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I. §.

ti handel och köpenfkap kunna köpare och fål-
jare, fom uti en ort bo tilfammans, icke altid
hafva tid och tilfålle, at i egna perfoner, träf¬
fa hvarandra , til at, uti forefallande avhandlin¬

gar göra flu t: och faftmindre tillåter Handels årenders
fkyndlamhet någon brefvexling dem emellan , fom dra¬
ger ut på tiden, och dertöre endafl hafver rum emel¬
lan Riken och Stå der , dar ordcntelig Påftgång år i
bruk. Allmånnaft år derfore antagit, at den iom föker
en annans biträde i något förevarande behof, låter (å-
dant uträttas genom någon fin utfki kade, til hvilken
han fåtter fitt förtroende, och hvars flut blifvec lika få
förbindande, fom hade hufvudmannen det fjeif gjordf.
Så iant fker ock i Köpslagan dageligen, når köpare och
fäljare, lamt deras kopfvarrner och Betjenre, åro med
h varan nan kånde , (amt varornes gångbara pris kunnigt,
lom kopes antingen för reda penningar eller på borgen
tages, efter förut af hufvudmannen betingade vtlkor.
Men omflåndigheterna i handel fordra ofta, at köpare
och Säljare böra vara för hvarandre okande, intil des flut
träffas : och det icke allenafl uti Emtione Venditione Ar-
tificiali eller handels köpenfkap utan ock uti Emtione
Venditione Nacurali eller Husbehofs handel eller Köp,
vare fig antingen angående Lös eller Faft ågendom. I
fynneihet år fådant ganfka nyttigt, når Varor, Ågen-
domar, Rättigheter, utbjudas til falu, eller lokas til
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köps, vid de tiifallen, då depå någon tid icke haft nå¬
got gångbart pris, eller blifvit efterfrågade: fåfom ock,
når varor fokas eller utbjudas i ftörre myckenhet på en
gång, ån förr på någon tid varit vanligt; andra mångfaldi¬
ga håndelfer at förbigå. Ty emedan vinnings lyftnad
och den ofta ofkålig, gjerna intränger fig emellan kö¬
pare och fåljare, ferdeles om de åro for hvarandre kän¬
de til fina förmögenheter, finnelag och omflåndigheter,
hvarmedelft en fniken köpare kan förmå en betrångd
fåljare , at med förluft öfverlåtnna fin ågendom , eller
en obetånkfam flöfare obilligt rikta en flem ockrare;
fordenfkull fynes fådane ölägenheter vid varors varde
låmpeligaft kunna afböjas, då köpare och låljare för
hvarandre åro okande, utan låta betingandet fke ge¬
nom tredje man, hvilken fåfom kunnig om flere per¬
foner, hvilka antingen hafva de åfkade varor at fålja,
eller behöfva dem köpa, derigenom fåttes i tilflånd,
at betjena både köpare och fåljare med tilförlåteliga un-
derråttelfér om hvad fom på den tiden kan vara fåljba-
ra varors pris, och derigenom befrämja begges förmån.
Sådane perfoner kallas Måklare, eller handels - Mäklare,
hvars rått, fkylldighecer och förmåner, jag hår år fin-
nad at afhandla, fådane fom de i Sveriges Lag åro be-
fkrefne, och med andre handlande foikflags handels
fed öfverensflåmma.

2. §.
Handels Måklare (*) åro fådane perfoner, fom åro

lagligen tilförordnade uti Stader, hvareft ftor handels
rörel-

^ *) Ordet Makia och Maklare år i Sveutka Språket inkommit ifrån
vara grannar Tyfkarne. Uti Marpergers knuffmans Magazine, under detordet Makler, an märkes det, vara ett Nederfachfiskt ord, och at Mack ler
harflyter af Macken och Klar y det ar, gjora klart, riktigt, fa'rdigt, det



& ] 3 [ &
rorelfe förefaller, at betjena köpare och fåljare, eller an¬
dre fom bafva något behof, uti alla lofliga vårf och
årender emot någon vedergjåldning. Uti andra ån flora
Handels Platfer åro Mäklare intet efterfrågade, icke e'ler
i bruk5 ty hvareft hvarje köpman nåflan dogeligen kin
fjelf utforfka handels tillftåndet i fin Stad, och hvad
förändringar förefalla i varor och pris , der anlitas in¬
gen Måklare om biträde, och foljaekteligen finnes der
ingen Måklare. Hvaremoc uti ftore handels fläder, fer-
deles der handel drifves med hämmande Linder, fore¬
faller en fådan roångd af olike varor, och olike han¬
dels grenar fpridde ibland mångfaldiga Köpmans gillen,
hvars medlemmar hvar for fig hafva hånderne få up-
fyllte med gjoromål , at de icke kunna fjelf medhinna
alt och allertådes belörja , utan nödvändigt måfte föka
betjena fig af Måklare. Det år och uti fådane handels

A 2 ftå-

ärende man om händer baft emellan köpare och fåljare» Jag lämnar denna De-
rivation dar han, fåfom ock hvad fannolikhct kan vara, at ordet Mäk¬
ler kan anfes fåfotn et frequentativum af Machen, Hos de Latinfke Lag¬
kloke kallas Macklnre Proxeneta, håmtadt af det Grekilke ordet 7t^o^evsivy
fom betyder fårlkaffa, fammanleta , kopia: eller, fom Cujacius lager,
cujus beneßcio ant interventione inter duos negotia contrahuntur, vel no?ni-
na, vel nuptia, vel amicitia vel judici confiliarius adjungitur : hvilket Bu¬
datus fålunda förklarar, at proxeneta eß conciliator, interventor , media-
tar, quafi conglutinator, homimm inter fe (lipulatitium d?5 fpondentmm,
aut quemvis contraclufn conventumque tneuntiunt, fom vidare utfores at
Marquardus de jure Mercat: Libr. I, Cap. 8•

Franfoferne kalla Mäklare Courtiers, emedan det är igenom deras
biträde, £om varors pris få flrt lopp eller conrs: Uti Italienlke han-
dellsrtatcrne kallas de Senfales. I Holland, färdeles Amfterdam, vanka et
flag fmå - måklare, eller kundfkapare, fom troligen af begabbcri kallas
Kat en Hond efter fom de , med lika fnällhet, fom defle djur, löpa ifrån
hus til bus, at uträtta ärender får betalning; ifynnerhet brukas de at värf-
v® Matrofer och fjofolck, lamt at ofvertala gäldbuudne perfoner at fålja
fig til Holländlke Colonier i Amerika, hvilka kallas Seel verkooper.

X
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ftåder öfligit, at Mäklare icke fyHellfåtra fm om-
tanka vid all (lags handel , utan handtera enkan-
neligen viffa handeils genar, hvarmed de betjena de
köpmän , fom ät lådane verlds delar (fålla fin handel.
Således gitves til exempel uti Amrterdam vifie Mäk¬
lare for deiv Nordifke handelen, hvarunder förfiås de
Nordilke och öile fiöilke hamnar, andre for Vafferfjön,
Ångknd, Frankriket och Spanien, andre for Medel Haf-
vet och Levanten, andre-åter for den mindre handelen
i Tylkland och få vidare. Hvar och en blifver då båt¬
tre i (fånd, ac betjena fine Hufvudmån med knndfkaper
i forefallande göromål, ån om de (kulle inblanda fig
uti ali (lags handel. Hår i Sverige år en fådan fordel¬
ning af handels Mäklare icke i bruk, och torde icke
behöfvas, innan handelen hinner blifva mera vidftråkt.

3- §•

Ifrån handels Mäklare, fom åga rättighet at betjena
alla köpare och (åijare, hvilka dem anlita, (kiljas de hjel-
pe värk och näringar, fom under namn af Mäklare,
väl med vederbörligt lof åro inrättade, men likväl in-
fkrånkte innom någon vi(s ordning, hvar vid (erdeles
handels förfaren het icke fordras. Af fådan befkafFenhet,
åro de (å kallade AuSlions Mäklare. Ordning öfver Au'
idioti den 27 Februar11 1674. jf. /. Utropare vid Oß - Indi-
fka Compdgniets Aucioner: Privilegium den 7 Julii. r-\62;
Jf. g. hvilka ingen ting annat gjöra, ån utropa hvarje
köpares anbud, på de varor fom (åljas. Lika (å (kiljas
från handells Mäklare, fådane fmå kråmare, fom under
namn af Mäklare och Måklerlkor hålla Bodar til forfålj-
ning af gamla Kläder och Husgeråd, fämt flere dylike
varor. Alla fådane, til enfkiite näringar hörande perfo-

ner,
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ner, kunna altfå icke tillåtas at inblanda fig i handels
Mäklares gjoromål. Icke eller må någen annan ån or-
denteligen antagen handels Mäklare, fig med denna
fyfli befatta, vid plikt af Hundrade Daler Siifvermynt
for hvar gång: hvarförutan vittsord icke gifves en få
olaga forråttn-ng vid yppad tvifl. Mäklare ordningen den
6 Juhi 1720. $. /. Sådant förbud ftråker fig enkannerli¬
gen cii Skepps Klarerare, ibidem.

4- §•
A t Mäklare fyllan icke kan någon annan anförtros,

ån den fom år i tiiftånd at fig krafteligen förbinda , få-
dant följer af Contrafters natur i allmenhet. Alt hvad fom
derföre hindrar andre ifrån at fluta afhandlingar, hindrar
åfven Mäklare: ty faft ån han i fin fyfla aldrig affiuter
något iegit namn o:h på egna vägnar, blifver han dock
altid anfvarig för hvad hati giordt, hos den forn blif-
vit förolämpad. Man målle altiden Mäklare vara, och
egenteligen fin egen, fri från Målsman och Förmyndare.
Men Q finna, ehuru hon med Mannens fiamtycke,
kan föreftå köpenfkap , når mannen år frånvarande.
Hand. Balk. Cap, e 1. (f. 8• famt fålom Änka åger
råda gods fitt Årfda Balk. Cap. 8• Jf. 3- och efter
mannens död fortlåtta handels näring» (kulle likväl Ivar*
ligen komma fort med Mäklare fyllans förvaltande. Så¬
dant år derföre icke någorftådes fedvanligit, utan i
det fiåile förfes Mäklares ankor och omyndiga barn med
något underhåll,

5- §•
Fall ån hvar och en, fom råder ftyra fig och gods fitt ,

åger magt ac ombetro fine gjöromåal til hvad Ombud
eller Syfloman, fom han förlig nyttigall: profvar; få vill

A 3 dock
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dock LagAiftaren, til handlandes formon och fäkerhet,
ii t mårka ville forfarne och trovärdige mån, af hvilka de{om tarfva roåge lig betjena fåfom Mäklare. Hvarfore
ock oagtadt hvar och en lom år i behof, har fullkom¬
lig frihet ac betjena fig af Mäklares biträde, dock lik¬
väl fom de handlande måfl och oftaft behofva hta dem
til, och det foljagteligen, for dem år angelågtiad
at hafva defle perloner af bepröfvad redlighet och erfa¬
renhet, efter fom det i handel ganfka mycket ankom¬
mer pcå deras beAålning, (lut och antekning; altfå harLagAiftaren updragit de handlande, at utvälja fådane
mån lom de til Mäklare pröfva pålitelige: Mäklare ordn,d. 6 Julii i*j2o. Uti ingresfen och jf. 19. Men ibland
de handlande anles deras röft och bifall hogfl, fom åroVäxlare eller drifva Utlåndfk handel. Hos de hand¬
lande bora de derfore Hg anmäla, fom Mäklare fyfla fo-ka; hvarefter omroflning {ker och tiefte röfter gjora ut-flag, fom genom Borgmålfare och Råds Conftitutorial
befåftes for den utvalde Mäklaren. Deremot om nå¬
gon fkiijagtighet {kulle under valet upkomma, antingenangående valråttighet emellan de väljande, eller angå¬ende de fokandes flit och Ikickelighet, eller ock i falltvånne eller flere {kulle få lika många röffer til en en¬da ledighet, och mera dylikt, tilhorer det BorgmåAareoch Råd at derofvcr falla utflag. Mäklare ordn, 6 jfulii
1*120, jf. 20.

Hår i Sverige beror altfå måklares antagande på deflefte rofter, iå at en enda roll: gjör ofvcrvikt; men påviHTe utrikes handels platfer och marknader, fordra La¬
garne MagiAratens och f- deras bifall af de omroAande,innan måklare gillas, fom Marquardus de Jure Mercat. L.
1, Cap. 8. omférnnåler, Uti Lybeck beror måklares for-
ordnande endaft på Rådet och de få kallade Wette•
Herren, Kaufmans ordn. 28 Mg. iC6q artic, 8'.de.

6. §♦
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Antalet af Mäklare i handels Stader rattar fig ge-
menligen efter handelens vidftråkta lopp och handlandes
myckenhet. Det år derföre dem fritt lämnat, at efter
banden antaga flere, til det antal, fom de for handelens
tilbörliga drifvande och befordring pröfva nödige, famt
når någon dör eller ell/e/t afgår, annan i /fallet förord-
na. Maklare ordning. 112019. Uti Stockholm togs den
författning , genom Kongl. Com. Coli. Refolut. den 12 A'
prill 1732. at antalet af Mäklare der/tådes /kulle /tiga til
Tolf. DefTe utgjöra innom /ig ett Broder/kap eller gil¬
le, med fitt inråttade måklare Contoir, hvare/t deras
in/trudtioner, privilegier , protocoller och flere publike
handlingar förvaras. Vid detta Contoir år ftyrelfen an¬
förtrodd den åldfte Måklaren , /om bör tilfe, at de öf-
rige behörigen giora fine /y/lor; men om han genom
fjukdom eller annat laga förfall hindras, bör den nåfte
i ordningen företråda hans flålle. Efter tvånne års för¬
lopp flyttas detta före/tånderlkap, til den nå/te i ord¬
ningen , och få framgent. Och fom Måklare Contoirets
handlingar böra hållas i ordning, famt för de/s inkom-
fter årligen vifas redo och råkning, få måfte vid om*
bytet, alt/ammans inventeras til efterträdaren, emot be¬
hörigt quitto. Måklare ordning. 1720. jf. 2. Caflän tilbö-
rer hela Måklare gillet: och derföre tiilåtes inga extra-
ordinarie utgifter, utan med /åmteligas kundfkap och
(am tyeke. ibidem.

7 • §•
Såfom ett Privilegium må det anfes för måklare, at

ingen til den Sy/lan får antagas, med mindre han år
Edfvuren borgare, i den Stad, der han fin näring idka
föker. Maklare ordning. /7-20. jf. /. han måfte likväl aga

yark*"
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vårkligt Burfkap i (amma ftad, och icke endafl hafva
idkadt Contingents handel, emot någon afgift til Rad¬
iens Caffa. Efrer gammal plågfed , lom grundar fig u-
ti ett Chrifleligit medlidande emot medborgare , tildelas
merendels defie fyllor åt köpman, fom utan egit for-
vållande kommit af fig och nödgats afllå fin ågendom
til Borgenärer: nu mera då någon bevisligen hafver be-
drågligen handlat emot fine borgenärer, och varit borgare,
tillätes en få Jan icke atblifva Måklare, eller drille fig alidrig
på Beurfen komma, ej eller blifver han til public fyfla,
eller förrättning antagen, Kongl. Maj:ts Stadga angående
aftrades och formäns famt bofkiünads och nrarfva mål. 26
Aug. /773. ff. 2:dra Moment. Fordom lydde det gamla
Tyfka ordfpråket få: Ein bedorven kpopman i(I ein gut
meckeler: och hår inträffa Horatii ord L« 2. Sat, 3.

- - - Poflquam omnis res mea Janum
Ad medium fracta eß, aliena negotia curo,
Exeu(Jus proprijs. -

Hår i Riket göres ingen fkildnad i detta mål på
Religionens fida, utan alla, fom Religionen icke hindrar
ifrån burfkap, kunna kke eller hindras ifrån mäklande. Tå
utrikes handels platfer år mäklare näringen mycket i
fvang hos Judar , fom der tillåtas bo. Men i Sverige,
hafva Jurlar ännu icke fått lof att viftas, vidare ån de
fl kallade, Portuglfilke Ebraeer, hvilka icke med mäk¬
lande behofva fig befatta

I ofrigit anmårkes hår, at den redan aflagde bor¬
gare Eden, fåfbm ftåld på de allmänna Ikyldigheter,
emot Staden och borgerfkapet i gemen, icke forflå
for mäklare, utan bora de desutom, ledan de blifvit
forordnade, och innan de få begynna fin fyfla, afiågga
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farfki't måklare Ed, efter det formulair, fom år intagit
uti Mäklare ordningen iqzo. jf. 2/. hvareft deras förnam-
ligafte fkyldigheter åro upråknade.

8 §.
Efter handels fedyånfa hos vida handlande folkflag,

cch ftundom efter derftådes belkrefven Lag, åro må¬
klare forbundne, innan de få utöfva fin fyfla, at
ftålla borgen, åtminftone för en vifs furama penningar*
Således måfte i Piacenza hvar måklare fatta bor¬
gen for Hundrade Scudi d'oro, fes hos Marqua} dus
Lib. 2. Cap. 8- och i Lybeck for alla fine gjöt omak
Men i Sverige fordras ingen borgen af måklare, li¬
ta n böra de med fin perfon och ågendom Ivara til all
genom deras förvållande timad fkada och förluft, då den
bevi fes, famt desfutom, fåfom menedare afftraffas och
vara fin tjenft förluft ige. Mäklare ordn. 1-20. jf. §*6. 2/,

9 §•
Handels mäklares förnåmfte egenfkaper beftå i kund-

fkap och årfarenhet, upriktigbet, fkyndfamhet och tyft-
het; eller fom mäklare ordningen 1720, i ingreffen förmä¬
ler, de böra pröfvas trogne, flitige, och hafva kund-
ikap och årfarenhet i handel och köpenfkap. Jag går
med flit förbi de öfrjge hos dem erfordedige egenfka-
per, och deribland åfven, hvad ' måklare ordningen
nämner om nykterhet, fåfom anftånriige för hvar man.
At fom ordfpråket lyder, taga ol för ärende, paffar fig
icke får _hvem det vara må.

Kundfkap och årfarenhet i handel, få vål i de Theo-
retifka och Praftilka delar, fom uti fjelfva varornes be-
fkafFenhet, fonementer, märken och ftåmplar, in och
utvårtes godhet, tillika med kännedom af både köpa-

B res
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res och fåljares inre handels tilflånd, få mycket Com af
rörellen fannolikt kan flatas, åro hjelperedor tår mäklare,
hvarmedelft han, lika fom i kort lammanhang, kan le
handels tilflåndet i fin Stad.

Genom fitt dagehga befök pä Beurfef och Handels
Contoir, der han efterfrågar Commillioncr, får han til-
falle at fe och hora hvad lom ftafvet for händer, eller
i fpeculation: af allehanda Folk, Köpare och Såljare, fom
han der träffar, yppas honom anledning at få kanna de
perloner, fom med bvar andre hafva något atfkaffa, och
hvar af han ofta med lannolikhec kan flata om den e-

nas eller andras, och ofta bågges inre tilflånd i formo¬
genhet. Uti magaziner och bodar , packhus , vågar
och Laflage platler, får måklare årfara hvad Sorte-
menter och Quantiteter af varor finnas i forråd, och
hittar låledes genafl vågen, når honom någon dylik,
commiflion anförtros. Uti penninge fakers förvaltande
måfte han kanna allehanda Gon traders, Actiecs, Asfi-
gnationers, Reverfers, med flere handlingars befkaffen-
het med fine fåkerheter efter Lag och ?tadgarS; rättig¬
heter och påfolgder, onda och goda ryckten.

Korteligen, måklare fom förur fjelfva idkat någon
betydelig handel, och lågga lig vinning om at utforfkahandels tiiflåndet dageligen i lin ort, åro lika fom hö¬
gra handen for köprnån, hvilka for fine goromål må-
ffa tiden af dagen fittja på fine Contoir, men likvål på
Beurs tider fig der infinna, och bafva måklare tilhaods,
fora genafl: kunna betjeua dem i hvad behof de åffun-
da. Kunnige och förfaroe måklare kunna derfore uti
fin fyfla biifva välmående, derigenom ac de af många ef¬
terfrågas, når deremot de oförfame och okunnige, fom
icke kunna gifva befked, innan de löpa omkring och
famla kundfkap, en annan gång icke befrågas, och få-
lede& ftadna utan näring. Utaf en fådan mängd af

kun-
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kundCknp, Com en Ckikeiig måklare bor äga, kan nog-
Carnt intagas, huru val det år beflåic på "de Beurfer, dar
fårCkilte mäklare bedållas for fårCkiite handels grenar.
Denna kundCkap fkulle ofta kunna blifva fkadelig uti mä¬
klares hand, om han icke befiitar fig om upriktighet,
eller Com mäklare Eden honom fot binder, vara trogen,
upriktig och redelig : det år Com Mäklare ordningen q20.
/. 6. ftadgar , i fitt ämbete icke fvikeligen tjenar den
ena parten til fordel, med den andras Ckada; eiler i

i handels mål befordra någon, Com mäklare vet va¬
ra oförmögen fm lofven hålla. Bona fides, Com emel¬
lan handlande pådås öfvergå all Lag i dyrka, och hvar-
nied forffäs en oföränderlig villja at gjöra, hvad man
fig til en annan ucfålf, i lofligit ärende, måde nödvän¬
digt Ctyra Mäklares gjöromål , få at han befordrar dens
bäffa , fom förd anlitat honom om biträde , va¬
re Cig om varors eller växlars utbjudande och köpande,
prifers tingande, varors godhet och upriktighet, be¬
talning , (åket het, med mera : och kan det nåftan icke
hefkrifvas hvad Clor Ckada en mäklare^ kan göra (in
hufvudman , om han icke troligen Cig upförer.
Det år af denna ordfik , fom i mäklare Eden åc
intagit hvad i Domare och Wittnes Ederne finnes,
nämligen at icke för gåfvo>r, fkånker, vånfkap eller
Ckyldlkap, eller hvad cicc eiijeft vara må, afvika ifrån
fin Ckyldighef.

Hvad nu år fagt om god tro, och at mäklare bör
ftä på fin hufvudmans fida, kan dock icke annorledes
förfiäs,ånin memento, eller uti hvarje partie, fom
mäklaren fådf i CommifTion at tinga eller duta, ty når
mäklaren kundgjort fin hufvudman Com Commiffionen
honom updragit, hvad den andra mannen budit, och
anbudet af den förda icke antages, år Commifllo-
nen Hutad: och måkiaren hindras icke at gjöra et o-

B 2 lika
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lika anbud tji famina man ifrån annan band, om fil-
fålle yppas. Åfven få kan hända , ät mäklare får i Corn-
mlfTion bos den mannen, der han gjordt förda anbud
af en vara til vid pris, at erbjuda (amma flags vara för
lindrigare värde, åt förda mannen, hvarigenom fker, at
Commiffionen for den förda uphorer, och (lutas på den
andr3. Men bagge de föregående måklare-egenfkaper
rnåde vara förenade med fkyndfamhec i fine görorrål,
fom bedår uti en oförtruten dit, at icke upfkjuta och
draga de undfångne Commidioner på tiden, utan ge¬
rn fl vårkdålla, fkaffa fvar, och göra flu t. Han får då
icke vara fenfotad, utan ofta ftryka gatorne, befoka
Magaziner och Contoir, håmta prof och (ortementer
af varor, och dem for köparen upvifa, til des någotde-
ra honom hugas: eller ock i andre handels mål inhäm¬
ta de Contraherandes tankar. Ju fkyndefammare han år i
fådana expeditioner, dedo mera recommenderar han fighos köpman, och vinner deras förtroende, tillika med Com¬
midioner, fom öka hans förtjend. Mercurii bild föredålles
derföre hos de gamle, med vingar både på hufvud och fötter.

At hans kunddop och årfareohet, hvarom i början
at §. år talar, ganflo mycket lindrar hansbefvår, och befor¬
drar fkyndfambet in cafu , år deraf tydeligit, atdå han kan¬
ner hela handels hållningen , kan !han fpara fina fjåt, ochdirefle gå dit, der han vet det finnes (om han föker.

Andteligen fordras och tyflhet hos måklare: ic¬
ke (å, at han ju bör med redlighet framföra fltt
ärende, (amt åfven med dyrka af fkjål och välta¬
lighet gifva uplysning och förlägga ogrundade in¬kall, fom under famtal kunna förefalla, famt gifvaför/lag til jämkning och förening emellan de Con-traherande: utan bör hans tydlåfenhet enkannerligenderuti bedå, fom Mäklare ordningen 1720, jf. 5. (lad-
gar, at lönt och hemligt hålla, alt hyad honom af en eller

an-
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annan anförtrodt varder under, påflående afhandling: hvar
til ock han i fin Fd fig> förbinder; få at köpare och
fåljare icke få kanna hvar andras perfoner, innan afcalet
år flutit. Då forft bor Mäklarens mun opnas, famt kö¬
pares och fåljares namn för bagge kundgjöras, hvilka då
råkas, och bringa det köp til fulbordan, fom mäklare
börjat och flutit, Hår pröfvas måft hans Bona fidet ,
hvarora ofvanföre år fagdt. Huru nödvändig denna
tyfliåtenhet år i köpenfkap, til at afböja inlöpande Con-
fiderationer, håmtade af perfoners omflåndigheter, fame
at befrämja et fkåligt pris, år i § i omförmålt. Det

•år ock af (amma tyfllåtenhets grund, fom Mercurius af-
bildas med en masque for fit anfigte, på det han icke
må vara kånbar. Af lika ordfak, nämligen at köpa¬
re och fåljare icke måge kanna hvar andre, under be¬
tingandet, år ock den utvåg tagen, vid vida flags utrop
eller audioner, fom anflåilas genom Up-och Atflag, der"
alla köpare blifva dolde, tildefs någondera ropar mitt bud.
För öfrigit år det af fig fjeif klart, at mäklare, om de
i fin fyfia fkola fort komma, böra vara fårdige i talan¬
de af de handels fpråk, fom på deras Beurs förekom¬
ma- vSådant åndrar fig efter handels platferne: ty uti
Sverige behöfvas föga flere fpråk, ån Tyfka, Franföfka,
Ångeiika och Hollendfka, famt flundom Ryfka, och åf-
ven något Finfka; då dcremot på Utrikes orter, efter
omflåndigheter, erfordras Italienfka , Lingva Frasca,
Spanfka och Portugsfka , Pålfka, ja anda in til en hop
Öfter 1-åndfka fpåk, för judar, Perfianer och Armenia-
ner. Skulle någon tid den handels hvåifning fig yppa at
Amerikaner och andre verldenes Delar komma at befegla
Europa , måfte åfven mäklares fpråkkunfkap ökas.

io. §.
Wårkan af Edfvurne handels mäklare år fådan, at

B 3 det
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det aftal och flut ^ fom de gjort emellan bagge Con-
trahencerne angående det ärende, fom varit mäklaren
ombecrodt , . blifver befiåndande, och får i ke rubbas,
armorledes ån genom et nytt frivilligt begsfvande å bag¬
ge fidor : ty ord och aflked måfle hållas t och ånger-
köp aga icke rum i handel, om de icke åro i vilkoren
betingade. Åtminflone kan mäklare icke undgå, at nju¬
ta fitc Courtage eiler provifion, lom for flutet fig be¬
löper, ändock at Contrahenterne rygga köpet. Dock
kan ingen neka mäklaren, at eftergifva fin rått, om han
vill. Så fnart mäklare gjort flut emellan tvånne perloner,
bör han. tillfalla hvardera en upfats, under defs namri,
med tvånne bokdåfver teknat, af hvilken och til hvil-
ken han flutit, hvad quantum och pris. Wdxelfindgan
den 21 Januarii 1748 • Art. 12. Jf. /. Men pä det de gjor¬
da flut må icke allenafi flrax kunna bevifas, i fall tvift
blifver, utan ock för framtiden underråttelfe hämtas om
livad förelupit, far mäklaren icke låta flutet ankomma
på minnet, utan bör hvar mäklare hålla riktig bok el¬
ler Journal, hvaruti han, rrted år, månad och dag,
bör införa all kiopenfkap han flutit, af hvad namn den
vara må, med kiöpares och faljares namn, varors be-
fkaffenhet, myckenhet, pris ^ famt forfålgnings vilkor,
och flere omftåndigheter. Uti fådan Journal må icke in¬
blandas något, fom angår mäklarens enfkike årender
och fordringar: icke eller må han i flne egne böcker nå¬
got infora , iom rorer kans i ämbetet flutne afhandlin¬
gar. Mäklare ordningen rj20. §. 8• Hvarförutan hvar Mä¬
klare, är förfedd med en Annotations bok, fom han dage-
ligen barer i fin ficka, och hvaruti han med blyarts pen¬
na annoterar hvad dageligen blifver flutit och uträttat.
Uti denna Annotations bok utfarter mäklaren gemenli-
gen icke mera, ån initial bokftåfverne af köpares och

fal-
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fåljares namn, pa det, i fall den fkulle förloras, eller nå¬
gon komn a at titta derucr, köpares och (åljares namn,
icke n åge blifva kunnige. Denne få vål annotations
bok, fom Journal,äger vittsord infor Dommaren, i håh-
delfe någon evifi blifver om den handelen mäklaren
flutit: hvaremot de annotationer, fom obehörige perfo-
ner giort, hvilke utan iöf inmänga fig i mäklande, icke
Vittsord aga , utan beläggas med plickc, fom redan i §.
5. fagt ar. Huru handels böckers vittsord år befkafFat
efter vår lag, år utfått i Råtteg. Balk. Cap. /7. jf. 2*
Men mäklare böcker måfte galla for fult bevis, utan
at fannadem med Ed, efterfom de åro Edfvorne, få frarnt
icke fådane fkål förekomma, fom göra perfonen mifi-
tånkt. I ofrigit åhgger der hvar mäklare , at hålla fine
Annotations böcker och Journaler herolige och vål för—
varade; Men, når någon mäklare med döden afgär,
böra de af Sterbhufet firaxt förfeglas, och afåmnas i Mä¬
klare Contoiret, til den fom dar förer fiyrelfen, och dår
förvaras, famt icke öppnas, förr ån vid någon r han¬
dels mål fig yppande tvilf, hvaruti de dar gjorde anteck¬
ningar kunna gifva uplysning. Mäklare Ord.. 1720. §. g.

Attii f åbane böckers öpnande likväl ärfordras Do¬
marens förordnande, fynes vara få mycket billigare, fom
det cljefl kunde mifsbrukas till olofbge ändamål, under
flcen af fökc uplysning Når ock någon mäklare bok
öpnas, kan det hva*ken vara Domafen eller rått bö¬
kande tiiftandigt,. at bläddra boken igenom, utan bör
målet, År och Dag upgifvas, famt af mäklaren upfiås
och framvifas, at låfas, eller fkrifteligen utdragas, hvar
efter boken genafl äter tages, at å nyo förfeglas. Så¬
dan tyfthet med böcker kan dock icke afhåila jp,Ik!a-
ren ifrån at under fin lifätid låmna bevis, eller få kal¬
lade Mäklare Attefter öfver hvad de i handels mål flu-
tit, til at därmed uplyfa tvifHge mål, eller ftyrka råk-nin-
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ningar: fådant får mäklare icke vägra de perfoner, for
hvilke flutet år gjordt; men til andre må de icke utgif-
vas. Mäklare Ordn. §, /7. undantagande hvad växlar
angår: ty alle mäklare i Stockholm, och de Stapel Stå«
der, der våxel-rörelfe år, bora, under Eds plickc til
Kongl. Commereie Collegium generaliter inlämna
generelle ,fammandrag utur fin bok, ofeer hvad i
från den ena tiden til den andra blifvit traderat på
Hamburg, Amfterdam , London, och andre orter;
famt defsutom, enar och lå ofta af Konungen eller des
Commereie Collegio befalles, ilike underråttelfer upgif-
vas dock at Traflenters och Remittenters namn icke
röjas, eller enfkilt handels rorefe, fom hemlig hållas
bor 1 uppenbaras. Förordu. d. 15 Aug. rjfä, Defs utom
bora mäklare i Stockholm, hvar Beurs-dag, (å fnart
Beurs timman emellan klockan 12 och 1. år fluten, i
Kongl. Commereie Collegio anmåia hurudan våxel Cours
den dagen blifvit ftadgad. Förord, d. 2ß Marta rf5. t.

>1

Af hvad i njonde J. år fagt om de hos mäklare er¬
fordrade egenfkaper, kan man intaga, hvaruti ded fyda
i allmenhet beffår, nemligen at uti alla iofliga mål betje-
na dem, lom honom anlita, rörande handel och kiöpen-
fkap. Forffår han at upfåtta-de afhandlingar, fom e-
mellan kiopnrsån plåga fk ifteligen flatas, år dec få myc-
ve båttre. Och derfore bår han i förfåkrings bref of-
ver Skjepn eller godts ricktrgt infknfva de betingade
vilkor, fämt hålla rått arfkrift ofvrer alt, fom på de
rummen i ded tryckte Aflecurence bref infkrifves. Sjé
Lagen i66-j. Förfåkrings Balk. c. 2. Men hvad antingen La¬
gen förbudit, eller naturlig billighet afråder, dermed
bor han dg icke befatta; Ty i förra fallet ftadnar han

i an?
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i anfvar for all deraf timad (kada, och kommer deff-
utom at plikta. Makl. Gran. qio §. 6. Och i fed-
nare handelfen förlorar han fitt goda namn och ryk¬
te , och föijakteligen fin näring. Mäklare må der-
före icke låta (ig bruka i olaga handel , vare fig emellan
perforier, fom för fig (jelfve icke få med h va rand re
kopilaga, eller med varor, fom åro forbudne at inkom¬
ma eller utgå, köpas eller fåljas. Således då Borgare
och Invånare uti en och famma (lad få fritt köpflaga,
icke allenafi: med hvarandre, utan ock med fremmande
och gåfter, Upflads Boer och Almoge, (om dit med
varor anlända til förfåljning, må Måklare fritt betjena
dem påomfefidor. Men at befordra underftucken handel
med varor emellan Gåfl och Gåft, hvare fig In-eller Ut-
låndlke, undantagande under den tid fri-Marknad pådår,
iådant år forbudit. Deremot år det Måklare obetagit,
at med våxel och penninge-handel betjena både In-
och Ufåndfke Mån, utan åclkillnad , efter fom pennin¬
gar håcflyta af betalning eller lån, (om åro af annan be-
fkaffenhenhet, ån varor och byte i varor, och kunna
ingom förmenas at emottaga och til fin nytta använda«
Håraf år åfven klart, at det icke kan vara Mäklare lof-
ligit, at befatta fig med något (lut af Lurendrågade va¬
ror, ty hvad fom i handel icke får vara gångfe, dermed
får Måklare fig icke befatta. At Måklare i öfrigit börbeflita fig om at vara i godt rykte ibland Handlande,
fölgakteligen icke låta bruka fig (ålom et vårktyg tilfvek och bedrägeri, år en påfolgd af den Bona fides
fom hos honom bor regera, hvarom i §. 9. år talat!
Det år cck af den grund, (öm det år Måklare enkan¬
nerligen forbudit, a t hjelpa nåeon Skeppare til at få
upptaga penningar på Boåmeri. Mäklare Ordn. /720. §, g
Egenlkaperna af Bodmcri förklaras i Sjö Lagen 1667Bodm, Balk. Jemför Sondells Deputation derom
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under Herr Profeflorens och Riddarens af Kongl. Vafa
Orden Doktor Anders Berichs Prrefidio i Upfala. Icke
eller tiMåtes det Mäklare, at for egen rakning drifva eller
inblanda fig i Faftorier, Skepps Reden, Penninge växling,
eller annan kopenfkap, ellerat participera uti någon han-
del eller vahra. ibidem §• 7. Och fådantaf dengrund, at han
icke dynoedelR må, tii de Handlandes fkada, igenom fin
kännedom af handelens lopp, draga RörRa båtnaden til
fig. Hvarvid dock den anmärkning; tyckes äga rum,
at uti flora Bolag och handels Compagnier, (om beflå uti
Actier, och drifvas af en fårlkilt diredfion, tyckes ingen
fara vara, at tillåta Mäklare participera, allenaft (tim¬
man icke år få Ror, at han kan blifva hufvud partici-
pant, eller komma til Direktion. Mäklare ägde väl for¬
dom rättighet, at Ruta Skepps fragt-er, Mäklare Orån. 1*120.
§. Men fådant år nu (kepps Clarerare enfamt fot be¬
hållit. Skepps Clarerare Ord. d. 11 Martii 1748. Icke eller til¬
lätes dem for egen räkning aflecurera Skepp, hvarken
på frifkt eller Salt vatn. Sjö Lagen 1667. Förjåkr. Balk.
Cap. 4. Fhrjäkrings Stadg. d. 2 Oflob. 11po. Art. 2. jf. /. Afven
få år det (icke Mäklare lofligit, at låta Rålla något
växel bref på fitt egit namn eller något updiktat, eller
på någon annars ån råtta Renrsittentens, vid plikt af få
mycket, fom växel b^efvet innehåller, lamt at bota for
mened, och at rniRa fin fy fl 3; Förorda, d. 26. Martii
174 p. (f 4. Förklaringen d. 28. Aprill. 1747 jf. 2. Fäxelftadgan
d ?i Januarii 1748 Artic. 12, jf. 2. Förordn d 29 Marti 1763.
jf. 2. Som fedan år (att til 1000 Daler Silfvermynts boter,
Fbrordn. d. 13 Aup.1766 hvarjemte, och at hindra under-
fief håruti ibland Mäklare, år d n fedvana förbuden,
ac låta igenom Mäklare befor;a Wåxlarnes betalande och
Secunda Wåxlars anammande hos Tradenten, utan bör
Mäklare endaR få afhemta Prima Wåxelen, men Secun¬
da Våxelen af Remittenten f;elf afhåmtas då den beta¬

las



SK ] '9 [ SK
las. Fhrorcln. t/. 2j? Martii /7^3. (T. 2. Åndteligen år det
och Mäklare forbudit, at flata Växlar på annan tid,
ån under den vanliga Beurs- tiden , fom bor hå las i-
från klockan 12 til 1 på dagen, och innom hvi ken tid
alla Växlar for den dagen böra vara flutne: hvarföre ock
tekn hvarje Beursdag bör gifvas igenom ringning med
klocka på Beuden, då ftunden öpnas och lidit til flat.
Efter denna timas förlopp får ingen växel flutas. Ibidem
/. /. och Forordu. d. 13 Aug. 1766,

12. §.

Mäklare åro väl på handels platfer inrättade, kö¬
pare och låljare til hjelp och biträde: cch handelens na¬
tur år gemenligen fådan, at de icke kunna ombårasj
men hvarken kunna köpare och låljare förbindas, at
bruka Mäklare når de flellve åro i flånd at utråtta fine
årender, eller hålla fåkert at dårom anlita andra; myc¬
ket mindte kan någon förpliktas, at hålla lig til någon
vifl måklare. Likväl, fom alt hvad emellan Contrahen-
ter afhandlas , måfle i håndelle af upkommande tviffc
med laga fkål beftyrkas, hvartil tvånne inflåmmande vitt¬
nen fordras, dem Contrahenterne icke altid kunna hafva
til hands, och ftundom med flit undvika, för at icke röja
fina handels fpeculationer; altfå råder forfiktighen, at
betjena fig af Måklare, hvilkas intygande åger fplJ.t vits¬
ord, hvarora i §. 10 är talat. Men" dar Lagen urrycke-
ligen anbefalt Måklares nyttjande, måfle de hafvas til
hands. Således få inga växlar flatas, kjöpas eller fål-
jas, annorlunda ån igenom Edfvurne Måklare : Och om
någon annan fig håruti inlåter, pliktar han tufende daler
Siifvermynt, ock våxel-brefvet njuteringen växel-rått.
Forordnad. A Martii 1745. §• 3' nc^ l3 ^ll&> ndd. Hvad
våxelrått vil faga, förklaras i Vaxel litadg, d, 21 Januarii
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på flere flållen, och i fyncrhet i //, nemligeti
den ofelbara handräckning til återbetalning för Capital,
tolf Procents Ranta, Provifion, Proteft omkoftningar,
Poftpofto, med mera, fora innehavaren då dels aldeles
ipifter, dels ock måfte foka den almånna exfecutions vå-
gen , fora ofta på längre tid ankommer,

13- §•
For de förrättningar, fom Mäklare til köpares och

fåljares tjenft uträtta, få at dåraf blifver et formeligtflut eller afhandling, niuta de vi(T Mäklare lon, fora
kallas Courtage , provifion, ellerfenferi, och det antin¬
gen af köpare eller fåljare farnfålt, eiler ock af ende¬
ra , i fynnenhet den fora gifvit ComrnifTion til förfälg-
ning. Men når intet flut träffas, kan Mäklaren ingen tingniuta ehuru mycken möda han haft, Provifion beräk¬
nas olika uti d.e Europeifkej Handels Plaiier, dels efter
procent af varornes förfålgnings pris, dels efter Låfter,
Skeppund , korgar, mattor, med mera , alt fom i hvarje
handels ort är 'brukeligt; hvarom kan låfas Marper^ersKauffmans Magazine och Savariis Di&ionaire de Commerce,
där man och finner åtfkillige*Taxor intagne. Hår i Sve¬
rige blef Mäklare lönen vid handelens fvagare början år
1720 efter det öfverftåndne långvariga kriget, fatt til enhalf Procent eller en fierdedels Procent af köpare och
Säljare fårfkilt, för alla varor, fom i Pris Couranter up-
teknas, eiler eljeft förhandlas, fåfomSkiepp, Hus ochGårdar i Staden, Landt-egendomar, PenningeLån på faft
Pant, AfTecurence, Bodmeri, Metaller, Manufakturer,
Amunition, Proviant, Jouveler, Ull, Silke, Salt, Span-
mål> famt all annan köpenfkap, fom går igenom Mä¬klarens hand, faft ån den i Mäklare Ordningen icke årfpecificerad , Mäklare Ordn. 1720. jf. 10. Af hyre contra-
&er, fom Mäklare beftåller om Hus, Packhus och Källa¬
re , famt Arrende af Landtgods, njuter Mäklare en

Pro-
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Procent af agaren, och en half af hyres mannen. Ibidem
§. ii. For Växlar och Penningelån på fimpla Re-
verfer, famt deras förfåljande, njöt Mäklaren, efter 1720
ars Måklare ordn. 12 jf. af hvardera Concrahenten en fier-
dedels ProCent med vhkor, at vid handelens tiltagande
fkalle Provifion fållas til en Ottondedels Procent, hvartil
den och fattes genom KongL Byef. d. 19 Julii /73?. Men
nu år Måklare Courtage för Växlar utfått til en fier-
dedeis Riksdaler för hundrade, eller två daler och åtta
ore kopparmynt for hundrade Riksdaler, oaktadt hvad
Cours nu eller framdeles på Riksdalern må blifva. For-
Ordn. d.29 Marth 1763. §. f. För penningars och myntfor¬
mers omfattning, och förväxlande, beftods Måklaren en
Åttonde dels Procents af hvardera Parten. Mäklave Ordn.
jf. 13. För Vin och Brånvin betalar den, fbm lämnar
Måklaren Commiflion til famma handel, en daler Kop¬
parmynt, for hvart Oxhufvud. Ibidem Jf, ij. For Mä¬
klare Attefler, ?f dem laken angår, betalas Sexton Öre
Silfvermynt, Ibidem § /7. Högre betalning ån nu fagt år,
får Måklaren hvarken begära eller taga , vid tjenflens
förluft, Ibidem §. /<?. Däremot år Måklare Lönen aldeles
exfecutive, ftraxt handelen år til flut förd, om Måkla¬
ren den lamma fordrar: han behöfver icke mera, med
en trefk betalare, ån at hos Exfecutoren upgifva fin an-
notaticn eller räkning, ty den (äger vitsord, om den
icke med quitto mötes. Ibidem 16.

H- §•
De afgifter, fom i föregående § åro omfårmålte,

tilfalla hvarje Måklare för fin möda och arbete. Men
Contoiret har ock fina inkomfter, fom nyttjas
dels til hushyra, ved och ljus, fkrif- materialier, Con-
toirs Inventarier och betjening , dels och anvendes til
underftod för fattige Mäklares Änkor och Omyndige Barn.

0 3 ' För
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For Sådane medel måfle årlig redo gjoras af den ai¬

de Mäklaren, fom förehar Contoiret. Dår ibland år förffc
den få kiliade Guds-penning, (om hvar Måklare, (å of¬
ta köp och handel om varor, (amt andre Contrafler,
åro riktigt till (lut bragte, år (kyldig ac på anffen-
digt lått fordra af begge Contrahenterne. Den be¬
ror "på deras frivilliga gåfva, och kan icke taxeras
til någor viff: men något bör hvar och en gifva,
och det ankommer på Mäklarens (kicklighet och go¬
da låmpa, at håruti befordra Gallans förmån, Åfven
få ankommer det mycket på Måklares redlighet: hvar-
löre och led vanligt år, for måklare, fom hafva mån¬
ga behållningar dageligen, atvid hvart partie, fom han
afflutit, i fin Ånnotions Bok til minnes uptekna hvad
han i Guds-penning emottagit. Dehé medel aflåmnar
hvar Måklare uti Armböffan på Måklare-Contoiret,
hvarje måndag, då farotelige komma tilhopa. Mäklare
Ordn. i?2o. §. 5. Dårneh har Måklare Contoiret inkomft
af Frife Coumnters föclåljande lom hvarje vecka böra
på Svånlka fpråket tryckte utfärdas ifrån Contoiret, at
betjena de ^.Handlande med kunfkap om de priler ,
hvartil varor på de förre åtta dagar blifvit fålde. Alla
tisdagar om middagen böra de vara färdige, och in¬
nan klockan Tålf utgifvas, da och tvånne exemplar
böra i Kongl Cömmerce Collegio inlefvereras, Måklare
Ovän, 1720 /. 2. Til den andan böra famtelige Må¬
klare hvar måndag förmiddagen infinna fig på Måklare
Contoiret, atdårftådes, uti et inbundit, folierat och Re-
gihrerat protocoil, fielfve annotera prilet på hvad han¬
dels varor de den förutgående veckan flutit, famt hvad
de eijeft kunnat inhämta om varors närvarande pris i
gros och partier, vid hamnar och laftage - platfer :
dock få at köpares eller fåljares namn icke utföres,
icke eller quancum af varori, vidare ån at partiet va-
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rit dort eiler litet. Men med minut-prifer i bodar, el¬
ler lådane varor, fom (åljas och köpas til husbehof,
befatta dg icke Mäklare- Dede prifer utfåttas då uti Pris-
Couranterne. Vid denne fammankomft får icke någon
utan laga forfall vara frånvarande, eljed plikcar han en
daler SiiTvermynt til Armboflan, fom år Contoirets tredje
inkomft. Mäklare Ovdm i-]2o. §. Uti åldre tider for¬
merades de Stockholmfke Pris-Couranter få brå, at af
et a k trycktes åtta exemplar, fom fkulle fåljas til två
öre Silfimt fiycke% ibidem. De innehollo ock allenafl nå»
gre få Sortementer af varor, fardeles Metaller, tjåra och
tråvaror: men År 1768. började Mäklaren Guflaf Rahm
Ericjon i Stockholm, at utgifva Pris Couranter, af två
exemplar på ett ark, och efter utlånfka viiet dåruti fpe-
cificera alla Svenfka Sortementer af Metaller och deras
förädlingar, in och utlåndfke Saker och mineralier, glas,
fayancer, och Porcellainer , Sten och Jordarter, Amu-
nitions-Sorter, Spanmål och fruckter, Vidualie varor,
viner och drycker, Socker och Specerier, Droguer, fårg-
flofrter, allehanda Rudimaterier för våfnad, Svenfka Fa-
briques-varor af våfnad och annan tilvårkning, tjåra,
Beck och oljor , hudar och fkin, trävaror och to¬
baks-blad J bvarjemte prifer utfåttes för frackter och As-
fecurence premier, famt växel-Cours, tillika med pen-
ninge-Cours och Aciier. At handelen af fådana Pris-
Couranter hafver ganfka flor lifa i fine fpeculationer,
år onekeligt: Och at de mindre Städers handlande, om
de låto derle papper hvar veka komma fig med poflen
tilhanda, fkulle dåraf vinna flor kundfkap i fin rörelfe,
år aideies låkert.

15- §•
I Anledning af hvad nu fagt år, får man filfålle at

underföka råtta befkaffenheien af de förbindelfer, fom up-
komma emellan Måklare och deperfoner , för hvilka Mäk¬

lar«



SK ] 24 [ $
lare fylla, och följakfeligen det anfvar, fom å ömfefidor
af förbindelfenkan hånledas. Den fom af en annan varder
ombuden, at å defl vagnar något fyfla och uträtta, och
fig fådant åtager, kallas af de .Lagkloke minißer ne¬
gotii , eller flmpliciter Minißer, och på Svånfka Utfkickad,
Bud , Syfloman, Ombudsman. Handels Balk. Cap 18. Som
då årendet angår någon afhandlings görande eller gillan¬
de, enkannerligen kallas minißer obligationis contrahendo,
vel obligationen1 acceptandi; och åter, då fådant fker vid
råttegång, har namn af Laga Ombudsman eller fulmågtig.
Rätteg, Balk. Cap, ij men i handels årender och efter
målens egenfkap, fom ombetros en fådanman kallas han
af de Lagkloke ftundom Faclor , ABor, Infiitor, mini¬
ßer mercantio, Officinator, Procurator, Prcepofitus och hos
köpman Syfloman, Ombud, Commiffionair, Agent, VaBor,
Expedit, Supercargo, och få vidare. Det år ock til den¬
na flock, fom Mäklare, och flere tjenft-vårk vid han¬
del, fåfom Skepps Clarerareoch Tolkar kunna föras. Det
hår af upkommande Contraöt kallas i allmänhet Contra-
Bus inßitorius, Syflomanfkap och CommifTion. De Ro-
merfke Lagkloke åro mycket granlage, och göra fkill-
nad emellan ContraBus Inßitorius och Exercitorins, i få
måtto, at med det förftnåmde förflås en afhandling,
fom ingås angående något båtande handels ärende, i
fynnerbet til lands, til hvilkets utförande någon vifl per-
fon af Hufvudmannen forordnas eller ombetros; då
dåremoc med det fiftnåmde forflås hvad i dylikt ärende
ofverenskommes till flös, eller med fkiepp och gods.
Uti ContraBu inßitorio kallas den Proponens eller Hufvud-
man, fom ombetror eller förordnar den andra at fö-
reflå årendet, och den fom blifver ombetrod kallas
lnfiitor eller Syfloman, Hand. Balk. Cap 18, då däremot
uti ContraBu Exercitorio, den fom ombetror Skeppet kal¬
kallas Exercitor, Redare9 och den Skeppet föreflår kal-



] 45 [ &
las Ma'gifler Nävis, flundom Skeppare, undertiden ock
Supercargo, den förra for fjeifva Skeppet och (tyrdin¬
gen, den fednare for Laddningen Hår af år klart, at
måklare Contradet år en art afContraBus Inßitorius^ Sy-
flotuanfkap , hvaruti hufvudmannen eller Prceponens up-
drager fyiiomannen, Mäklaren, Prapo/itus eller Inflitor9
af hos en tredje man utråtra något vårf och årende.
Och ehuru detta Contra£fc har någon likhet med an¬
dra ContraSiibus Onerofis, der den ena Ikal gjöra någon
tjenfl åt den andra, fkiljec det fig dock ifrån dem uti
många våfentelige ftycken, hvarfös e det ock målfe an-
fesfåfotti etfårfkilt Contrad. Ty med Mandato eller ombud,
äger val Mäklare Contra&et den gemenfkap, at något å-
rende updragesen annan at ut åtta , Pom dårtil famtycker;
begge Contraclerne hafva derföre den likhet, at Mandata-
rius och Inßitor förbinda fig, at med flit och upriktighet
för fin Hufvildman uträtta hvad dem år anförtrodt, ochhuf*
vudmannen åfer, at gilla och ås kanna alt hvad de efter Or¬
dres flutit och utiåttadf. Uti bågge- défTe Contra&er kan
Mandatum göras antingen Speciale til något vift årende, eller
Generale, clåomforgen om a1 la göromålen dem updrages:
och det antingen Cum Libeva, tlå hufvudmannen allenaft i
allmänhet forordnar, hvad han vill hafva gjordt, utan
at utftaka fåttet huru det fkje må, fom beror på Syflo-
mannen , eller fine liben, då göromålet år utfått och in«*
gen ting lämnat på tyflomannens godtycko. Värkan af
bågae defle Contradier år, at hufvudmannen förbindes
til Hatet, lika fom hade han det fjelf gjorde, om fyjflo-
man icke öfverfkrider Limtes Mandati: lika få fladnar
Syfloman i an (var hos hedvudmannen, om han icke
vä kftäfer hvad han fig 5'aöit och dec fke kärt, och få
vida? e. Men de Lagkloke årter dra des utom uti Man-
d to y at den (om dersi! fanVy kt fkall uträtta fit åtende
utan vedergä'loing: hvi ket viikor likväl icke har rum
i Syflomardkap, hvareft ikåiig arfvodio Lön s iå och ve-dej>
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dergåilning for hvadå annars ärende år kofht, bör gåk
das. FLindeh]Ralk, Cap. /<?. /. 5. Thertil kommer ock
at då uti ombudsmansikap kannytjas få väl MandaturU
Manifeflum, hvarmedeift ärendet med alla fina omftåndig-
heter yppas for den, med hvilkenman gor aftal, fåfom
ock Mandatum Arcamim, då man icke yppar alt h vad fig
år anförtrodt, alt efter (om omftåndigheferna fordra: (å
måfte uti Mäklare göromål , intil des de fluta, Contra-
henterne vara för hvar andre okande, til defs Mäklaren
dem för hvar andre yppar, men likafullt blifva Huf«
vudmånnen hvarandre anfvarige, (om hade de det fjelf-
ve gjordt. Med Locatio Conductio operarum eller arbets-
lego, har Måklare Contra£let åfven någon öfverensftåm-
melte, 1 det at en vifs vedergällning måfte betalas för
gjord tjenft. Men många vilkor, (öm åro våfentelige
i Arbets Lego, pafla fig icke i Måkleri: ty i arbets lego
år arbetaren berättigad till fin lön, fedan han blifvit be*
tingad, faft ån Condu£lor ockfå icke har något arbe¬
te för honom: Condudtor får icke fordra annat arbete,
eller på annan tid, ån aftalt år: Locator kan fatta en
annan lika duglig at göra fin tjenft, om han fjelf år ut-
ur tilflåod at det göra, med mycket mera, fom icke
paflar fig med Contra&u lnftitorio eller det där under be-
grepne Måklare Contradt. At likväl ContraElus Inßitovius,
eller Syflomanlkap i handel, i många mål afviker ifrån
Måklare Contradfet, befynnerligaft däruti, at fyftoman«
(kapet år mera vidftråkt, och med flere (kyldigheter för¬
bundit, ån Måklare Contradiet, år af den föregående
af handlingen klart: ty en god Mäklares (yflomanfkap
eller Commiffion år fullbordad med tvånne (kyldigheter,
nemligen at följa Ordres noga, och göra rediga (lut: bri-
fter han i någotdera, blifver han fin hufvudmann eller
Committent anlvang forlkadan: hvaremotban, då han
fullbordat fin plikt, år berättigad at njuta arfvodis Lön,


