan med varor; famt att 
de i vifst affeende kunna fägas hafva 
derigenom ådragit Contoret förlufter ; men 
ofannt, vederftyggligen o fannt, är det pä- 
ftäendet, att de fkadat Contorets Credit 
eller varit vållande till Courfens och A* 
giots förfärliga ftegring.

Detta ar endaft rika illvilljares verk. 
Utan att förolämpa hela den Svenfka Na
tionen, fordom lå fördelaktigt känd för 
ära och redlighet, kunde Herrar Fullmäg
tige icke ens föreftälla (ig möjligheten der- 
af, att de omgäfvos af en här af Ockra- 
re, foni i hvart ögonblick voro färdige 
att vända deras anftallter till fin nytta och 
det allmännas fkada. Det är väl fannt, 
att redan korrt före 1792 ars Riksdag, 
fkref en af våra ftörfta Financierer, att 
Sverige ägde Agiotörer , fom fkulle för- 
ftå att hålla Riksgälds • tedlarna i vanvar-



de, om deffe ock voro nf rent guld % 
Wen icke hade Herrar Fullmägtigc derfo- 
re Jfcäl att befara , det fedelftockens hä
ftiga tillökning med en eller annan mil
hon Riksdaler af rent. papper Ikiille med
föra en fa onaturlig Verkan, lom agiota 
ft egring. Dock hvad förmår ej blodfugare- 
bmdet, få länge dels aflkyvärde medlem
sår ej tvingas till overklamhet med de 
enda kraftiga medlen, böter och kropps- 
ftraff? Nät deffe medel ej användas, blif- 
ver all förftgtighet ä Riksgälds-Contorets 
fida utan andamål» Det är emedlertid 
ganlka nyttigt för Agiotörerne, att allmän
heten icke infer denna fanning, utan tror 
helt enfaldigt, att en annan, eller, fom 
man nog oblygt behagar fäga, en kloka

re

*) Se den fä kallade Högnit: Is-jrdgan till di 
Vifa i Landet , en fkrifi upfylid at fupernna 
idéer, och deribland i fynnerhet den, att till 
Riksgiilds-Scdlarnas realifatiort fordrades ej 
mera, tin att förflöta det mynt, hvarmed de 
borde inlöfas. Allmänna röflen tillerkände 
den äran, att vara Författare till denna fkrifr, 
ât en man, fom fedan användt lin fkarpfymhet
på lika lubtila arbeten __ i elfenben. Mart
kan med fkäl beklaga, att han faledes tagit 
fin band från Republiken. Önfkeligt atr ej 
flera af vära Finance förbätfrare måtte finna 
fig föranlåtne , att följa hans eflerdöme !

Not af Förf t



re forvaltning af RiksgäldsContoret, fkul- 
le hafva tillintetgjort alla vinningslylhia- 
dens förfök, att fkada defs credit.

Riksgälds-Contoret äger ej någon an- 
nan fond, att använda till upprätthållande 
af fina fedlars värde, än den allmänna 
opinionen om Herrar Fullmägtigas vishet, 
forgfällighet att iakttaga fina inftruftioner , 
och noggrannhet att uppfylla Contorets 
förbindelier. Att förminlka, eller all- 
deles beröfva Contoret, denna fond af 
allmänt förtroende, är naturligtvis det 
mål, dit alla Agiotörernas anflag fyfta. 
De föka derföre utbreda den fkadliga öf- 
vertygelfen , att Herrar Fullmägtige i 
Riksgälds-Contoret alltid handlat mera ef
ter eget välbehag, än efter Rikfens Stän
ders förelkrifter j att de ftundom ådragit 
Contoret fkyldigheter, fom det federmera 
ej mägtat tuilgöra; famt att hela det vidt 
utfträckta creditledel fyftemet, med alla 
dermed förenade olägenheter, är en följd 
af ett fådant egenmägiigt och oförfigtigt 
handlingsfätt. Man kan ej neka, att ju 
bevifen för deffa fkändeliga belkyllningar 
äro förledande. ”Riks-gälds-Contorets för- 
*’üa löpande fötfkrifningarfäger Agio- 
torerne, ”utgåfvos, enligt 17S9 års Stän
dlers beflut, på ett års betalningstid med 
”tre procents ränta, och borde ej öfver- 
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”ßiga en fammanräknad funirna af 5 till 
’’600,000 R:drj de utgjorde likväl 1790 
”mer än S millioner R:dr ; blefvo, i lläl- 
”let att å förfallo-tiden inlöfas, j 791 ut
bytta mot nya obligationer på obefiämd 
”tid utan ränta, och utträngde fmänin- 
”gom Banko-fedlarne och det hårda myn* 
”tet ur rörelfen: Vid 1792 års Riksdag 
”fleg deras belopp till 12 millioner R:dr -y 

*och ehuru de dä varande Fullmägtige i 
”Riksgälds-Contoret tydligen öfverträdt fin 
”inflruéFon , gillade dock Riklens Ständer 
”deras förvaltning, och frikallade dem 
’’från allt anfvar för deras pä eget bevåg , — 
”faß; efter gifven anledning af en Finance- 
”Minifler, — tagna fieg, att tilllkapa nya 
”reprefentativa penningar utan den ringaße 
”redbara fond hvarmed de kunde inlöfas: 
•’Sedermera hafva de vid filtberörde Riks* 
”dag nämnda Fullmägtige i Contoret, yt
terligare ökat fedelltocken med 3 millio- 
”ner R.dr, fä att den nu utgör 15 millio- 
”ner, och beror defs vidare tillväxt endaß 
”på defla Herrar Fullmägtigas godtfinnan- 
*’de famt mer eller mindre vidt omfattande 
”handelsplaner.” Hvilket förlörilkt men til
lika nedrigt fpräk! Lät vara att det ock. 
vore i det hufvudfakliga öfverensßäm- 
mande med fanningen *). Hvad annat

be-
Atminftone är det, i det fora rörer Rik*



bevifar det, än att Agiotören, fom vet 
att draga vinning af allt, kan äfven mifs- 
druka ljelfva fanningen till ett redfkapför 
lin gemena egennytta.

ja, ingen ting är heligt för Er, I be
dragare! Mitt hjerta vill brifta af vrede: 
jag mäfte förbanna Er! Ve Eder! Ve E- 
der! J ären det, fom under tufende olika 
fkapnader plundren, ftrypen den värnlö- 
fa , den enfalldiga. I fugen blodet ur 
fjelfva Riksbjertat, märgen ur Riksbenen! 
Medborgares tårar äro Eder dagliga dryck. 
Nej , jag kan ej tänka på Eder utan att 
utropa med Skalden :

- - Egennyttans iilf är djup och ßark fom Nilen,
Der finnes Jvalgfifk, ßygga kräk och glupjka Cro«

codilen,
I vasfen ligger Tigern fijuld , vid ßranden Kor

par bo *).
M 2 Dock

gälds-Contorets ftyrelfe till flutet af 1792 års 
Riksdag, enligt med de underrättelfer fom 
Författaren till Brefven om Rikets penninge- 
verk och allmänna hushållning , derom lämnar 
f. 284 och följ. Detta berömda arbete, fom 
äfven af åtfkilliga vältänkande män anfes haf- 
va gjort mycken nytta, ikulle fäkerligen haf» 
va gagnat långt mera om de vigtiga upgifter 
af våra Finantfers ftällning i äldre och nyaro 
tider, fom det innehåller, varit mindre full» 
ftändiga och fanna, men deremot mera be
hagliga. Not af Förf.

(?) Fidei-Commifs till min San Ingemund, verf.



Dock bäfven Svalgfilkar, bâfvén flygga 
kräk, bäfven Crocodiier , Tigrar ocii Kor
par! Hämndens , rättvifans dag varder kom
mande. I hafven fett den Hercules , fom 
förmår lyfta klubhan öl'ver Edra hundra
de hufvuden. Ett diäamen och ännu ett 
•— och J fkolen vråla om nåd , fkolen i 
dödsångefien affvära Agiot och Ccurfcn.

Käre Läfare ! vändom våra blickar i- 
från d^lfa aflkyvärda föremål. Varom öf- 
vertygade, att om Agiotörer ej funnits, 
hade Riksgälds-Contorets Credit - fcdlar, 
oaktadt deras myckenhet , bibehållit lig i 
fullt värde, och att följakteligen deras 
vanvärde härrör enda ft af egennyttige Pen* 
ningemäns ilämplingar , men ingalunda der
af, att, fåfom delfas legde förfvarare lä- 
ga, Riksgälds-Contoret Hormat altfor myc
ket på fin Credit. Antage vi detta fåfom
ovederfägligt__och det böre vi ju fom
gode medborgare göra __ få Ikole vi fe
dan ej hafva fvårt att infe visheten af 
Herrar Fullmägtigas beflut, att öka fedel- 
ftocken och att fmåningom göra handeln 
»ed Rikets produkter till fin enfak c).

Men

*) Månne icke Författaren med mera rättvifa 
och mindre öfverdrift laminat påftå , -att Agio
törer gifvits, fom hämtat v i nit af allmänna 
oredan i att deras yrke veukeligen är och bör 
vara åtföljdt afen vils rättmätig förhatlighet}



Men jag måfte förd undanrödja det 
inkallet , att, dä Herrar Fullmägtige ingått 
i ätfkilliga handelsföretag, fkola de haf- 
va öfverträdt fin Inftrudion, och tvärt 
emot Riklens Ständers affigier, förvandlat 
det Verk de blifvit fatte att tlyra, från 
ett Riksgälds ■ Contor , till ett offentligt 
Handels-Compagnie. Hvilken igenkänner 
ej i detta oförfeämda påftäende, vår tids 
gelfsvåldiga anda? Rikfens Ständers Inftru- 
ftion för lina till Riksgäldens förvaltning 
valda Ombud, är, lom man väl vet, 
hemlig j deras affigier med Riksgälds-Con- 
torets inrättning äfventå. Ingen annan, 
än edfvurna Reviforer, äger rättighet att 
pröfva, huruvida Herrar Fullmägtige vid 

M 3 al

men att grundorfaken till de fkadeliga verk
ningar för Staten och enlkilda, fom af deras 
bemödande upkommit, ligger uti den oreda i 
penninge-verket och den öfverflödiga mycken
het af eredit-mynt, fom genom oundvikeliga 
handeller, genom förvaltningen , eller på hvad 
annat fått fom hellll , upkommit? Jag vågar 
icke , att härutinnan vädja till en något lug
nare profiling, fom Författaren kanhända icke 
utan all Ivårighet kunde företaga. Jag förflår 
för ingen del, hvad ondt Agiotörer fkulle för
må uträtta , om penninge-vevket antingen vo
re i god ordning , eller åtmindone nalkade 
fig derinti 11; och jag har icke af Författarens 
kritik lärt mig föiltå det.
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alla tillfällen vederbörligen iakttagit denna 
Inftrudion och handlat i enlighet med des
fa affigter ; ty ännu äre vi lyckligtvis icke 
komne derhän, att denna domsrätt tillhör 
allmänheten eller defs upplyfare. Författa
ren till Ikriften om Borr, Cours, /htio 
&'c var fäledes högft obehörig att tala 
om Herrar Fullmägtigas affteg frän fm 
InftruEtion och Contorets primitiva inrätt- 
»»'»?. — Men medgifvom ock få, h vad 
nog troligt är, att denna Inftrudion ej in
nehåller någon tydlig förelkrift, att Her
rar Fullmrigtige borde inlåta fig i nåeon 
flags handel ; deraf följer dock icke, "att 
ett iådant^fteg var (Iridande mot Infini - 
dionen, fâ vida denfamma icke uttryckli
gen förbjuder det. Allt hvad en Lag ej 
förbjuder, det tillåter den; få äfven Tn- 
firudioner. Jag har väl i ett fälllkap hört 
en af våra Ikägglöfa Statsmän invända här
emot , att på detta lätt (kulle Herrar Full. 
mägtige i Riksgälds-Con toret kunna lofli- 
gen blanda fig i alla flags näringar och 
företag, kunna, font han behagade yttra 
f>gj t. ex. inrätta Riks - Perukmakare- 
Verkftäder , Stats - Rarberareftugor och 
Krono - fkoflickerier , för allmän räkning 
hälla Snusbodar och Klädfiänd, fkrifva 
dagblad och fåtigvifor, öfverfiitta poftiL 
Ipr och romaner o. f. v. Men dåren bör

man



nian icke fvara p;å hans tal, på det han 
ej må tro lig vis vara. En mening är ej 
orimlig derföre, att den kan förlöjligas. 
Och hvilken ftadig man har ej ivaralatt- 
finniga dagar målt härda fig mot oiöruau- 
dma och näsvifa Glopars löjen ?

3 Mig décontenancera de icke. Den qvie- 
ka elakheten må fritt öfverdrifva mina 
fattfer till hvilken pund af löjlighet lom 
häldftj Jag öivergifver dem dock aldrig 
derföre. Jag fäger fåledes ännu en gäng, 
att Herrar Fullmägtige i Riksgälds Conto- 
ret varit berättigade att idka handel för 
Contorets räkning, i fall det ej blifvit dem 
af Rikfens Ständer uttryckligen lörbudet. 
Ja , jag gär ännu ett Iteg längre 3 jag på- 
ftär, att de äi ven obrottsiigen och med 
full anledning af inftruetionen, fom utau 
tvifvel ålägger dem att befrämja det all
männa bäfta, kunnat öfverträda ett fådant 
förbud, när omftändigheter, fom Rikfens 
Ständer ejförefett, gjort det nödigt. Till 
fina Reprefentanter i Riksgälds Contoret 
hafva Rikfens Ständer valt män af urfkil- 
ning och fri villja, icke liflöfa machiner. 
De förefkrifter, fom dem blifvit gifna, 
äga kraft af lag få länge de omftändighe
ter , hvarunder de gåfvos, förblifva oför
ändrade. Men det är en evigt gällande 
fanning, att — för att nyttja en namn- 
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kunnig Riksdagsmans ord — •'tillfällighe
ter åro mdrktlitren olika, och att deras olik
het oftaß å/ladkommer en fkillnad, fom i hdn- 
delte af deras likhet icke varit till *).” Så
dana tillfälligheter förvandla buden i en 
Inftruftion, till rad, hvilka man efter väl» 
bihag kan följa eller icke följa, utan att 
vara någon annan än fitt eget iämvete der
for redo fkyldig. Det förhåller fig defs- 
uiom med Jnftruâmncr fom med allt an
nat fkrifvet: bakliafven dödar, men an
dan gifver lif. Ett dumhufvud fjättrar fig 
vid forelkrifters ordalydelfe; en förftåndig 
man har deremot alltid ögat fäfiadt på de
ras fyltemal Är det nu Herral Full» 
mägtigas i Kiksgälds-Contoret ovilkorliga 
pligt att vara dumhufvuden, eller hafva 
de rättighet att använda omtanka och rå
dighet i fin förvaltning? Fordrar Riks
gälds Contoirets Credit det förra eller det 
lednare ? Om allmänt väl är affigten med 
den Inftruftion deffe Fullmägtige erhållit 
måfie ock alla deras Iteg, foin leda der- 
till , vara cnliga ined det hela af denna 
Inllruftion, med defs tendents, ehuru 
mycket de ockfå kunna ftrida emot de 
iärlkillda bud den innehåller. Hittils har

man

Se Borgare»Ståndets Protocolier vid 1789
års Riksdag, f. Jo,
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nian åtminfione i alla faker trott, att de
laine borde uppoffras för det helas be- 
Itånd ; men kanhända att den nya Philo- 
fophien förkaftar denna tanka lom en för
dom — fkadlig , jag medgifver det, för 
de Philofophc-rande delarna af ett folk, 
hvilka ej älfka att biifva upofirade för 
det helas lugn och fä 11 het. Emedlertid 
äger min theori ont Inönnfiioners förbin
dande kraft, Rikfens Ständers far.ftion. 
De vid 1789 års Riksdag valda Fulhnäg- 
tige i Riksgålds-Contoret, fingo fig före- 
fkrifvit, att icke utgifva Credit-fedlar till en 
högre (ammanräknad fumma, än 600,000 
R:drj att iiaom ett är inlöfa deila led lar, 
och att derföre erlägga 3 procents ränta. 
Men förfi inträffade, fom man ätmintto- 
ne i allmänhet förmenar, den af Rikfens 
Ständer vifférligen icke förutfedda hän
delfen, atten Finance-Minifier yrkade vid 
ett tillfälle, pä defiu tediars förökande ut- 
ölvar berörde fumma, med åtfkilliga be
vekande fkäl, och deribland det, att det 
ej tillkomme Fnllmågtiiia att allena profva 
Credit Jedlarnns nånerbarhet och verkan, k- 
tan att detta, få väl fom andre RégerinQS' 
Årender, vore en Konql. Maj:ts Hd^a ratt, 
den Fullmdatige ej låra villja kränka. Fler- 
rar Fulhr.ägtige voro väl, enligt det dein 
gifna Reglementets lydelfe, Rikfens S>tån- 
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der o eh deras under Riksdagarna for ordna
de Stats-Utfieott, för klerkets vård och för
valtning allena aiifuarige; men en Finance- 
Minifters fkäl äro altid gilltiga, och Hrr Full- 
mägtige drogo förmodligen ej i betänkan
de, att, med behörigt affeende pä dem, 
afvika från Reglementets förelkrifter om 
Creditfedel-flockens belopp, hvilket de 
ock derföre genalt anfenligen ökade. Den
na fednare tillfällighet, Tom Rikfens Stän
der vid Reglementets författande äfven fä 
litet förutfett, fom den förra, gjorde det 
likaledes nödigt för Herrar Fullinägtiga, 
att icke inlöfa Credit - fedlarna inom ett 
är efter det de blifvit utgifne , utan up- 
fkjuta dermed till lyckligare tider, famt att 
förvandla dem från räntgifvande Stats o
bligationer , till räntfria. Detta allt oak- 
tadt, förklarade Standerne vid I792 års 
Riksdag, att Herrar Fullmägtige utmärkt 
fig af mogen eftertänka och välvillig orn- 
forg under de [vara bekymmer , dem tiden och 
håndelfer gemen/dmt underhållit, hvårföre de 
blefvo från vidare anfvar frikallade > ehuru 
vid deras fås vattning anmärktes , att handel- 
fer3 Jom vid Reglementets forfat t an- 
de icke blifvit forutfedde, vållat af- 
vikeljer från viffe forejkrifter, hvilka 
vid ett annat förhål fände medfört an-

jvar.



jvar *). Nå väl, Herrar Nitäjfkare för 
Inftruötioners helgd, hvad hafvenl nu att 
fåga? De famma Ständer, fom fä uplyft 
och ädelmodigt urlkuldade de förra Leda
möterna i Riksgälds-Contoret för deras af- 
vikelfer från det Reglemente de boide föl
je, hafva ju utfärdat Inlfruftionen för de 
nuvarande Fullmägtiga. Det kan fåledes 
icke hafva varit deras afligt, att förbjuda 
dem fådana öfverträdelfer af en eller an
nan af defs förcfkrifter , hvar till de kun
de finna fig föranlätne af handeller, foin, 
dä den författades, icke blifvit fårutfedda.

Nej, hurudant Reglementet för Her
rar Fullmägtigas förvaltning ock må vara, 
hafva de alltid ägt en ottridig rättighet, 
att inga i de handelsföretag, hvilka af 
Författaren till fkriften om Bôrs, Cours, 
Agio, &c. få ofördelaktigt befkrifvas. Med 
den ringafle kännedom af de omfiändighe- 
ter, hvilka tvungit dem dertill, lkall man 
ej kunna neka, att defia handels-företag 
varit nödiga. Med någon fkarplinnighet 
ikall man ock Inart uptäcka den djupa vis
het, och den vidfträckta plan, hvaraf de 
äro refultater.

Trafienterne hade fammanfvurit fig, 
att draga fördel af Riksgälds-Contorets

fto-
Om allt det föregående , fe Bref om Rikets pen, 

ningc-verk och allmänna hushålhing, f. 250^.4.



ftora växelbehof, hvilket de fullkomligen 
kände. Courfens höjd berodde af deras 
välbehag , och Riksgälds-Contoret var fatt 
i det obehagliga alternativet, att antingen 
tillfredsftälla deras Ikindliga viriningsfyft- 
nad eller lämna räntorna ä Rikets utländ- 
fka fkuld obetalda. Hvad annat var nu 
för Herrar Fullmägtiga att göra, än att 
fkaffa Contoret en egen växel-tillgäng och 
fälunda frälfa det ur Otkrarenas klor. Der- 
till gaft intet tjenligare medel, än att up- 
köpa och till Utländnjhgen lalja Rikets 
förnämfta export-varor.

Kan någon anftalt vara mera naturlig, 
mera olkyldig än denna? Likväl klandras 
den nog allmänt; men af hvilka ? jo, af 
Trasfenter och Exportörer, fom Ikola der- 
igenom i dubbelt affeende lida ; förft, e- 
medan de förlorat den afnämare af deras 
växlar, på hvars behof de lakraft kunnat 
räkna, och fedan, emedan denne fainme 
afnämare beröfvat dem en betydlig del af 
den handel, hvaraf vinften förut hel och 
hällen tillfallit dem. De hafva ock der- 
före anväridt alla medel, att affkräcka Her
rar Fullmägtige i Riksgälds-Contoret ifrån 
fitt företag; men alltid utan önlkad ver
kan. Mätte jag kunna bidraga dertill, 
att det ytterfta förföket äfven blifver ve
derbörligen fruktlöft !

Dett



Det påftås väl af Traflenter och de
ras förfvaiare, att någon lämmanlättning 
till Courfens ftegring icke ikett, eller kun
nat fke , da export handeln icke är förbe
hållen några få perloner, utan kan na- 
Han af hvilken fom häldlt idkas ; famt att 
det varit orimligt att gilla fig till någon 
fadan hemlig fammanfättnlng, lålom or-' 
fak till Courfens höjd, den tid Herrar 

Umägtige beflöto, att handla med ex- 
yuic-varor, dä detta phenomen utan fvå* 
righet kunnat lörklaras genom de handel
ler inom och utom landet, hvilka ver- 

på handelsvågen , hvaribland man 
nämner en betydlig mifsväxt, fom föror- 
îakat en utomordentlig införlkrifning af 
fpannmål, famt alltför fullliändiga upp- 
bringningar af Svenlka handelsfartyg till 
Franlka och Engellka hamnar. Scphismer 
bedraga fnart den lättfinniga, men icke 
den, fom förblifver ftadig vidden öfver- 
tygelle han en gång fattat, och ej låter 
omföra fig af allahanda väder. Känd Jak 
dr Jå god fom vitnad, fäger lagen. Då 
det är allmänt bekannt, att Tralfenterne 
förenat hg att ftegra Courfen, vore det 
dåraktigt att ingå i någon underfökning 
om möjligheten af en fådan fammangadd- 
ning. Och , i jänmförelfe dermed, äro jii 
milsväxten och uppbringningarna fmåla
ker ? Alia



Alla nienfkliga företag möta hinder 
och fvârighcter i början. Man bör fåle
des icke dömnia om dugligheten af Herrar 
Fullmägtigas handels fpeculationer, efter 
utgången af de förfta förföken att verk- 
ftälladem. Lät vara att prifen på de för 
Riksgälds • Contorets räkning förledet är 
upphandlade varor, varit få höga, och af- 
iättningen deraf (â trög, att denna opera- 
tion, att fkaffa Contoret växlar jör oodt 
köp, llutligen kommer att kolla det en 
eller annan tunna guld utöfver den fumma, 
hvarföre de utan omgång kunnat köpas 
pä Börlenj lät vara att alligten med den
na anftalt blifvit fä vida oupfylld, at de 
varor, för hvilkas värde växlarne lkulle 
dragas , lära ännu till {förfta delen ligga 
oförfälda pä vågar och i magaziner inom 
Riket j lät vara att Herrar Fullmägtige ej 
eller i all fin full het fått njuta den ovär
derliga tillfredsftällelfen, att fe TrafTenter 
och Exportörer lidande genom deras han
delsföretag , emedan den oförmodade hän
delfen Ikall inträffat, att åtlkilliga Expor- 
■törer underftödt defamma, och uppmun
trat Herrar Fullmägtige till deras fortlät
tande med betydliga förfäljningar till Con
toret af fina upphandlade varor. Alt det
ta bevifar ingen ting mera och ingen ting 
mindre, än att Herrar Fullmägtige börjat

hand-



handla i en olycklig ftund. Illvilljaren fo
ker väl att deraf draga mänga vidfträck- 
tare flutfatfer och i lynnçrhet den, att ett 
fadant allmänt Verk , fom Riksgälds-Con- 
toret, alldrig kan handla med framgång; 
men hvad kodar det en flik att fäga nå
gra orimligheter? dill allt hvad Förf. af 
ikriften om Bon, Cours, Agio, Riksgälds- 
Cortors-hcindd ro. ro. anför om enfkilda Köp- 
mäns flörre fkicklighet att idka handel, 
än Förvaltares af publika Verk, fvarar 
jag , i affecnde pä Riksgälds - Contoret, 
med detta enkla räfonnement. Riksgälds- 
Contoret beltår af 12 Ledamöter, hvaraf 
3 höra till det ftånd, fom ärft driftighet 
och ftåndaktighet af fina tappra Förfäder; 
3 till det, fom nedkallar Himlens välfig- 
nelfe, öfver menlkliga värf; 3 till det , 
fom använder flit och omtanka pä handel 
och näringar; och ändteligen 3 till det, 
hvars caraöteriftika dygd tålamodet är. 
Nu fordras juli till en lycklig utgång af 
handelslpeculationer, förft välfigneile of- 
vanifrån, och fedan hos de handlande om
tanka , flit, drifiighet, ftåndaktighet och 
tålamod. Följakteligen böra Riksgälds- 
Contorets handelsföretag, när de en gång 
börja gå väl, lyckas 12 gånger bättre än 
den fkickligafte enlkillda Köpmans.

Men



Men för att gå Val, måde de Ike i 
flort. Den upphandling af export varor, 
lom Herrar Fullmägtige i Riksgälds-Con- 
toret redan gjort , år ol!fjår otillräcklig, 
fager med mycket fkäl Författaren till det 
Föiflag att föi bättra Rikets Finantfer, fom 
omtalas i Afhandlingen om Bots, Cours i 

Riksqähis-Contort handel m. m. Ock- 
få har den ej medfört den önfkade ver
kan. När en (’peculation ej vill lyckas, 
bör man alltid utvidga den. Detta medel 
att undvika förlufter, är lika ofelbart fom 
föga kändt och nyujadt.

Dock, uppehatlom ols ej längre vid 
detaillerna, utan kafiom en blick öfver det 
hela al Herrar f ullmågtigas flora plan. 
Se här huru jag fattat och analyferat den. 
Courfens Ilegring, — man kan alldrig 
nog ofta uprepa det — äger ingen annan 
orfak, än Trasfenternas fammanfättningar 
att begagna fig af Riksgälds Cuntorets flo
ra växelbehof: Agiots ilegring åter, är, 
lom hvar man vet , endaft en följd af 
Courfens. Att finna en utväg att belria 
Riksgälds - Contoret från fitt växelbehof, 
Var iäledes det vigtiga problem , (om Her
rar Fullmägtige hade att upplöfa. När 
de funnit denna utväg, hade de med det- 
fam ma funnit medlet att nedfätta Courfeil 
al pari, och göra allt agioterande omöjligt.



Rikets utländlka (kuld, hvarföre dry
ga räntor årligen måfte betalas, var or- 
iäken till Riksgälds-Contorets växelbehof. 
Med en progreslif betalning af denna (kuld, 
fkulle dels verkan fmåningom och alltför 
långfamt förfvinna. Emedlertid förftörde 
Agiotörer och Trasfenter alla näringarna 
i landet, och gjorde den fena hjelpen 
fruktlös. Skulle alltlå den utländfka (kul- 
den kunna med någon förmån för det all
männa betalas , få borde det Ike häftigt.

Dertill gafs icke mera än en möjlig
het; den, att för Riksgälds-Contorets räk
ning upphandla och utfkeppa alla eller 
åtminftone de fleila Svenlka export-va
ror. Ett förbud för enfkillda att handla 
med koppar, järn , ftål, bräder , beck , 
tjära och (ill, hade väl bordt underhjelpa 
denna Riksgälds-Contorets operation; men 
ehuru billigt det kunnat vara , att med etfc 
fådan: föibud ftraffa vara alltför vinnings* 
lyftna Exportörer för deras oförfynta mils* 
bruk af Conjunduren , torde dock vifla 
oinltändigheter icke hafva tillåtit det, och 
har, få vidt mig är bekannt, icke eller 
något forflag derom blifvit till vederbö
rande afgifvit. Detta har likväl betydli
gen örivärat verkftälligheten af den flo
ra planen- Riksgälds-Contoret måfte nu, 
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för att med fäkerhet erhålla varorna, be
tala dem högre än någon annan, och na
turligtvis (kulle Ex portørerne i harmen ge
nom orimliga anbud fbgra deras pris öf* 
Vér all mätta. För at (à mycket möjligt 
vore förekomma derna ftegring, hafva 
Herrar Fullmägtige anbtt nödigt, att in- 
fkränka (in förlta upphandling till fma 
qvavtiteter, fåfom det :örr omnämnda För* 
flagets Författare rätte igett' kallar de obe
tydliga partier järn och (tal, fom för Riks
gälds- Contorets räkning förledit är blifvit 
köpta, enligt uppgiften i Afhandlingen 
om Börs, Cours, Agio & c., med omkring 
32 tunnor guld. Denna varfamhet kan 
jag ej gilla. Efter min öfvertygelfe, ha
de Herrar Fullmägtige bordt genaft taga 
ett ftort och afgörande fteg, det måtte 
hafva koftat huru mycket fom hälft. All 
den förluft, lom af en orimlig varornas 
dyrhet kunnat följa, hade rikeligen blif
vit erfatt genom frukterna af en tidi
gare vunnen ftadga i Rikets Penningé- 
Verk. Dä den enfidige Häklaren förebrår 
Herrar Fullmägtiga, att de gjort för myc
ket, har deremot en upplyft och redlig 
Domare tilläfventyrs (käl, att finna, det de 
bordt göra vida mera, för att kunna lä
gas hafva gjort något af vigt. Intet eilet 
nog, var i alla lifvets (kilten mitt val-



fptåk. Måtte likväl denna afhandling ej 
alltför mycket dementera det!

Men det är för fjelfva planen, fafom 
jäg fattat den, och ej för verkftällighe- 
ten deraf, iom jag vill göra reda. Glöm- 
itiom fåledes för några ögonblick det font 
ikett, och föreltällöm ofs låfom redan full- 
bordadt det foin bordt och förmodligen 
innan korrt ikall ike.

Rikets Ütländlka ikuld torde ungefär
ligen fvarä emot dubbla beloppet at defs 
ärliga exporten Om Riksgälds Contoret 
fåledes uphandlade dem alla, kunde he
la denna tryckande ikulden etter två år 
Vara betald, diet) hvad forti i det när- 
ftiafte är detfamma, förvandlad i inländik 
Circulerande gäld. Cöntorets Creditledel- 
ftock blefve val härigenom ökad med 
ininit 25 millioner Riksdaler j ty prifea 
på exportvarorna (kulle, fafom jag förut 
änmärkt, upjagas at 111 vil jare och COntd- 
téts alundsniän tillert förfärlig höjd 3 rtieri, 
långt ifrån att van ikadlig , blelve den
na tillökning högli välgörande för alla nä
ringar tom nu lica otroligt äf penhinge* 
brift och ett endal derigenom möjligt all- 
Inänt ocker. En ■'örfattare, hvars arbete 
om vära Finantfer vunnit nåd för den po- 
liticerande Svenfta allmänhetens ögon, 
har deri tydeligen ådagalagt, att Rikets

N 2 rö-



rörelfe-Capital bör utgöra 62 millioner Riks* 
daler, om annars näringarna Ikola kunna 
bringas till någon höjd. Stiger nu Riks- 
gälds-Contorets iedel-flock i d nna ftund, 
lorn man pallar, till j5 millioner R:dr, 
och dun inom tvänne år ökas med 25 mil
lioner, fä återftå blott 22 millioner i den 
fålunda erforderliga circulations-fumman. 
För att äfven bringa dem i rörelfen, bor
de Riksgälds Contoret lortfätta lin export- 
handel ännu två år fedan den utländlka 
Ikulden blifvit betald. Derigenom kunde 
följande flora idée verkllällas.

Sveriges export-varor äro oumbärliga 
för dem, lom årligen tillhandla lig dei im
ma. Utan tillgång till vårt järn, hvilket 
i godhet öfverträffar alla andra Läiders, 
fkulle Englands flål manulääurer icke kun
na drifvas; vår export af plankor och i| - 
ror är ett nödvändigt vilkor lör beftånd t 
af de fläfta Nationers Ikeppsbyggert r j 
en mängd manulaäurifler i Europa fvubo 
ihjäl, om de icke fingo tillby ta lig vår 
fill mot lina tillverkningar. Men nu Ja. r 
Riksgälds Contoret ofïentbgen i den hand
lande verlden tillkännagifva, att det, loin 
uppköpt allt hvad Sverige hade att ex
portera af deflå varor , beflutit att ej ut- 
fkeppa dem eller förfälja det ringalle deraf 
åt na0on, fom ej med liflig ed förplikta-



de fig , att förädla eller förtära det inom 
landet. Ach , J Sveriges redlige Patrio
ter ! hvilken välfignad verkan fkulle ej 
detta {teg medföra ? Sen J icke redan de 
nya verkftä<3erna och {keppsvarfven åter 
fprida lif och rörelfe i våra trånande nä
ringar? Hören J icke redan den dödliga 
lydnaden i våra Städer, på en gång af- 
brytas afhamrarnas, yxornas, flipverkens, 
och väfltolarnas behagligt fammanfläm- 
mande dån? Hvilka tjulande föremål för* 
Edra välmenande blickar! Hvilken väl- 
luit för Edra Patriotifka öron! Englands, 
Frankrikes, Hollands, Tyfklands National- 
vinfler, med kärnan af deras arbetare, 
öfverflyttade till ofs! Nej , jag kan ej 
uthärda de fälla känflor, fom vid denna 
föreItiiIlning öfverfvämma mig. Jag lör-
qväfves ! jag förqväfves __ __ __

Återhämtom andan, benägne Läfare! 
För hyfterifka åkommor af patriotifme, 
behöfver en man icke blygas. Sådana 
träffa äfven de ftarkaft byggda medborga
re. Det är blott den kalla, föraktliga 
Egoiften förbehållet, att med {'amma lin- 
neslygn kunna betrakta alla handeller i 
verlden , att icke låta någon upphöjd kän- 
ila öfverlpänna lina nerfver till en ädel 
fpafm. Afundsvärd är denna köld. Om 
någonfin jag behöft den, är det nu, dä
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jag går att vederläggi några inkafi: niQt 
den fiora planen för Riksgälds-Contorets 
handel, hvaraf hela min (jäl är intagen, 
jag (kall, lå vidt det i min magt Här, {q. 
ka att förblifva lugn uider min bevisning 5 
ty jag vet, att vältalighetens välde öfver 
mennifkor är, tillika med få många andra 
välden i vara olyckliga dagar, förfvagadt; 
ja, att den lälande menigheten, uppäg- 
gad af de nya Philofopherna, vid flere 
tillfällen yttrat vedervilja älven för detta, 
band på fin ^elfsvåldiga öfvertygelfe.

Man läger förft, att en emisfiQn af 
nya Riksgälds-Sedlar till 47 millioner R:dr$ 
belopp, (kall nödvändigt i grund förftöra 
deflfa fedlars Credit, och uppjaga Agjot 
till famma höjd, lom det vari Frankrike 
under Asfignaternas llörfta ymnighet, O 
rimligheten af denna tanka, har jag re? 
dan med öfvertygande lkäl bevifat. Otq 
ockfä en mindre tillökning af fedel ftockeq 
kunde bidraga till Agiots ßegring, lkulle 
likväl denna fiörre hafva en alldeles mot- 
fatt verkan, emedan den, då den ledde 
till afbetalning af Rikets utländlka Ikuld, 
tillika undanröjde Agiots grundorfak. In
till defs denna afbetalning blifvit fullbor
dad , böra Agiotörerne aflkräckas, med ett 
färlkilldt Capital i Mifsgernings-Balken om 
Agioter ing, eller en Förklaring öfver det



XLII om hustjufnad och niding t fl old, från 
fina nedriga företag, att beftjäla icke al
iénait fina värnlöla, afvita eller fofvande 
medborgare, utan ock den flora Statshus
hållningens Föreftåndare. Billigheten at 
ftrånga mått och fteg mot defla verkliga 
mifsgerningsmän, kan ingen neka ; ty an
tingen är hela Riket ej värdt beloppet at 
de Credit-fedlar, fom Rikfeps Standers 
Qmbud i Riksgälds-Contoret, med (ma Prin
cipalers garantie, utgilvit , eller är det 
brottsligt, att içke antaga dem efter deras 
fulla .valeur. Skulle man likväl vilja nyt
tja mildare utvägar att hindra Agiots fteg- 
ring, vore den föreflagna införfkritningen 
af lilfver, fom Författaren till något om 
Börs, Cours, Agio, Riksgälds-Cantors-han
del , m. m. gör (ig få mycken möda att för
löjliga , en herrlig anflalt. Ockraren är 
alltid rädd i otid ; ty hans elaka famvete 
uprepar för honom hvarje ftund det be
kanta ord fpråket : Njugg fpar och F-ntar- 
Den minfta ovanliga tillgång på filfver el
ler växlar, den obetydligafte mine af hopp 
eller fäkerhet på ett Riksgälds-Contoret 
tillhörigt anfigte , det ringade ord om möj
ligheten af Riksgäldsfedlarnas realisation, 
kunna ofta (kiäma hela Agiotörs fvärmen 
och förmå den att fälla, Agiot 20 a 30 
procent. Hvilken omftörtning af alla A*
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gioteringsplan'er, äftadkom ej fgr ett par 
âr fedan en okänd Ilraëlitifc Vâxelhandla- 
re, endaft med en impofant fîâilning -vid 
en pelare af Börfen och en hand full med 
fmâ växlar? Det är fannt, att verkan af 
hans ädelmodiga företag ej var långvarig; 
men lians affigt fträckte fig utan tvifvel ej 
eller längre, än att vifa, huru häftigt en 
liten ftyrka, använd med mycken konft, 
kunde nedtvinga Courfen och Agiot. Skall 
han då, med tin fkada hafva giivit ofs 
denna lärdom förgäfves? Nej, införlkrif- 
ningen af ftifvermåfte verkftällas, få fram t 
cj kraftigare medel mot Agiotörerna vid
tagas. Hvad gör det, att detta (iltverblir 
‘tyrt, då nyttan deraf är oflridig? Men 
oumgängeligen nödvändigt är det j att det- 
famma tran ('porteras landvägen genom Ri
ket; och pä det Agiotörerna i Finland och 
de Norra Provinferne af Sverige äfven 
måtte blifva öfvertygade om öfverflödet 
pä redbart mynt, faint om Riksgälds-Con- 
torets förmåga att när fom häldft låta det 
afl /a Crrdit-/eci!arne , ville jag, att fedan 
en lilfver*transpört hitkonmiit från Yftad, 
Skanör eller Falilerbo, den federmera liär- 
ifran fjövägen affändes till Helfingfotfs, 
för att vidare äter bitföras landvägen öl* 
ver I orneå. Äfven i deita affeende vore 
det en god {peculation af Riksgäids-Conto-
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ret, att tillhandla fig N afa fjälls och andra 
aflägsna filfververk , hälft det är fruktans- 
värdt, att de enfkillde ägarena af fådana 
ädla verk, icke länge förmå underhålla 
den national-vinft, de gifva. Att filfver- 
transporterna böra anftällas med all möj
lig högtidlighet, för att få mycket fäkra- 
re går a en trdffelig verkan på allmänna o- 
pinionen, behöfver jag väl endafi i förbi
gående nämna.

Vid planen att anvärtda alla Sveriges 
exportvaror till betalning af defs utländ- 
fka fkuld, anmärker lllviljaren vidare, att 
denfamma gör all import omöjlig, eme
dan utländningen ej emottager våra credit- 
fedlar i god betalning för fina produktery 
hvaraf han åter drager den flutfattfen , 
att, fom vi, äfven i goda år, måfie till 
en betydlig del hämta vår föda utifrån, 
få fkulle berörde flora Finance-Operation 
mediöra den obehagliga verkan, att vi 
fvulte ihjäl eller nödgades emigrera , un
der det Herrar Fullmäglige i Riksgälds- 
Contoret fom bäft beredde ois gyllene ti- 
daa:. Men har det nägonlin varit fvårt 
för våra Handlande, att förfkafFa fig .cre
dit utomlands, och att utan allfköns fond, 
endafi; genom fkickliga växel-operationpr , 
uppehålla den två eller tre år? Skall 
detta blifva omöjligt juft i den fiund, dä 
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Rikets väl kräfver det? Och hvari beftär 
vår import uti goda år ? I ölverflödsvaror, 
hvilkas bruk Sedoläraren och Statsman
nen lika ifrigt fördömma. Vore det ej 
en ny välfignad verkan af Riksgälds Con- 
torets handel, om Nationen derigenom 
afvandes frän fin förderiliga yppighet, och 
Lurendrägaren tvunges, lika fom Agio- 
tören, att nedlägga litt aflkyvärda yrke,

Att förvandla utländlk (kuld i inländlk, 
är en operation af fä allmänt och ovil- 
korligen erkänd nytta , att jag ej lärer be- 
höfva länge uppehålla mig vid vifia per- 
foners pâftâenden, att, om den vid när
varande Agio och Cours verkftälldes, (kul
le Riksgälds-Contoret derigenom anfenli- 
gen förlora. Det är fannt , att den lå- 
lunda omfatta (kulden blefve, efter den 
uträkning, jag lagt till grund för min för
ut anförda luppolition om den (keende till
ökningen af Riksgäldsfedel - Hocken , till 
nummertalet fördubblad ; men den blefve 
räntfri, och det font mera är, inga rän
tor derföre komme att gä ur landet. I 
öfrigt ankommer det på de grunder, hvar- 
efter en tillkommande irealifation af Riks- 
gäldsfedlarne (ker, huruvida denna (kul
dens fördubbling till nu mertalet, kau blif- 
Va verkeligen betungande för Riket f el-
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1er icke, Skulle man därvid följa den bil
liga principen, att en ikuldfedel pâ en vifs 
funima i redbart mynt, fom Riksgälds-Con- 
toret niåft utgitva, utan att hatva erhål
lit valuta för niera än dels haltva värde, 
icke eller borde inlöfas med mera ap hälf
ten af den förefkrifna fumman, lå vore 
de befparde räntorna å den förvandlade 
fkulden , en ren vinlt för Riket, kicn jag 
fer redan penningemänpen refa fig i mas
ta emot denna reafilations-princip ; hör dem 
tkrika om vald, bedrägeri, kränkning af 
Offentliga förbindelfer, lörftöring af allt all
mänt förtroende, oredor oçh tvifter med
borgare emellan, Likväl, lägen mig pä 
Edra tamveten, Heitar Capitalifter! vore 
det ej, om icke fä alldeles rättvift, dock 
vida billigare, att I, hvilka mägten lida 
det, kommen att erfara litet våld eller li
tet bedrägeri, än att RiksgäldsContoret, 
fom ej har något att förlora, fkulle, till 
fin och Rikets Ikada, emot Er noggrant 
Upfylla fina förbindeller ? Hatven I hjer- 
ta att fe detta Verkets ftora planer, blott 
för Eder fkull milslyckas!

Det torde ej vara utan fkäl, fom 
man anmärkt, att Riksgälds Çontoret mä
ße finna en fvårare affättning på fina va
ror, än enlkillde Köpmän, hvilka ifrån läm 
gre tider tillbaka beredt fig utvägar der- 
' tilL
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till. Men denna fvårighet, fom i närva
rande ögnabiick, da Riksgälds -Comoret 
blott har fmå qvanfiteter att föryttra, låter 
få obehagligen känna fig, fkali nödvändigt 
förfvinna i famma fluid Contoret gör 
fig till enläm Exportör af Sveriges pro
ducer. Då behöfver det ej längre upfö- 
ka den utländfkä afnämaren, utan blifver 
upfökt af honom.

Men min afhandling har vuxit till en 
öfverdrifven vidd, och jag bor ej längre 
kunna hoppas att blifva följd af Läfarens 
upmärkfamhet under mina abftradta under- 
föknmgar. Blott några ord ännu till För
fattaren af fkriften om Bårs, Cours, Agio 
See., och fedan nedläfger jag pennen med 
glädje.

Hvad menar Ni, M. H., med Eder be* 
lkyllning mot Herrar Fullmägtige i Riks- 
gälds-Contoret, att de flölat provifioner 
och intereffen på utländlka Corresponden- 
ter? Och huru vill Ni, fom förmodligen 
ej har tillgång till Contorets handlingar , 
bevifa det? Om det ock förhölle fig få, 
att Riksgälds Contorets provifioner ät bå
de utländfkä och inländfka Corresponden- 
ter och medhjelpare, varit rundt tilltagna, 
hvilken kan lägga Herrar Fullmägtige det 
till laft? Ser Ni då icke , M. H., med 
all Er förmema Ikarplinnighet, eller vill 
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Ni icke fe, att en vifs frikoffighet ftär- 
ker ett allmänt Vierks Credit ? Svea Rikes 
Ständers Ombud fkulle fåledes för hela 
Europa vila lig halva behof att fe pa 
ftylvern! Hvilken liten Kryddbo-tanka !

Har Ni ej hört, M. H., att Riks
gälds Contoret ockfa förl. ar upköpt ett 
anlenliet parti Caffé, eller hvarföre und
viker Ni med fä mycken forgfällighet, 
att omtala denna handel? Tillilventyrs 
har Ni, med all Er verkeligen fällfynta 
gåfva att häckb, icke mägtat äffadkom- 
ina något, älven i edra ögon rimligt, 
klander af detta Contorets företag, La 
hade redligheten fordrat, M. H., att Ni 
pä något ftälle i Er fkrift gifvit Herrar Full- 
mägtiga ätmmftone i denna delen rättvifa.

Och här flutar jag. Om jag icke ut- 
redt de ämnen jag vidrört, med den full- 
ftändighet, de förtjenat; om jag ej alltid 
framftällt dem i den bäfta ordning; om 
jag till och med någon gäng, hänförd af 
en lifligare känfla, motfagt hvad jag för
ut eller federtnera med mera köld yttrat; 
få behagade den gunftiga Läfarcn lådant 
allt urfägta. Ju lälllyntare det i våra da
gar är, att finna en Författare, fom me
nar väl, defto gilltigare anlpråk har en 
fådan på rättfinnade Läfares välvillja.

Fe-



Föregående kritik var redan färdig att 
infändas till Utgifvarena af Ldstting i ll!nn- 
dåde Ämnen, da Pollett från Stockholm an* 
kom, och medförde det blad af Stock* 
holms Pollen, hvari en flags vederlägg* 
tting afskriften om Bôry, Cours, Agio^&c. 
Var införd» Med begärlighet började jag 
läfa den -, men fann mig, fanningen att la* 
ga , iöga tillfredsilälld af leduren. Vifiet* 
ligen äga de korrta perioderna ett anfeeri- 
de af precision j viflerligen är den nyttja
de bevisnings-methoden med frågor Och 
fvar, öt vertygande- men ljelfva förfvaret 
är ju fä lamt, få kallt, att jag vore fär
dig att tro, det någon Trasfent lkrifvit 
det, för att inbilla Allmänheten, att något 
kraftigare ej kunde fägas till vederlägg* 
tting af den ofta nämnde fmädelkriftert. I 
fynnerhet Hötte mig denna mening: ”Med 
få fullkomlig kännedom af /akerna Jkola ock t 
Jom det [âges, de fi/l förjAmladt Herrar Re- 
Viforernes anmärkningar hajva varit Jå grun
dade , billige, oth anftåndige, Jom denite För
fattares torde få ûnjes obeh&tigeC Men ml 
Jäges det, att Herrar Reviforerrte Ikola haf* 
va ogillat Herrar Fullmägtigas handels
företag (det med Caffet ej undantaget ) , 
icke aliénait fålom Ilridande mot den af 
Riklens Ständer dem lämnade Inltrudlion, 
Utan ock låioni fkadliga och alltför äfVen-
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tyrliga, lamt dertÖre afradt Fullmägtiga 
frän deras fortfättande i alla andra lall, 
än det, dä någon Contorets utrikes Cor
respondent requirerade Svenlka varor , och 
Herrar Fullmägtige kunde^, med full vils* 
het att icke derigenom adraga Contoret 
iiagön förluft, delamma för hans räkning 
üphandla och aflända. Jag vågar ej på- 
ftå , att Herrar Reviforerne , hvilke äfvetl 
äro Rikfens Ständers Ombud, kunna me
ra göra obilliga anmärkningar, än Herraf 
Fullmägtige vidtaga felaktiga åtgärder ; 
men jag kan ej gilla, att, i ett lörlvar 
för de fednares förvaltning, få fkarpä och 
Ogillande påminnelfer dervid af de förra* 
loin de ifrågavarande, blilva berömda lå- 
fom vål grundade oCh billiga.

Att Ikriften am Bårs, Cours, Agio,C? c. 
Ikall anfes trovärdigare,- fedan den vun* 
hit ett rum i Låsning i Blandade Ämnen,än 
eljeft, är en i otid framtrugad compliment 
till Redaötörerne af berörde periodifka ar
bete , fom ej eller törde kunna förenas med 
ett fannfkyldigt nit tor det Verk, hvars 
Ikada famma fkrift nog tydligen ålyftar. 
Förtjenade deffe Herrar verkeligen en lä
dan compliment, fä hade aldrig något ont 
Bårs, Cours, Agio, Riks gåld s-Contor s-handel 
lunnits i den famling af fkrifter de utgifva*
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