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ELLOFTE FORTSÅTNINGEN
AP

STRÖDDA

LAGFRÅGOR,

BESVARADE

Hvilka,
Med den

Fidtlagfarne
Juridifka Facultetens i Upjald
Samtycke,
Under Herr ProfefTorens

i Svenfka och Romerfkt

Lagfaredieten, famt Ledamotens uti Kongl.
Vertenfkaps Sociereten hårftådes,
$uridi[ka Facultetens n. v. Decani,

Docr. DANIEL

SOLANDERS
Til allmånt

Xnfeende,

ompröfvande åro utgifne

JOHAN FREDRIK TÖRLING,
Från Stockholm,

Uti den ftorre Guftavianfka Lårofalen
f.

Den

2

Junii

m.

MDCGLXXIX.
mmrm

Tryckt hos Dire&. Joh. Edman, Kongl. Acad. Boktr.

KONGL.

TROMAN

och

MAJ:TS

HOFRÅTTSRÅD,

HÖGÄDLE

Hbrr JOHAN MAGNUS
T Ö R LIN G,
MIN HULDASTE

FADER,

Tillägnas

detta lilla Academifka arbete, Jäfom for (la
frügten af min HulJaße Faders bmma omvårdnad; fa/om
en redo
»går elfe, huru jag den famma Jokt använda j och
fårnämiigafi fäjom ett prof af den vårdnadsfulla erkänßa>
bvartned jag til döden framhärdar
MIN HULDASTE FADERS

lydifift« Son
johan fredrik

törling,

under

Om

$.

full giftorätt, bvarom talas uti III. C»
/. G. B. förßäs ock laggift huflrus ratt,
bvarom V. C /. /. tbenna Balk för¬
mäler ; och 7i ägo t om jure feudali.

Vi fvare fåledes: at under thenna giftorätt begri-

icke the andra förmoner, fom Lagen en lag*
gift hufiru tillägger, utom then famma; och fåle¬
des
icke morgongåfva , fe IX. C. 4
§. d. B. man¬
nens ftånd, fe i. §.
ib. vilkor, heder, forum, fe X. C.
i
§., R. B. m. m. cOm tiden ril thenna rätts undfående,
fe XII. C. 3. §. A. B. För öfrigit gores i Jure Feudali
pes

fkilnad emellan rätta barn och ej acbta barn ,• råtta barn

the, fom födas af lagligit giftermål, och heta
kallas^
therfore

ej åchta, emedan the icke erhålla fina fäders

värdighet och gods. Vi erinre härvid at lån eller feuda voro i början
perfonlige, eller pro perfona tantum,
,

fe, ibland
the
hos ofs

flere, Norfke Htrdfkraa.

Sedan fortplantades

på^ the belåntes arfvingar, hvilket ock federmera
blef vidare

infkrånckt, (e Norkiop. Beff af är
Korteligen the Nordifka feuda hafva varit af hel
annan art och befkaffenhet ån the
Longobardifka eller
utlånfka ; fåfom och at ordet lån eller belåning i vår
Lagbok, fe F. C.2 §. U. B. ej hafver någon gemenfkap, med förbemålce lån, fom vi annorftådes vifat. Vi
namne endaft för thenne
gång, at thet egenteligen få
kallade Jus Feudale, thet år Longobardicum, icke hörer
til fielfva Corpus
Juris Romani, utan år af Tyfke Lagvittre vid flutet theraf infördt, på thet the för
vigheten
fkull måtte hafva på et ftålle vid handen alt hvad
på
vift fått til thenna flags Lagfarenhet
hörer, utom andra

1604.
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åflige

påbud

och

)

(

ICO

ftadgar

von

$1
LebnSacbenä

Och

STIERNHÖOK i fin
ypperliga Afhandling, de Jure Sveonum
Gotborum
vetuflo, fager at Jus Feudale Longubardicum fkulle hos
ehuru vål then Lårde

JOH. O.

kunna vi likväl for
halft fom ofta nämnde
Jus Feudale, ibland annat, åfven fkiljer emellan fubditi
och vafalli Ikyldigheter, then ther ock fordom hos ofs
kallades weitsloman; hvilken fkilnad aldeles icke med
våra lagar kan förenas. Men thetta fordrar en fullftåndig afhandling: kunnandes man i mediertid fe hvad
then vittre Lagmannen CHR. KONIG i fine Lärdoms
bfni figur //, T. bl. 80 ocb. t bet j bljav de korteligen i

ofs vara etc Jus Subftdiarium,
vår del thermed icke inftåmma;

anfeende til fin fårefats hårom namndt hafver.

Angående Lagens råtta för (länd, af ill C. 7. /. J» B.
[am eller halfjyfkons barnabarn, hvilka efter fatn•
ma Lagens
rum åro fa warfv a, böra efter Lands
rått, utan affeende på ktönen vara jemnarfva eller
ock om then dödas fam eller halfbroders eller
fyßers fone/on bår ärfva tvä delar
och then dödas fam eller halfbroders •
eller fyßers dotterfon tridiung,
Allthenftund Lagen vilar at grunden til arftåcht i alla fall tagen år af then rått, fom nårmarc
blodsband gifver, och leder lig af barn, foråldrar,
eller fy (kon; hvilken grund fårfkilt utfått finnes , få
om

broftarf, fom

fidoarf; hvarvid
noga (kilnad giord år, emellan fådernes och mödernes
half Ilagts och hel ilågts, famt broders och fyfters
rättigheter; och fåledes ftadgas forft om broftarf i
XI. Cap. 2. §. Å. 3, at om alla barnen åro döde, eller
vål

om

bakarf och

någon af them, och lefva barn eller baraabarn efter,
tage

)
tage fons barn
fom fon, och

(

»Ol

#

eller fons afleomma få mycket af arfvet

dotters barn eller hennes afkomma, få

mycket fom dotter, och ehvad the åro fiere eller fårre,

niute åntå ei mer eller mindre, ån theras fader eller
moder taga bordt, ther han eller hon lefde: hvarefter
i det följande III, C. handlas om bakarf och fidoarf;
och fedan i förfta §. fagt år, at når ej bröftarfvingar
åro til efter then döda; rå åro fader och moder, famt
två delar, ock moder
at fader efter Lands rått årfver

tridiung, få förmår then andra §. at lefver ej, utan enthem, och åro fyikon til, ett eller fiere, årfven
the, med fader eller moder (in del, fom i i. $. fagt år,
thera af

och

fyfkonen thet fom theras fader eller moder årfva

bordt, om then lefvat; och år åter af famma grund,
at barn, ehvad the åro fiere eller fårre, årfva icke mer
eller mindre, ån theras fader eller moder, igenom
hvilken the til

arfs komma

,

taga

bordt, uri tredje §.

förordnadt, huru i then håndelfe, når fader och moder
döde åro, och fy (kon komma til arfs, tå förhållas
(kall, hvareft utfårres, at om then döda lemnadt hel och
halffyfkon efter lig, tå åro the vål famarfva, men
at the alle, fom af famma fader åro, (kola taga then
del, fom fadren taga bordt, och the fom af famma
moder åro, then del hon taga bordt, hvilket förord¬

all-

nande Lagen åter uprepar i femte §, och ther i
månher ftadgar; at ej måge the af
til an¬
nan
del af arfvet tråda med hel flächten , ån then ,
fom theras fader eller moder, genom hvilken the med
hvar annan (kylde åro, hade efter åtteråkningen taga

halfflåchten

bordt,

om

then lefvat; och ehuru vål Lagen i (iunde

6. och efter then förefkrifne ordningen i årteråkningen,
dödas fam eller halffyfkons barnabarn
kallar then
at the therefter åro famarfva, år likväl icke
förordnadt, at the åro jemnarfva; utan fom the ifrån

til»arfsj fä

arf-

A

3

#

)
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uteflutas, når then dödas fam eller halffyfkom
åro, fom omtalas i andra §. hvilka, ehuru när¬
mare, ån tå ej hafva annan rått, ån at alla tilfamman
taga fin faders eller moders del; lå kunna thefie, fom
åro fylkons barnabarp, ej hafva båttre rått ån the ,
hvars afkomma the åro, eller en fiermare led
niuta
mer eller {torre förmån, ån rhen,
genom hvilken han
til arfvet kommer; helft i fall rhet hade varit Lagftiftarens mening, fkulle
thetta fåfom ett afvikande från
allmånna grunden, icke mindre blifvit härvid tydeligen utfått, ån then håndelfe, hvarud fådant afvikande
flcedt, nåmnd år i andra §, nå^ett fam eller halffyfkon
arf med moder tager, niute tå halft hvarthera; utan
har Lagen i thenna och föregående §. §. lagt grunden
arfvet

barn til

arftåchten, och tildelt hvar fin lott, alt efter fom
{kyldlkapen löper igenom grenar och leder. Hvartil
åfven kommer, at i fierde §. fagt år, huru faderfader
och fadermoder, moderfader och moder moder med
hvarannan årfva {kola, når ordningen til them kom¬
mer; och efter famma grund delas arfvet emellan
faderfaders fader och moder, fadermoders fader och
moder , moderfaders fader och moder, famt modermo¬
ders fader och
moder, fom i fiette §. nåmnes; faft ån

til

Lagen för korthetens (kull icke uprepat thet, fom fierde
§. innehåller, om fåttet til famma arffkaps delande;
h vilket ån ytterligare theraf ftyrkes, at then åttonde
§. förmår, thet bryllingar och fysflingar tråda til arfs,
och åro famarfva; men om någon af them år både
fåderne^ och möderne fkyld med then döda , niute
tå han både fådernes och mödernes del, och utvifar
ther fom år dubbelt blodsband, ther år ock

fåledes,

at

dubbel

rått

til

arf.

Förthen (kull

fam eller halffyfkons barnabarn komma
t be
ej niuta annan eller bättre rätt, än

när
at
om

t ben

dödas

ärfva, kunna
fam eller halffr

H

)

#
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fyßo?is larn i Lagen (iadgaät ar, efter tby Jörn 1 5. och
j. §.§. / ///. C. A, B, utfått dr, fä at tbe taga tben del,
fom theras fader eller moder taga bordt, om tben lefvatl
Men thetta grundeliga yrtrande år icke vårt; utan ofs
långt for thetta, uppå anhållan, til våra medftuderan-

des undervifning j meddelat, af
en i lifstiden, åfven
i W.år vettenfkap Hor och vitter Herre.
Vi fingo ej
lof at nåmna Thelf namn, men fkole vid annat tilfallé

förbemålte betänkande

fchematologicc uplyfa.

någon fedan han fine flåchtingar förnöj dt,
teßawentera bort åt cfkyld all fin egen dom y fom är
allena b le; nar theße hans flåchtingar, eller
entbera af t hem, dö förr än tefiator
och lämna barn efter fig.

Kan

.

Vi fvare med nej ; ty en doder kan icke årfva en
dödan; hvilken regel dock tål någon limitation i'afficht på thet fom 2. §. i VI. C. Å. B. Itadgar; h v ar före
och barnens föråldrar ej kunna vara tellators arfvinr

gar, och fåledes få fom förut genom döden afgångne,
icke kunwa cum effeftu något förordna, fom kan min(ka eller föröka theras rått, fom lefva når arfvet faller;
hvilka per dispofitionem
Legis, thet år , Lagens

förordnande,

fä

tråda up i lina
malt. B. och med

fåfom

broder

föråldrars

eller

rum,

then dödas

fyllers

Je III. C.

efter honom

2.

barn
§. be•

lefvande

fyfkon blifva fa-marfva; och altfå icke åtniuta något
i
thetta arflkap , låfom them af föråldrarne lemnadf,
utan fåfom them genom Lagens fcrordnande tilagnadt.
Och ehuruvål Lagen uri berörde ///. C. och 2.
innehåller at fam eller halffylkons barn fkola tråda i fa¬
ders eller moders ftälle och rått: följer dock ej theraf,
at
eller moders
af faders
behag (kulle depende,

ra

hvad rått theras barn

(kulle halva

at

åtniuta; eller
at

$

)
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at the the* fkulle hafva macht., fårut och innan arfvet fal¬
lit, bortgifva och barnen betaga; utan förftås allenaft
med thet ordet ratt, at barnen fkulle få then andel

af then dödas efterlåtenfkap, fom Lagen
tilågnat theras föråldrar, om the vid arffallet lefvat,
jemfor 2. och 3. §. §. i föregående Capitel; och böra
hårom vidare the af Herr HOPPENSTEDT utgifne
Strödda Bef. Lagfrågor jåmföras.
och quantum

Om metboden at Studera
hos de Romare.

Lagen

Huru fom Origines indelte the unga catechizanter;
©ch huru fom Tertullianus kallar them Novitiolor, Alumnos, Novell** Germina m. m, år utom vårt göromål at
omförmåla. Andra fördela i gemen lärlingar, relativt
til theras lärare, i trenne claffer; x. uti okunnoge, 2.
medelmåttige, och 3. fullkomlige. Kejfaren JUSTINI-

ANUS, i thes företal och confirmation på the af honom
utgifne Inftitutiones juris Romani, fåger ibland annat
vi3 flutet af tredje §: at tilförne voro hela fyra åren
ej nog tilråckelige at låfa och ftudera endaft the Kejferliga Conftitutioner; få at tå för tiden var icke nå¬
gon vifs tid til Lagfarenhetens lårande forefkrefven ;
men federmera ftadgade han alfvarligen, at V år fkulle

til bemålte vettenlkaps råttfkaffens inhämtande, af ju¬
ris ftudiofis användas; i fa måtto at hela thet förfta
året borde helt och hållet upgå at låfa och val betrachta thefle Inflitutioner, fom och kallas Inflituta, med flere

Grekifka namn, och ibland them EyjcujcAi« YAx&tJumtcc;
tillika med the IV förfta Böckerna, fom nämnas

TTf&Jrot uti Digefterne eller

Pande&erne, hvilka ord åro

fynonyma. Under thenna tid kallades fådane lärlingar
ej allenaft Neophyti, af Grekifka ordet N eo<pvrovy quafi
novum germen, utan och i fynnerhet Di - eller Dupondii

)
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ponderibus; emedan pondus ock betyder va¬
varde, fom man fåga ville; minimi valoris; jem-

af duobus
lör eller

vål ock duobolares, emedan the anfågos fåfom ej mera
vårde egande ån tvenne alles eller två halfören; i 1 Vil¬
ket affeende Cicero i en af fina Orationer kallar

alfem, pecuniolam; val vettande, at ehuru ett as hade
bemårkelfér hos the Romare, thetlikvål i gemen
betydde omne torum, fom var divifibile i XII partes;,
och at the fom med råkenfkaper hade at Ikaffa, kal¬

flere

lade thet lom ex integrorum divilione öfverblef, afies;
få at om en enda^ unitas remanerade uti quoten var
then lika med ett as, om två unitates, värdet lika med

och få vidare.

Dupondii åter blefvo thefie kal¬
allenaft gåfvo två alles
i fkatt; eller ock at the fielfve, i anfeende til theras
iLagkunfkap, ej voro af mera vårde ån få litet öfverfl^ått. Men härmed må vara huru thet kan; få ville
icke Kejfaren, at fiike ordafått fkulle brukas i an¬
feende til them fom lig om Lagvett vinlade , och therföre thet förbod uri Conftitut. Ömnem Refp. § 2. ad Antec. hvareft orden lå
lyda; Non volumus vetere tam fri*
va lo
quam ridiculo nomine dupondios adpellart, fed Juftinianeos novos nuncupari.
På thet andra året fkulle the
låra then andra och tredje delen af bemålte Pande&er
tu

as,

lade, antingen af them, fom

tå the hedrades med namn af EdiSlales• hvilket ord
hårftammar af edidlo» thet år Kejferliga ftadgar och

påbud, hvarom i hela fin vidd at tala, nu icke hörer
hit, fe i med lertid K ej fårens Epifl. ad Anteceff. jf. 3.
Korteligen the praefumerades tå vara få vida i juridiIke ftudier för fig lomne, at the lielfve kunde någor
i
Lagvåfender tala, fkri va, och med befkied urföra, fedan
the under thenna tid, äfven låft och behörigen trade¬
rat fierde delen af
Digefterne. I thenna ordning fingo
the på tredje året namn af
Papmiamßß, af then flora
och rättrådiga Juris.Confulten Papimanus, om hvars
B

blodi*

^

)
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blodiga afgång til flera under Kejfaren Caracalla, fe
Spartian. Sever. C. XXf. Och hår af år thet bekanta
ordfpråket uprunnit: non otnnes moriuntur Papinianu
På fierde året fingo the nämnas Lyta af Grekifka or¬
det Avsiv, Jolvere ; medan man förmodade them tå vara
fkickelige at uplöfa hvarjehanda Lagfrågor, eller de
jure refpondere, fedan the erhållit fpeciem fa£li. Thet
femte året deflinerades at rätteligen t för flå Codicem^ tå
the ock kallades Prolytee, fe pröoem. PandeEl. och vordo
tå befriade från thefle legibus ftudiorum; dock icke
fl, fom någon,

fordomdags fkal hafva fagt, fedan han

vederbörliga examina undergådt: hodie finem impofui
ftudiis meis; hvaraf torde fkiedt, at the fom federrnera
uti Jurisprudentia Romano Germanica , och thithörande delar, ej giordt förfvarliga framfteg, måfte röna
underftundom följande utfaga:
In Inftitutis, fimiies eftis brutis,
In Digeftis r nil poteftis,

modice;

In Codice, parum aut
In Novellis, haud meliores afellis.
In Reichs abfcheid, feid ihr nicht

Vi lerane thetta i fitt
bekanta adagium faft: bonus

varde.

Imedlertid flår thet

Inflitutifla^ boms Jurifta. Claulegum genetrix. För

fager icke förgåfves: Roma
öfrigit år thet ofs fågnefamt at Herr

dianus

kommen weit

Magifter Eb. Ludv.

Juridifka Difputation hållen iLund,
Profeflbrens Herr Doft. L. J. COLLINGS
infeende, De Uju Juris Romani in Jurisprudentia Sve¬
oana, åfven vifat bemålte Lags nytta i vår Lagfarenhet.
Vi befanne fåledes alt mera och mera min Prsefidis
vanliga utfago: amo pbtlofopbos, etiam non barbatosj
och hvad Romerfka Lagen angår, få giåller hår fom
i annat: tolle abufum, c? bonus crit ujus.

Ziebeth uti
under Juris

fin vackra

G,

A.

Å

