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'C?å långt tillbaka, fom Hiltorien följer omvaxTinganre
innom nrennifkoHågtet, — och den kan ieke följa dem
längre, ån til! famhållsinråftningens upphof, i och hvar¬
med utvecklingen af mennifkans hviiande förmögenhe¬
ter, och omvexlmgarne i defs yttre förhållanden, vidta¬
ga, — vifar den ofs alltid fårfkilda perfoner, innom
h varje famhåile, fys fel fatta med fårlkilda yrken. —
Hvarje mennifkas yttre verkfamhet målte hafva ett fö¬
remål. Detta föremål målte alltid vara ett yttre
ting, antingen i och för fig fjelft, eller fåfom medel för
de vexelverkningar, h vilka roennifkoroa emellan kun¬
na aga rum. En menfklig handling i den yttre
naturen, fom, för att kunna kallas verkfamhet/nödvän¬
digt målte frambringa en verkan i de yttre tingens
verld, åfyftar antingen att frånvinna den liflöfa masfan
något, fom för mennifkors behof kan vara eller blifva
användbart^ eller att gifva åt det fålunda framikafFade
en användbarhet, fom det delsförutan icke Ikulle äga.Mennifkors olika lynnen, olika naturanlag, olika kropps¬krafter, olika yttre belågonhet, målte likväl alltid brin¬
ga dem att, åfven innom desfa hufvudclasler, för fin
verkfamhet välja olika föremål. Det inbördes biträde
till uppfyllandet af ömfefidiga behof, fom utgör famhålls-
förhåilandernes orfak och ändamål, blifver härigenom på

gång nödvändigare och vidftråcktare. —- Mennilkor-
nas
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nas en flu i Ida förhållander till hvarandra, utan- &fFeen de¬
på något annat ån dem fjelfva, åro- åldre ån lamhåJlsför-
bållanderne, hvilka, tillkomne genom dem och af dem»,
gåivo dem växelvis beftåmdhet och. fladga. Sam-
h åfl-s för hå ila nderne fjelfve (kapade dåremot ett nytt flags
förhållanden emellan en (kilda* ined affecnde på de yttre
tingen. Ägande rattens införande och befallande var
alltid förda phenomenet af hvarje famhållsinråttning..
Det tillegnande- af visla yttre ting åt visfa fårfkilda
famfundsmedlemmarA. med andras uteflutande, fom den¬
na ägande rått innebår, oifakade nya olikheter i men-
ni (kornas yttre beiågenheternya omväxlingar i deras
inbördes förhå Ilander, och öppnade i och- med de t fa ihma-
fördern nya tillfällen, att åt hvarandra lemna, och af
hvarandra fordra, ömfeddiga biträden. Tid utbytet af
krafter kom nu åfven. utbytet af egendom, få mycket
viidflråcktare,. till irna verkningar på föreningsbanden
naen ni (korna emellan , ån det förra, fom det åfven kun¬
de aga ruin medelbart emellan dem, h vilka vi-
ilelfeorternes aflågfenhet i. öfrigt åtlkiljde. Det
fordrades icke till detta utbyte, fåfom till det förftnåmn-
da, att den, fbnrr tarfvade en annans biträde, fkulle å(ka
fådant omedelbarligen af den, han fann i flånd att lem¬
na det, att denne (kulle omedelbarJigen fe och årfara den-
förres behof, för att kunna biftå honom till defs upp¬
fyllande, och fjelf vara i fådant behof af ett lika ome¬
delbart biflånd af honom, att utbytet kunde komma till
verkelig fullbordan. De naturalfler (kapelfen'i rikare mått
tilldelat visfa delar af jordklotet, men däremot förnekat an.
dra, behöfde icke mer enfamtoch uteflutande tillhöra inne-
vånarne af desfa gynnade länderverkningarne af de
Ifrån hvarandra affiriljda folkens framfteg i odling och
-konßflit icke mer förblifva inlkrånkta en a a 11 till dem;;

HVar
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Hvar och en af naturens eller mennifkanskrafterkur.de,
i fin 'utveckling, för hela mennifkoflågtet frambringa nya
««edel till njutning, Den medelbarhet, fom allt detta
förut fat te, kråfde fårfkiidt användande af mennifkokraf¬
ter. Befattningen med förflyttandet af de yttre tingen
från det ftåffe, där de furnos i ymnighet, tili det, dar
de faknadés och behöfdes, nied utbytandet af den enes
öfverfléd emot den andres, till fyllande vf bådas behof,
utan att någondera nödgades uppföka den andre, öfver-
togs af få rik i Ida perfaner fåfom ett fårfkiidt yrke. 'Han¬
deln uppkom låfom fårfkild näringsgren ; den utvidgade
och fullkomnade de öfrige, i det den fråntog dem deras
individuellt infkrånkta beftåmmelfe och tillegnade dem
åt mennifkoflågtet.

Den fördelning af en Nations närande medlemmar,
■uti egenteligen producerande, produkterna till förädling
bearbetande, och produkternas olika arter på mennifko¬
flågtet fördelande, hviiken Allmänna Hushållnings-Wet-
tanfkapen uppftåller, igenfinnes alltfå, lika befkaffad, vid
utveckling af Hiftorien om mennifkoflågtets förfta bild¬
ningsperiod, med hviiken Hiftorias hufvuddrag, Hifto¬
rien om hvarje fårfkild nation måfte inftåmma. — I de
länder, där naturen af fig fjelf århållit nåftan all den
fullkomlighet, den ikulle kunna århålla genom odlingen;
där nationen, för att komma till känsla af allmänt och
enfkildt vålftånd, af alla förekommande behofs lika lätta
tillfredsftållande för hvarje enfkild medlem, endaft be-
höfver framfkrida til! en vifs punkt och bibehålla fig på
den, utan att af någon annan yttre anledning, ån natur-
phenomener, kunna bringas att fåtta något ytterligare
fortfkridande i fråga; och där fåledes hvarje ny genera*

tion
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tion högfl fållan kan aufes för annat, ån en fb r t fa t tn ingv
en fÖ/myad framfiållning af den gamla; i fadana länder öfver-
g,eck aicielning-en af fårlkilda perforier till fårlkilda yrken
Iharfc till inrättningen af Gaßer, eller fårlkilda folk ftämmar
Innom Nationenr hvilka, led1 eftar led, fig med hvarje*
fårfkildt yrke, en fairst och med uteflntande af de andra,
lys fellS t te, och ännu, dårtill genom Inrättningar, grun¬
dade på uråldrig vana, förbundne, fysfelfåtta. — I an»'
dra länder åter, dar naturen v ål icke utan odling annor»
lunda, ån hög fr otillräckligt, tillfredslHUer folkets behof»
men dår den däremot, med ringa användande af menni-
fkokrafter? Stänker odlaren den rikafle lön förfin möda $
dår, för den till framfifridande fiarkt åggade fria menfio
liga verk fa-mheten, de ideella föremålens fällt måfte öpp*
nas, då de reellas fnart befanns för inlkrånkt;. åfven i
des fa. länder bhldacks fm ån ingoni en flags fördelning af
Nationens, medlemmar, med affeende på deras fysfelfåfct-
ningar, i fcvenne betydligen åtlkiljda Caft'er: de frias, oclx
ilafvarnes. Den menfkliga verkfamhet, fom, ined de yt¬
tre tingen till föremål, af dem måfte tåla åtfkilliga in*
Ikrånkningar och hinder, och måfte lämpa fig efter des-
lå, för att undvika eller befegradem, blef fnart, i jemn-
förelfe med den högre art af verkfamhet., fom, innom den
verkningskrets den fig tillegnat, antingen af Speculatio-
nens fjelfutvecklade fyfremer, eller konftfinnets Ikapel-
fer, eller klokhetens operationer, eller tapperhetensrädelmodets och patriotismens kraftyttringar, hvarken
ville eller kunde veta af någon inlkrånkning, knapt an-
fedd för menlklig verkfamhet. Då denna egenteligen
produéliva verkfamhet likväl alltid fanns oumbärlig, för¬
klarades den tillhörig en få fkilld fubordmerad clafs af
mennifkor; och för att kunna förena all möjlig inlkrånk¬
ning å den ena lidan, och all oinlkrånkthet å den andra,

betogs



Ire togs till och med den egenteligen verkomme dispo-
fitionsråttigheten rörande föremålet och användandet af
defs verkfåmhet, för att öfverlåtas ät dem, bvilka, da
de icke kunde undgå, att, någon gång, åfven. at reella
föremål ftråcka fin verkningskrets, funno med fina an-
fpråk o in oinfkrånkt fri verkfamhet mera ofverensflam-
mande, att befalla verkflållighet, ån att fjelfve verkflålla.
Den enda verkligen produdliva näringsgren r fom desfe,
i allt é fr igt T blott tårande medlemmar af. nationerne,
funno nog fri och oinfkrånkt till fin princip, famt, i defs
ilörre omfattning åtminfione, åfven vid handläggningen
fysfelfåttande nog flor del af den högre ideella verklam-
hetsförmågan , för att kunna förblifva de frias yrke, var
likväl- alltid Handeln. Till defs föremål räknades icke
blott produéterna, utan åfven producenterna; och för
defs utökning, åfvenfom, i öfrigt, för hvars och ens an«
vändande af de under hans dispofition flående verkfam»
ma krafrer, gafs , ibland de fria, inga grader af frihet. —-
Hos de Nationer däremot, h vilka, i allmänhet,
med mera enßcildt hånfeende till dem fjelfva, ån
till lånderne, hviika de bebodt,* af Hiflorien böra och
kunna betraktas, enar de, af det land de innehaft,
fållan lånat betydligt mera ån boningsflållet, och ofta ,
alltid med bibehållande affin nationalitet, ombytt detta
hvilkas fårfkilda Statsfnråttningar falunda alltid måfte-
finnas till fina hufvuddrag af nationalcharaöteren beftåm-
de, och blott i tillfälliga delar af olika yttre förhållanden
beroende; finner man, från förfta början af Samhålls-för¬
eningen, afföndnngen till farfl<i 1 da yrken mera befiåmd
i anfeende till visfa tider och orter, ån i anfeende till
visfa perfoner. Det var hos desfa, om jag få får faga,
8-Kiera nationella folkfiag, oftare Nationen i fin helhet,
ån individuen, Com fynt.es verkande, och åfven uti hvarje

in-
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individues verkfamhefc framftod med mycket tners be«
ftåmda drag uationalchara&ern, ån hans egen individuel¬
la. De funnos vislerligen hos enfkllda nationens med¬
lemmar1, desfa perfonilgen olikartade naturer, desfa
af olika tids och orts forhållander olika beftåm-
da individualiteter, h varförutan begreppet om men-
nilkoflågtets natur och egenfkaper, ii ka litet, foua
det om famhailsinråttningen , kan beftå; de olika indivi¬
duella framflållHingarne vifade fig till ock med icke nå-
gorftådes få allmänt, få Pom rakt motfatta ytterligheter;
men enheten, fom låmmanhöll allt, den gemenlamma
Urgründen, hvarifrån de fårfkillda bellåmninga ne utveck¬
lades, och fom af desfa fidkillda beflämnlngar olika be-
ftåmdes, vifade Hg likvål alltid, genom de tillfäl¬
liga tilifattfeme endall tydligare i exempel fraui-
ftålld , och, efter vanligheten,, Jikafon» all grundbe-
ftåmning, aMdratydligafl, genom de till ftörfta ytter¬
lighet motfatta framftållningarne. De olika tids och
orts förhållanderne raålle vål alltid, efter fom de på
olika vis träffade hvarje nationens medlem, på
honom göra olika verkan, men de verkade dock
alltid på alla lika ftarkt, och verkningen på den
ena förblef alltid likartad och i fammanhang med
verkningen på den andra. Då desfa förhållatider
gåfvo anledning till förändrade behof för nationen, till
nya tillfällen för Nationens framfteg i odling, kunde fa-
dana behof icke fyllas,^fådana tillfällen icke begagnas,
genom den förändrade riktning, fom gafs åt enfkildas
bemödanden; Nationalverkfamheten måtte uppkallas,
verkningen af de tillfälliga orfakerne fke direkt på Na¬
tionen, och förändringarna i de enfkildas hållning blif-
va endafl följder af förändringen i Nationens. Den för¬
delning ef åcfkiljda föremål för raenikliga verkfamheten,

fom



fem tili fyllande af tnenlkliga behofven., till ernående af
ändamålet med fairihåhsinråttningen, i hvarje fan.hålle
erfordras,. — denna få vigtiga omftåridighct i hvarje
folks biMmngshiftoria, — tillgeck ockfå icke bland desla
nationer, lafom annorftådes, därigenom att fysfeifåttnin-
garne fordeltes emellan nationens medlemmar, utan på
det fått, att Nationen fordelte lig fjelf och ßn tid emellan
fysfelfåttningarne. Det var icke en vifs del af Stats-
borgarne, fom, för fig affkiljde, anviftes till det ändamål,
att for fvara de öfriga;. hela Nationen drog i hårnad mot
en angripande fiende, och äfven, når inga fiender Ijelf-
mante in funno fig, likafullt en vifs tid på året ut at fö-
ka dem; Det var icke någon fårfkild Gläfs af famfonds-
medlemmar, fom åtog fig att, enfamne for fig och de
ofrige, förråtta något vift flag af de arbeten, fom till fyllande
af allas gemenlamma behof måfte förrättas^ hvarje per-
fon innorn nationen anvånde den tid och de krafter,,
hvilka deltagandet i Nationalföretagen temmde honom öf-
rige, på de yrken, fom med hans lynne och fallenhet,
det förefallande behofvet och naturen af hans tillfälliga
vifielfeort,. nårmaft; öfverensftåmde; Det var icke åt iår-
Ikilde perforier innom Nationen, fåfom yrke, tilldeldt,
att genom mellankommande biträde befrämja utbytet af
hvad den ena hade och den andra behofde; hela Natio¬
nen famlades på vis fa tider och orter, för att lemna ti 11-
fålle åt detta, la nödvändiga, ömfifidiga biträde en (kilda
emellan. — Men en del af desfa Nationer drogo på läng¬
re hårtåg ut till länder, fom mera behagade dem, ån
deras eget fordna hemvift. De funno i desfa länder en
milldare natur, ett beqvåmare lefnadslätt, och ett folk
förut bofatt, hvars egenlkaper och fedvanor få afveko
från deras, att de ej kunde anfe det åmnadt till annat,
ån att i deras fiålle f&rråtta de oumbärliga arbeten, fom,eljeft
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eljeft någon gång, måfi: dela deras tid med de, af demframfor aI-It annat värderade, krigsyrkena. De åtnöjciefig till en början med att tillegna fig, och rned Hg b art-föra, frukten af detta arbete; de fortforo dermed, få lån¬
ge af den famlade förmögenheten något återftod att bortfé-
ra, for art annorl-tådes confumera; de åröfrade då fjelfvalandet, emedan det knapt var något mera ofngt att år-öfra; de tillegnade fig fjelfva de pfodueerandes ar¬be t.s flyrk a , för att få mycket fåkrare kunna räkna pååtnjutandet af det, foira arbetet tid efter annan produce¬rade. De inkräktade låndernes ålldre innevånare kommohårigenora, med bibehållande af all nationell åt&iifnad, uti"ettflags famhåilsförhåliande, eller åtminft-one ett fam-man-
lefnadsförhallande, med de inkräktande. Styrkans rått,ofta den niåft gällande af alla, införde, uti den få kallade
nyare Europeifka Hiftoriens famhåilen, ett förhållandeemellan desfa tvenne olika flammar, fom fkulle utgöraett folk, men förft efter fekler kunde bli det, ungefärli¬
gen af famma art, fom emellan de fria och fiafvarne ideålldre famhållena , och ftadgadt genom opinionens mag tinnan ett fådant nytt flag af tråldora genom några po-fitiva fladganden befåftades. Tråldomen efter nya flilenfatte likväl icke få egenteligen, fora den efter den gam¬la, den ena mennifkans krafter under den andres dispo-fition; deri gjorde i flållet den ena clasfen af men-nilkor den andra underdånig. Med intet flag af egente¬ligen produktiv verkfamhet anfågo de nya öfverherrar-
ne, likafom de gamle, fig tillflåndigt, att fjelfve taga be¬fattning ; åfven handeln upplåts till idkande, fåfom nå-

- ringsgren , åt de underkufvade. De öfvermågtige hadenemligen icke betagit dem, likafom de gamle betagit fi¬na llafvar, all möjlighet att förvårfva ägande rått, de
for-



'föf'behoilo Hg blott att icke behöfva refpektera den, når
de be höMe något af det de andre förvårfvat, och fun¬
no låmpeligt att taga det; de gåfvo fig icke mödan, att,
fåfom forntidens Herrar, fjélfve anordna och beftåmma
hvart och ett användande af One visfe förvårfvade flaf-
vars arbetsförmåga ; det var egenteiigen det fårdiggjor-
■da arbetet, den produkt deras mvdergrfne, med fin egen
o ni tan k a och flit, frambringat, fom de anfågo fig berät¬
tigade att tillegna fig, når deras behof eller fnikeniret
det fordrade, och de fatte, endaft af fårfkilde t ill fällige
anledningar, deras arbetsftyrka, fåfom en annan deras
tillhörighet, i requifition. Styrkans mifsbruk motades
flutligéti af ftyrkan. Af de förtryckte nåringsidkafne för¬
famlade fig alla de, hvilkas näringsgrenar icke fåftade
dem vid landets grundegendomar, eller andre fårfkilde
flåilen , flyttade tillfammans fina boftåder, och upprätta¬
de fins emellan, till befkyddandé af hvarandras ägande
rått, en egen art af fatr» hålls författningar. De väldi¬
ge hade nu åfven börjat att vilja herrflka öfver hvarari-
dra. Med begagnande af uråldriga, i fitt urfjprung min¬
dre betydande, företrädesrättigheter, ftörre perfonliga
egenfkaper och ftörre famlade tillgångar, hade fomfige
tillegnat fig, och fökte förfvara , en mer eller mindre in-
fk ånkt, och mer eller mindre varaktig magt att befalla
öfver de öfrige. För att få allenaft en öfverhefre, och
verkligt ikydd af denne, underkaftade fig de nåringsid-
kande famfunden desfe, framför de andre mågtige, Her¬
rars öfvervåide, och underftödde med alla fina krafter
deras anfpråk på de mindre betydandes undergifvenhet.
Nå'ingsidkarne hade förut livar för fig varit förtryckte;
genom fin förening, och belkyddet af den fig få kallande
högfta makten i ftaten, funno de fig ftarke nog för att
vilja i fin ordning förtrycka. De hade förut icke varit

B fåkre



fa

fåkre, att enfamne få behålla frukten af bvsd de fér-
tjent; nu fökte de att enfamne tillegna fig till och me&
möjligheten och rättigheten att, på de fått, de för fig
utvalt, något förtjena. De hade förut måfl dela med fig
åt andra af fin egen förtjenft; nu ftråfvade de att
hos fig förena åfven den förtjenft, fom förut tillkommit
andre. Icke nöjde med att vara befriade från lottågare i
det fom arbetet inbragte, fökte de nu åfven att göra fig frie
från medtåflare därom. Forföken befrämjades af de Lands¬
herrar, h vilka förut af dem århållit biträden och tjenfter, och
hvilka hade orfaker att vilja bibehålla deras tillgifvenhet.

Sådan var hos de flefte Europeifke Nationer upp?-
komften af Städer, Stadsprivilegier, af den genom för¬
fattningar ftadgade fkilinaden emellan Stadsraanna och
Landtmanna näringar.

Vårt fädernesland var troligen ett at de hemvifter „
hvarifrån desfe det öfriga Europas inkräktare utgått. Våra
icke utvandrade förfäder, förblefvo väl frie från de onatur¬

liga forhållanderne emellan en underkufvande Nation och
ett underkufvadfe land med dels innebyggare,, från följ¬
derna af.de hamnande motverkningar, hvilka emot deo
kufvande ftyrkan af den k.ufvade näringsfliten, efter defs
befrielfe., tillvågabragtes, och från alla de egna Inrätt¬
ningar, hvartill, hos deras utgångpe Landsmän, desfa
uppgifna. omftåndigheter föranledde.. Det år dock. gam-
ika anmårkningsvårdt, att tidernas, genom hvåffningar
af helt annan art, och ftridigheter af helt annan orfa k
och fyftning, förändrade fkick, och odlingens, af ingen
fynbart mågtig utlå.ndlk. inflytelfe fortfkyndade eller åt
något vifst håll riktade, framfteg,lcke deftomindre i mån¬
ga, till och med arkitraira, delar af vår Folitifka och
OeconoLTiilka Lagftiftning lernnat aldeles lika. refultat ined
dem, hvilka i de ofrige Europeifka lånderne vanligen till-
ikrifvas de nämnde offafcerrie.. Skall man hos desfe ge¬
rnen famma refultater förutlatta något fådanfc nödvändigt



Cammanhang med de fårlkilda tidehvatfvens olika ande,
farmt de olika -bildningsgrader-nes egna åfigter och poftu-
låter, att olika erfarenhetsvågar icke kunde undgå att
leda till famtna mål? Eller (kall man flcyllo på ett i fed-
nare tider inkommit efterbilduingsbegår, -förenadt med
den ofta för häftigt fattade öfvertygelfen, att allt det , fom
på andra ftållen fy-nts betydligen bidragande till Stater¬
nas och folkens fänntkyldiga nytta och anfeende, åfven
hår fkulle hafva enahanda välgörande verkningar? Rät¬
teligen torde man af båda de uppgifna orfakeme växel¬
vis kunna förklara de anmärkta phenomenerna af våra
lagars och inrättningars likhet med de motfvarande ut-
låndfka. — Bland des fa phenomener år emedlertid åfven
Städernas organifation, och ute/lutande rättigheter, ett af
de mårkeligafte, Den fcdkftam, hvilken vanligen anta-
ges, fåfom vid början af Sveriges förfta egenteligen Hi-
ftorifka period dit inflyttad, utvalde fig där, till en bör¬
jan, lika i i tet någre visfe och ftadgade näringsgrenar, fom
någre ftadige och varaktige boftåder. Den fpridde fig
omkring i det vidftråckta landet; fivar och en fokte fitt
uppehälle på de ftållen och det fått fom han fann för fig
låmpeligaft. Landets ålldre innebyggare ledo af de ny¬
komne intet intrång; Landets produdtion till uppehälle,
och material till nya näringar, var för båda mer ån till¬
räcklig. De gemenfamma bårfårderne och de famfåldta
afgndaoffren utgjorde föreningspunkten för al^a. Vid de
allmänna ofFertjenfterne rådflog man derjemte om natio¬
nens allmänna angelägenheter. Man gjorde fig då åfven
bekant med hvarandras tillgångar och behof, och den
ena utbytte fitt öfverflöd emot den andras. Med upp¬
hörandet af de årliga krigstågen, fåftades uppmårkfam-
faeten mer vid landets bebyggande och odling; mera an¬
ledning uppftod för den enfkiildte att utvälja fig en var¬

aktig



12

aktig buftad, då den for honom fkulle blifva mer, ån ett;
ftålle, dår han h vilade ut emellan hårfårdernej mera o» ,

delad tid öfverblef åt de egentliga näringsfången, hvilka '
nu, efter yttre omhåndigheternas föranledande, tydligare
åtfkiljdes och beftåmdes. Omkring Afgiidahufen, Kon un¬
ga fäte t, de ftorre fjéhamnarne, tings- och marknads-
platferne, hvarifrån vikingarnes flottor plågade utlöpa»
eller dår folket vanligen någon tid på året famlades, an¬
tingen i allmänna årender eller för varubyte, plågade
vanligen ett ftörre anta! perforier uppehålla fig, antingen
för förrättandet af de vårf, de for nationens allmänna bå-
ita fått fig af de öfrige uppdragne, eller blott med hån-
figt till de fårfkilda förmåner, den närmare fammanief-
naden emellan flere oflridigt årbjuder, och fom icke ens
i desfa tider kunde undgå att vårderas. Alla desfa per-
foners hemvifter fåfiadés nu med mera ftadga och be-
flåndighet vid hvarandras, och då den 'egenteligen pro¬
duktiva naturen icke kunde, innom en få in fk'raäi k t krets,
Jémna tillräckliga föremål för få mångas fysfeifåttning,
måfie-de, hvifka Nationens allmänna angelägenheters be¬
vakande icke ålåg, till flörfta delen, få fom fitt affkiljda
yrke antaga de näringsgrenar, hvilka på något fått till
förädling bearbeta frukter ne rf de i landet utfpriddes di¬
rekt producerande arbete. Af desfa olika anledningar
hafva alla våra ålldre ft ader uppkommit, och de flefVaS
anläggning vittnar ockfå mera om dylika tillfälliga or-
faker, ån någon därvid ordentiigen följd plan. På alla
Italien, där flere perfoner, antingen lör någon vifs tid
och orfak fammankomma, eller ock för beftåndigt af ge*
menfamme anledningar utvalt fTg fina hem vift jemte hvar-
andras, måfle nödvändigt emellan dém, jemte andra för-
hållander, åfven uppkomma fådana, fom leda till utbyte
af hväd den ena har mer och den andra mindre ån. harrs



Mofver, till byteshandel. De på långre afftånd från hvarc
annan i det öfriga landet bofatte, och med de yrken, hvar-
till den omgifvande naturen gaf dem anledning, fysfei*
fatte, Nationens medlemmar kunde ej annorftådes, ån på
desfa mera befökta eller bebodda ftållen fölca och finna
de far dem nödvändiga tillfållen, atr, genom affåttning
till andra af fin Öfvemodiga tillgång på det deras be¬
boende landftråckor,. deras odlingsfiir eller arbetsdrift,
frambragf, i utbyte dåremor af andra förfkafFa fig de
medel för fyllandet af fina oundgångeliga behof, hvilka
naturen nekat deras hemorter, eller deras egen flöjdfkick-
lighet icke mågtade bereda; För de fiere på ett ftålle
tillfammans bofatte, fö rblef ömfelidiga affåttningen och
bytestillgångeu alltid under fammanboendet lika; Åfven
för Landets fpridde innebyggare förvandlades desfa för¬
måner, från tillfälliga och till vifs tid infkrånkta, till,åt-
minftone i få måtto, ftåndiga fom de, når andra om-
fiåmdigheter medgåfvo, alltid kunde begagnas, därige¬
nom att visfa pä de ftållen, dår utbytet plågade fke, bo¬
fåtte perfoner företogo lig art fortfåtra marknadstillftån-
det, och, genom meilankomft emellan köpare och fållja-
re, vid alla tider och Håndelfeiy bereda desfa en fåker till¬
gång eller affåttning. Vårt fpråk förvarar ännu i ordet
Köping, hårledt a £ Kopa, benämningen på de ftållen, dår
fkiljda orters innevånare i forntiden mötres, eller ånnu
mötas, för att genom utbyte af lina olika tillgångar jem-
na landers naturolikheter och årfåtra de dåruppå grunda¬
de olika näringsfångens enfidigbet. De flefta af de ftå-
der, hvilka i fednare tider utrnårktfig fåfom fådana, leda
fin üpöhof från dylika ålldre tiders Köpingar eller mark-
nadsplarfer-, och, churu tillåfventyrs lånandet och befräm¬
jandet af inhemlkt varubyte icke vid alla ftåders aulågg«
ning urgjorr hufvudanledningen och hufVudföremåler,fy-
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fy nes men dock med fkål, af alla fläders i de ålldte
tiderna gernenfämma benämningar (Kaupang, {varan¬
de mot Köping, af Kaupa, Kö.pa, eller egentligen ,

handla, Bjarko, Birko, af Bjärk, handel0) åfvenfom af det
i fednare tider alla Städer tillagda epirhetet, Kopftad, hvil¬
ket ännu i Syfkonfpråken, Danfkan och Norrfkan, af-
venfom af Allmänheten i Sveriges fodra provincer, bibe-
hålles, kunna fluradet handel anfetts för ett bland Stadsboar¬
nes hufvudfakligafte Och egentliga näringsfång. Det oli¬
ka lefnads- och bergningsfåttet bland de på ett ftålle i
flörre antal förfamlade innevånarne i desfa fläder, och
den öfriga, i det vidftråckta och gleffc bebodda landet
fpridda, nationen, de olika föremålen för deras verkfam-
het och ägande rått, medförde, i mångfalldiga hånfeen«
den, nödvändigheten af olika inrättningar och fladgan-
den. — Redan i Sigurd Jorfalafarares och Eiftens tid om¬
talas af Sturlefon eu i Norrige gjord fkillnad emellan
Bjarkejar Raettir eller Byarniannalag och Landzlogum **) *
och famlingarne i vår åldre Lagftiftning, våra fårfkillda
Landfkapslagar och StadsRåtter, förete de olika förefkrif-
ter, dem man anfert nödige, med hånfeende till de dlika
förhållanderne emellan mennifkorne i ftåderne och på lan¬
det, och hvilka flutligen organiferades i tvånne fårfkill¬
da Codices, i många delar få våfendtligeo fkiljakriga,
att, åfven i vår nu gillande allmänna Lag, lemningar af
denna fkiljaktighet icke kunnat undvikas. — Denna, få-
fom nödvändig anfedda, fkiljaktighet i Lagar bygg¬
des vål, fom fagr år, på en förefunnen olikhet i de

o

a t.

*) Hadorph, Företal till BjörkoaRåtten. Fildes Laghiftoria p. 41.

**) Sturlefon, Heims Kringla T. 2. p. 260* Fildes Laghift. p. 7g.
Ihres Glosfarium T, L p. 191.
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Itflciljda yrken och näringsfång, hvilka fysfelfatte
dem, för hvilka Lagen gafs; men fjeifva afföndringea
af näringsfången, fjeifva Ikillnaden emellan Landt- och
Stadsmannanåringen , fådan fora den då vifade lig, for-
Btfattes alltid af våra åidre Lagßiftare \ den finnes ingen-
ftådes i de åildre Lagarne -ftadgad. Man kunde ej'annat
Infinna ett fådant ftadgande öfverflödigt, få långe denna
åtfkillnad blott var ett phenomén, fom föreföll grundadt i!
lakens belkaffenhet, och var det verkeligen i tidehvarfvets.
Årfarenhetens behofiledde och beftåmde, i äldre tider, hvar-
je Lagftiftningens- fteg. Snart gjorde Landets tilltagande
odling, tätare bebyggande och ökade befolkning, möjligt
att åfveri å landet idka en del af de näringsfång, hvilka
fö* ut endaft i (Vaderna kunnat drifvas, årfarenheten vi¬
fade görligheten af att de (kiljda Näringsfången kunde
fatnm anblandas, att Lanatbon möjligen kunde blifva
delacktrg af fom i ige bland de fördelar, Stadsbon åtnjutit,
då däremot ännu alltid lämma fvårighet vifade lig för
Stadsbon att få de! uti Landtbons. Då inträngde fkill-
nader emellan Landtmanna och Stadsmanna-nåringarne
frå« årfarenheten i Syftemet; från betraktelfen af hvad
fom var, till betraktelfen om hvad fom borde vara. De
olika nåVingsgrénarneff (ämfållda tillväxt hade varit ett
femtidigt phenomén med deras affkilljande till (Våderna^
och landet; nu trodde man fig finna uti det fednare
grunden til! det torra, och att fortfarcndet af tillväxten*
endaft berodde därpå, att denna grund icke rubbades»
Hvart och ett näringsfång hade förut varit låmpeligt

* endaft för en ort; däraf flöt man att det vore för alltid;
olämpligt för alla andra; olika näringsfång hade förut

^ icke varit annat, ån olika fått att förtjéna uppehälle, för¬
anledde af den arbetandes olika ftållning; nu anfågos de
fåfom aflkiljd egendom, tillhörig, om ej visfa perfoner,åt»

i



åtminflone visia orter. Desfa betraktelfer , unde» ftodda
af utlåndfka Exempel, fkapade den mängd af författnin¬
gar, forn , i åildre och nyare tider, till vifs Iocal in-
Ikrånkt utöfningeu af Svenfka .Näringsfriheten.

Då jag företagit mig att uti denna Academiika af-
handiing framffålla den del af desfa författningar, fomangår ett af de förbud, hvarigenom man trott hg bö¬
ra infkrånka föremålen för Landtbons verkfamhet och
näringsflit, och förbehålla några egna åt Stadsbon, kåndtfrån längre tid tillbaka under namn af förbud emot
LcindikSp, och ännu qvarftående, få om allmänt i vår
allmänna lag, oacktadt alla de undantag därifrån, hvil¬
ka federmera funnits nödige, har jag icke kunnat
neka mig, att, få vidt tid och krafter medgifvit, på fåttfom nu Ikett, framflålla de begrepp, jag fattat, om orfa-
kerne till yrkens och nåringslåtts fördelning innom fasu-hållen, om denna fördelnings Hiftorifka uppkomft hosfårlkillda Folkflag, om defs utveckling och ilutliga för¬ening med Lagftiftningen» — Kunnige Låfare må döma,i hvad måtto denna framftållning kan höra till ämnet;Wålvijlige må urlakta de mångfalldiga brifter, fom ickekunna annat ån dåruti finnas, åfvenfom om den tillåf-
ventyrs upptagit för flor del af det rum, afhandlingensinlkrånkta grånfor lemna,

Alla gamla LandfkapsLagarne innehålla ftadgandetirörände köp, få väl af faft ibm lös egendom. Endaft de, fomröra lösören, höra för närvarande till föremålen för vår
upp-
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Sfppmårkfanßhet. Desfa ftadganden beträffa hufvudfakligen
JTjelfva köpe afhandlingen, fättet för dcfs afflutande, vld-
ffråcktheten afdefs verkningar och möjligheten af defs åter¬
gång; icke något förbud emot köpflagande om visfa varor på
visfa orter , jemförligt med det fednare vedertagne för¬
budet emot Landsköp. Wål innehålla nåftan alia -Lagar-
ii e fårfkilda benämningar af köp, efter ftållet dar de
ikq, och perfonerne mellan hvilka-de afilutas, Tåfom kjop
med kjöpmnnnum och Torghkjop , kjop innan Hundari.?, Hunda¬
ret mcfilum och Fulklanäa mdllum, kjop af Hirdmanni eller af
väghfarande manni, (Upl. L. Köpm. B. fl. 2 och $.), kjop
af allt thet i bodhom liggär, ok a Torge utan "bodhär fwafmn -i
fWeftg. L.e Thjuwå Bolkår fl. 22.), kjop a Siräte eller
Strätiskjdp (O flg. L. Wlnf. B. fl. g.) kop foiti män af Lande
gdra innan kåpftadhi widher kdpftadzmän, eller kopßadzmän
vidher Landzmcln, (Suderm. "L. Köpm. B. fl. l.)> kop af
kopmannum eller a Torghi, och kop fom man gdr a lande hema
fori • gardhi finrnt, fWeftm. L. Köpm. B. fl. 2 och 9.);
men följder af åtskillnaden, fom emellan desfa köp göres,
dragas endafl, i an feende till det olika förhållandet, i häri-
del fe det köpta klandras få fom ftulit, eller någonflärdh eller
londa laßt finnes dåruti, famt med hånfeende till den fåkäl-
lade Fräftmarck vid Häfta kop och Skipti. Af desfa uttryck»
åfvenfqm af de vidlyftiga formaliteter, hvilka för giltig¬
heten af hvarje köp årfordrades; låfotn vin ok vittne
(Öftg. L. Winf B. fl I. Weftg. L. Tjuwå B. fl. 22.),
till det minfta två kopvittneh, åfven vid de köp fom gjor¬
des hema a lande, (Upl. L, Köpm. B. fl. 5. och Weftm.
L. Köpm. B. fl. 9.) och till ock' med tvenne vingamän
famt fyra vittnismän, (Söderm. L. Köpm. B. fl. 1); fynes
man dock med temlig iakerhet kunna fluta , att någon
fårdeles liflig handel ej lårer hafva kunnat idkas annor-
ftådes, ån i itåderne. StadsLagarne, fom vi åga i behåll»
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BjörköaRåtten och Wishy StadsLag, innehålla, rörande
köp, ungefår famma (radganden fom LandfkapsLagarne,.
undantagandes endaft de befvårliga forelkrifternaom-vin»
gaackt och kopvittnen, hvilka likväl iStåderne kunnat anfes
medförande mindre fvårighefcer ån å landet, men däre¬
mot med tillagg af några reglementarifka förefkrifter för
handeln• ' innom Staden, fa fom om Skipwaruirs hop ock
Märbadir (BjÖrk. R. Cap. 7.)', om fjdftert Rätt, eller hu¬
ru främmande köpmän ägde idka handel (Wisby B.
2. Bok. Cap. 36'.), tii. Men intet fpår finnes- uti desfa.
Stadslagar till. något anfpråk uppå utellutande befittning
gf Handeln åfven å Bandet. Ehuru ofvermågtige Wis¬
by borgare voro Gofctlands Innevånare, ehuru betydliga
och orimliga fördelar öfver dem, hvaruppå de förflått att
fkaffa fig bekråftelfeaf, ej mindre Romerfke Keifaren, ån Ko¬
nungarne i S.werige, *) fåfom den att omkring hela landat
hafva ßranden fri, Utta-famnar uppa landet, antingen dckr
vore åker eller dlig före, pä det kvar och en flit godz thsfr
håttye hjelpa mätte **), finnes dock ej- det de på nå¬
got fått fökt hindra dem från att innom fig drifva
den handel de kunde; tvärtom ge fcvenne ftållen i
GottlandsLagen (Cap. 6 och 13), dår det talas om tau-
pung, fom uttydes med Marknadsplats, åfvenfom hvad
i famma lags 36 Cap. förekommer om förvarande af
CcmpSchipv eller köpmansikepp, vid fjöftranden, anledning
att åfven Landthandel å Gottland bHfvit idkad»
Märkvärdigt förefaller ock, att, då i de fullfiåndigare La¬
garne från SVvea Rike få utförliga förefkrifter finnas „

rörande

*) Dalins, Svea Rikes Hiftoria, Tom. 2» p.ag, 112, 305.
**) Inledning till Gottlands StadsLag,
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1*0 rande GnVdfni!älter alla Siljfmiäher, fom fä! fah mimegin i
Gullgjärning tillä filfgjarning , äilå ok i hvat gjäming thct hälfi
är (Upl. L. Veltm. L, Helf. L. Köprn. B. ft. i.), ej a i ie -
lieft något motfvarande Stadgande icke -finnes i de åldre
Stadslagarne, förr ån det från Landslagen infördes i Stads¬
lagens i Cap Köpm. B.-, utan ock Guidfmeder icke åro
upptagne biand de ha.ndtver-kare^ eller Cåkallnde Embetes-
folk, kvarpå 34 Gap. 2 Bok. af VisbyLagen innehåller
en annars temligen fullftåndi.g förteckning. Det fkulk
nåftan fy nas, fem om handeln med Guld och Silfver ha¬
de egentekgen pä landét fkett, och åfven Guldfmedsar-
betet dar förrättats ; få mycket mer fom fednare, ge-
rtöm tvån ne Rikets Råds förordningar 1485 och 1489
uttryckligen behöfde fladgas att Guldfmedh fknlle fm warilfe
kafva och gore fina gärning i kopfläderm, och ingenftädz tip¬
pa land. — Ett flags Lendthandkre förmodas af fomlige åf¬
ven de i a kal-lade Birkekarlarne ha fya varit ***)-, ehuru de af
andre, endaft anfes fåfom en Fi nfk Colon i från en By, Bir-
ksia, i Tävaftiand >{<). Deras boftåhen voro egentligen vid
hafsftranden i Luleå, Piteå och Tomeå Lappmarker, el»
kr, fom det heter i ett ånnu förvarade Dro11 feten Knut
joha nsfons Utflag emellan dem och Hellfingarne, i Hell-
fingeland (hvarmed hela Vefterbottnifka kuften mentes),
vid UlofirSmmen och XJloträJk , där de med fina vahror fero af
och an till Lapparne ff). De voro de förfte, fom begagna¬

de

•) Haderph, Stadgar efter RjMöaRütten p. 64, 65.
♦*) Vilde, LaßHift. p. 77. Lagerbring, Svea Rikes, Bift. Tom 2.
pag. 410.

-p) Schffiri Lapponica p. 47. Ihres Glosfariam Toro* I. p. rpi,
ff) Vilde och Lagerbring.



de der tillftand Magnus Ladulås- lemnade enfkillda ^ b vil¬
ka ville förmå Lapparne till undergifvenher, atr få frdaa
befrakta dem få Lora (ine underhafvande eller Landtbor.
De lyckades dåruti ful 1 kom 1 igen ■, åfvenföm uti att, nära 70?
är därefter , bibringa Lapparne ett flags dop och Chrifien-
d om *), De förblefvo ock långe i ute (lutande be fu tning, af
Handelsrätten med Lapparna3 och fynas med tiden hafva
de 1 r den ftns emellan , ty de i Liila och Torno Socken
böfarte betalte i Gufiaf den hfies tid, fåifkild (katt,/oV
the Lappar fora ihr rädho utofuer **). De låra likväl feder-
rrei-3 åfven hafva tagit fig andre näringsfång, efter hvad fom
fynes a t de for dem af Gußaf den forfte utfärdade privile¬
gier pä får (k i Ide fifkerier i Norrbotten; dock nämnas de:
alltid i förening- med andre Landzkjopsmdn***J _ Af fomlige.:
påflås ock atr de njutit Birke Råt ten, efter gammal håfd jJy
men i öfrigr år icke anledning der BirkeRåtten varit nå¬
got privilegium, utan blott en Handels- och. Stadslag..

Det för il a uttryckliga förbud emot Ländsk jöp,,
fom af tryckt* äldre Stadgar finnes vara uti det e-
gentliga.Sverige utkommit, förekommer uti istte puröem
af dem (åkallade andra VexiöStadgan,. utfärdad af Rikets-:

i Ve-

*) Dalin, Tortii IL pag.. 272. 482..

**) Kon. Guftafs Contract med Birkala om theras (katt d. i. Aprc
1528 , hos Stierneman, Oecon. och Pölitz Forordn, T. 1. p. 16.

***) RefoluHon fur Birkarlsrne i Lala Socken angående LaxeFifken och»
någ-re andre Fi fiter ind. 6, Nov. 1541. — Öppet bref for Birkar-
larne och andre Landsköp sm ån i Norrbotn atc bruka filkeriet i Ve-
fterbafwet d. 20. Sept.. 155 L. Stierneman* T. I. g. lQio», aaess.

f-j Vdie, p. 77..
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i'Vexia förfamlade Råd Midfommarsdrgen 1414 <f), och"
fovsrtiti Rådet förbjuder aitom, crh hvar fdrdeles for figh,
vare figh Lekt eller LårA, att Landskjog gjSra, eller nå¬
gon affdlgning, k tan (fler thij fom Lagboken utvifar, cch eij
Oxar eller Hojlar rf Landet hcrtdrifva eller bor tär ifver lata,
wedk var Nadigße Herres forbu.dk vek hane och var dom,- wedh
deras 40 Mark, En åldre Stadga af Korting. Erik afPcrn-
raern och Drottning Margareta , om Fifkeri, FiJkehanåeL
och. annan laget och olaga handel for Köpmannen i Skåne,
hvilken , utan art nyttja ordet Landskjép, förbjuder
ganfka mycket af det fom råknas därtill , finnes val uti
Hadovphs Edition af Skånelagen; men då denna Stadga »,

gifven egenteligen for Skåne, icke haft direkt in fly teile
på Sveriges Lagfliftning torde den kunna förbigås. —
Danfka Lngftiffningen århöil förefkrifren emot Lands»
kjöp lika tydligen uttryckt, och ungefår till famma be¬
grepp därom framflålkf, fom hos ofs fkedt, genom 33:dje
och 34 punclerne i Konung Chriflian den 4:des Regels
af år 1556 i:<y. Förbudet gäller,, tillika med hela den öf>
riga Danfkarnas Codex, ån nu i Norrige,. förklarad! och
förtydligadr, likafom hos ofs, genom en mångd forfatrnin-
gar, ehuru de.'pa långt når icke innebära få r> ånga undantag
från Regeln fom våra ff — Hvilken Lagbok de i Vexiö.
förfamlade Herrar Bifkepar och RiksRåd egentligen me¬
nat med den , fom fkulle it tv fa det tillåtna, förtet till
affåljning, år fvårt att beflåmroa, då den federmera fa-
kallade Landslagen förft. år 14.42 fafbftålldes. Troligen

]*>

*') Hadorph , Stadgar y i d BjörköRät ten p. 42.
**) P. 69.
*k) Den Norrfke Bondes Juridjfke Piigter och fiiyldigfeeter, M»
Eagerup. p. 142, följ.



iårer dertnsd hafva varit utmårkt den få kallade Med&Uagen^
fom år i}47 i Örebro, under Konung Magnus Eriksfons tid*
utarbetades, men, i anfeende till de andligas proteft, icke
kunde ordenteligen inforas och vinna ftadfåfteife. Dem
efterlefdes likväl alltifrån denna tid i Svea Rike, på
det fatt att hvart Landfktp behök Kyrkobalken af fin
gamla lag *), men antogs förft i Drottning Margarethas
tid till efterråttelfe uti Gotha Rike nedan om Tidvedh*
fåforn man finner af ingresfen till den få kallade Kon¬
ung Eriks af Pommern ftadga af år 1416 *ö), hvilkea
dock ej år af honom eller i hans namn utgifven , uran
egenteligen blott ett kungörande af de Artiklar, hvaruti
den då annamade Sverikes Lagh, fom the hafde uppe i Landeth9
fkiljde ftg från de förut i Götha Rike gåliande lagar och
forefkrifter; Och fynes man dåraf, att ?:dra och $:dje
punkrerne i denna ftadga åfven upptaga nåftan dylike
förbud emot Landskjöp, fom den nyfs anförda Vexiö
Stadgan, kunna Huta, att åfven denna omftåndigher varit
en af de nya ftadganden Medellagen innehöll, och fom
förft med den till efterlefnad infördes i Götha Rike; åf*
venfom af allt detra fynes föllja, art Medellagen, om hvars
verkligaåtfkillnad från denfedermera ftadfåftade Landslagen,
fa mycken rviftigher uppftåtr, i denna del ej måtte hafva va¬
rit af något våfendtligen olika innehåll med den fednare.
Då däremot i SudermannaLagen, ftadfåft åfven af famme
Konung; Magnus Eriksfon år 1527, icke nåmnes om nå¬
got dylikt förbud, få framt ej fådant fkall förmodas haf¬
va funnits uti de delar af KöpfnålaBalken i denna lag,hvilka ej kunnat igenfinnas, hälft i öfrigt denna lag mer,

ån

*) Vilde, p. 89* ffadorph, Foretal till DaleLagen*
•*) Hadorph, Stadgar vid BjorkoaRåtten p, 4a,


