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In praefatione Codicis nostri Fridericiani, quam, ut notum
est Juris Suecani peritis, Regium Cancellariae Collegium scri-
bendam curavit, dicta quaedam inveniuntur, quae omnium le-
ctorum assensionem non obtinuere. Quae enim ibi perhiben-
tur de vetustate legum nostrarum, explorata rerum gestarum
veritate non ita nituntur, ac res ipsas et locum, in quo

narrantur, postulare forsitan credideris *). Repetitas inveni-
mus opiniones, quae, dum studio auetorum magnam patriae
gloriam ex demonstrata legum incredibili antiquitate parandi
ortum debent, eis jam temporibus, quibus bocce prooemium
conscriptum est, fidem amittere ineeperant. Quaenam fuerit

*) Ex. gr. quae narrantur de legibus antiquis, "quae partim Ru-
nicis, partim usitatis tum literis, ligno trabibusque incisae, catenisque
in templis aliisque aedibus, tarn publicis, quam privatis affixae asservabantur."
Cfr C. J. Schlyter, Om Sveriges äldsta indelning i Landskap, Upsala
185o, pag. 71, 72. H. Järta, Försök att framställa Svenska Lagfa-
renhetens utbildning ifrån Konung .Gustaf i:s anträde till Regeringen
intill slutet af sjuttonde århundradet, Witt. Hist. o. Ant. Acad. Handk
Tom. XIV, pag. 182, 185.



hujus prooemii origo, quis auctor, quid de isto opusculo
censuerint novarum legum faciundarum latores (LagCommis-
siotien), scitu quidem dignum videtur. Qua; de ea re cogni-
ta et comperta habeo, paucis verbis beic exponam.

In ipso Decreto Comitiali, die XIV Dec. anni 1754 e-
dito, et paragrapbo quidem VII:o baud minus , quam die an-
tecedente per literas ad Fridericum Regem datas, Ordines
Regni bumillime petiverant, ut novum legum codicem, in
Comitiis Regni annis 1731 et 1754 habitis perlatum, manu

nomineque Regio roborare typisque promulgare vellet, ita ut
ab initio anni 1736 leges usurpari possent.

Anno 1736, d. XXYIII Jan. Comes Gustavus Ronde,
Regni Senator et Regiae Cancellariae Consiliarius *), ad Col-
legium Cancellariae retulit de praefamine, quod novo legum
Codici, absque mora typis exeudenclo, apponendum censuit.
Iiistoriam legum Suecanarum earumque inter se connexionem
ibi explicandas putavit. Optandum quidem professus est, ut

*) Hic tantus vir, et in literis et in civilibus rebus ingenio et
virtute excellens, natus erat 1682. Post studia in Academiis patriis
et externis subtiliter et summo cum successu instituta, annorumque a-

bquot peregrinationes, redux 1703 munus Cubieularii apud Reginam
Viduam Hedvigem Eleonoram suscepit. 1711 Consiliarius factus est
Collegii Commereiorum, 1718 Gubernator Ostrogotbiae, 1721 Praesee
Collegii Metallici, 1727 Senator Regni, 1751 Consibarius Cancellariae,
1757 Cancellarius Academiae Upsaliensis. Munera publica deposuit
1759, sed 1760 in Senatum revocatus est. Mortem occubuit 1764.
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aliquis eorum, qui novo Codici conScribendo essent constitu-
ti, hoc opus susciperet, sed in dubium vocari posset, an hoc
negotium facere quispiam Morum vellet, cum dicerentur o-

mnem curam ulteriorem novi codicis renuntiasse. Rem igitur
ad Senatum deferendam Comes Bonde credidit. Jacobum

Wilde, Regni Historiograplium, huic prooemio scribendo ido-
neum proposuit. Opinionem, quam Bonde pronuntiaverat,
Collegium approbavit.

Die XIII Martii eodem anno Comes Gustavus Bonde

hane rem in Collegio iterum movit. Sibi enim a Senatu de-
mandatum retulit, quod Collegium commoneret de elaboran-
do quodam legum promulgandarum praefamine, quod censu-
rai deinde Senatui traderetur. Ob insignem Suecanarum le¬
gum rerumque gestarum peritiam, qua utebatur, Jacobum
Wilde huic negotio maxime aptum Bonde censuit, cui com-
mendationi lubenter accedens Collegium Cancellariae Wilde ac-

ciri jussit. Qui cum demandatam sibi operam cognovisset,
haud recusavit, ea saltem conditione, fore ut consilio auxi-
lioque Illustrissimi Excellentissimique suasoris uti liceret.

Scriptum, quod in hunc finem Wilde composuit, in Col¬
legio recitatum est die XXVII Ju -ii ejusdem anni 5 tum quo-

que aliud legebatur specimen ab ipso Comite Bonde conscri-
ptum. Quum scriptum utrumque recenseretur, Wildeanum
in doctam quandam disputationem, legum commentationi et
meditationi scienter aptam, abire potius videbatur, quam

prsefationem, publico nomine edendam ipsiusque vulgi captui
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facilem, praebere. — Die XVIII Novembris prooemium legum,
quod Comes Bonde composuit, ab eo iterum recitatum est,
et ad Senatum, ut probaretur, deferendum Collegio placuit.
Quae ibi de hoc opusculo observata essent, inprimis quod in
brevius redigi deberet, Comes Bonde d. XVII Dec. ad Col-
legium retulit. Post aliquam hujus rei mentionem, Collegi-
tun istud praefamen censura quadam castigavit, quo facto
formam, qua indutum deinceps in publicum prodiit, nactum
est.

Tota haec Begii Cancellariae Collegii cura illis, qui no¬
vis legibus in unum codicem redigendis constituti erant,
haud placuisse videtur. Sententiam suam, sane memorandam ,

prodiderunt in literis ad Regiam Majestatem die VI Decem-
bris 1735 datis*), quas, subjuncta expositione opinionis, a {
communi sociorum persuasione discrepantis, quam fovit Bern-
bardus Cederbolm, t. t. Secretarius Revisionis, in lucem pro- γ
ferens gratum aliquid omnibus legum patriarum studiosis an

fecerim, nequidem dubito.

*) Hae liter» inveniuntur in actis, qu® in Archiro Regni obser-
vanturv
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Moiigl. liagCommissioiieiis underdåniga
skdfvclse <1. β Hec. 1935.

Ink. d. IS Dec» 1755.

Lågges ad acta såsom
afgjordt.

Stormächtigste Allernådigst e Konungl
Sedan LagCOmissionen genom underdånig skrifvelse af

den 11 sistl. November gifvit Eders Kongl. Maj:t tillkänna
att sjelfva Lagen då var färdig tryckt samt i lika underdå¬
nighet hemstäldt til Eders Kongl. Maj:ts nådigste godtfinnan-
de någre mål, som i Eders Kongl. Maj:ts Stadfästelse syntes
nödige att införas, har LagCommissionen öfversedt och til
trycket gifvit det til samma Lag; gjorde Register, hvilket Lag¬
Commissionen icke underlåta bordt att underdånigst berätta.
Och som Eders Kongl. Maj:ts LagCommission hafver förnum¬
mit at hos Eders Kongl. Maj:t skall under nådigt öfvervä¬
gande vara kommit huruvida, utom Eders Kongl. Maj:ts nå¬
diga fastställelse, något särskilt företal Lagen bifogas skulle',
så har Eders Kongl. Maj:ts LagCommission däraf fått an¬
ledning att efterse om vid Sveriges Lagar, som genom tryc¬
ket utgått, något sådant företal infördt blifvit', och finnes väl
framför Uplands och Södermanlands Lagarne företal vara,
men i då regerande Konungars namn inrättade och allenast
framför Westmanna och Helsinge Lagarne med få ord om
Lagens nyttighet förmäldt. Wid de andra tryckta Provincial-
Lagarne hafva de, som efter höga Ofverhetens anstalt la¬
garne till trycket komma låtit, uti deras egit namn ett före¬
tal til läsarens efterrättelse bifogadt', Den uti Konung Chri¬
stophers tid utkomne och här tils brukelige Lag är allenast
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med högbemälte Konungs stadfästelse til efterlefnad utgången}
och enär Lands så väl som Stadslagen uti Konung Carl den
Niondes och Konung Gustaf Adolphs tid genom trycket utgin-
go, äro högstb:te Konungars stadfästelser där frammanför
tryckte, titan något annat särskilt företal$ varandes ej heller
till den Danska och Norrska Lagen, som ålir 1683 och
1687 i Dannemark utkommit, något särskilt företal brukadt,
utan är i Konungens confirmation om bem:te Dikens fordna
Lagar allenast något i gemen infördt.

Nu som åtskillige lärde män här i Sverige, hvilke så i
de äldre som senare tider skrifvit om Sveriges Lagar, icke i
alt äro ense, hvarken om dem som samma Lagar utgifvit el¬
ler om sjclfva Lagarnes ålder, och i fall något företal skul¬
le följa Lagen åt, utan underskrift, det kunde blifva ansedt
för LagCommissionens arbete, men LagCommissionen gerna
söker att undgå den gensägelsc, som vid de i företalet inför¬
da historica sig yppa torde} altså underställer Eders Kongl.
Maj:s nådigste godtfinnande LagCommissionen underdånigst,
om icke Eders Kongl. Maj:t skulle i nåder täckas låta den
nya Lagen utgå med Eders Kongl. Maj:ts nådigste stadfä¬
stelse, utan något särskilt företal, helst som Diksens Ständer
uti Riksdagsbeslutet icke nämnt något företal, utan allenast
hetygadt deras underdåniga åstundan vara, at Lagen måtte
Med Eders Kongl. Maj:ts egen höga hand stadfästas, och
LagCommission oförgripligen tycker, att uti confirmationen i
gemen införas kunde, att Sverige ifrån hedenhos varit med
Lag försedt. Men i fall Eders Kongl. Maj:t skulle i nåder
behaga att något företal borde vara framför Lagen att det då
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med någons namn och underskrift må ske; Och LagCom-
missionen forhlifver etc.

Allerunderdåniste etc. etc.

GUSTAF CRONHIELM.
JOII. CEDERBJELKJE. OLOF NORDENSTRÅLE.
BERNHARD CEDERHOLM. JAH. ROSENSTOLPE.

Ut in prot.
J. "WULFWENSTIERNA. SAMUEL L. ROSELIUS.
P. AULA2WILL. E. TORPADIUS.

Stockholm den C Decemb.
1755.

JOH. JlISLÉEBf *).

*) Några korta underrättelser om dessa LagCommissionens då¬
varande ledamöter torde förtjena att anföras:

Gustaf Cronhjelm. Född 1664. Kammarherre Los unga Hertigen
af Wiirtemberg 1686, hos Svenska Kronprinsen 1688; Extraordinari¬
us i RiksArckivet s. å. Landshöfding i Westmanland 1698; HofCan-
zler, Kongl. Råd och President i LagCommissionen 1710; Grefve
1712; Canzler för Lunds Academi 1715; President i CommerceColle-
gium 1718; CanzliPresident 1719 (till 1720); Canzler för Upsala Aca¬
demi 1719; död 1757.

Johan Cedcrbjelke. Född 1677, Rudherus. Assessor i Svea Hof-
Rätt 1716; vid den af Carl XII 1718 verkställda förändringen af Un-
derRätterna i Riket hlef han Lagman, samt Ordningsman och adlad s..
å.; då efter Konungens död hela den nya Domstolsinrättningen, 1719,
upphäfdcs och de utnämnde Lagmännen åtcrgingo till sina förra be¬
ställningar, blef dock Gederbjelke Lagman i Westmanland; Lagman i
Södermanland 1725; Just.Canzler 1728; Friherre 1751; Landshöfding i
Westmanland 1756; tog afsked 1747; dog 1752.

Olof Nordenstråle. Född 1685, Nordeman. Häradshöfding 1715,
Assessor i Abo HofRätt 1718, i Svea HofRätt 1719; adlad s. å. Re-
visionsSecreL 1727; Justit.Canzler 1757; RiksRåd 1759; President i
LagCommissionen och Canzler för Lunds Academi s. å.; död 1742.

Bernhard Cederholm. Född 1678. Secret» hos Ambassadören i
Berlin 1704; Régistrator vid Lifländska Expeditionen 1710; Seereter.
vid HandelsExpeditionen 1714; adlad s. å. (bibehållande sitt namn);
Lagman, samt Ordningsman 1718; fick Wermlands Lagsaga 1719; Le¬
damot af LagCommissionen s. å.; RevisionsSecret. 1755; Justit.Canzler
1759; President i Göta HofRätt 1741; Riddare och Commendör af
Nordstjernan 1748; dog 1750.

Jahan Rosenstolpe. Född 1668, Retzius. Assessor i Svea Hof¬
Rätt 1716; Lagman 1718; återgick 1719 till Assessorsbeställningen;
adlad s. å. HofRättsRåd 1724; Ledamot af LagCommissionen 17 .
vice President i Svea HofRätt 1745^ död 1758.

Jonas JVulfvenstjerna. Född 1681. RiddarhusSecreterare 1710;
Ledamot af LagCommissionen 1724; KammarRåd 1727; RiddarhusDi-
rectör 1751; på en gång Riddare och Commendör af Nordstjernan



8

RevIsIoiisSecreteraren 15, Cederholms
sär§kilta Votum.
Min oförgripliga mening.

Jaq kan så mycket mindre vara af annan mening, än
hela Kongl. LagCommissionen tillforene varit, nembl. at et
kort och vackert foretal vore vid den nya Lagens utgående
tjcnligit och nödigt, som jag efter befallning samma ärende
uti Itongl. Maj:ts RådCammare anmält, Kongl Maj:ts och
Riksens CantzlijCollegium dragit försorg om et företals pro-
jectcrande och detsamma approberat: hvilket och efter mit
ringa begrep är så grundeligen och väl upsatt, och jag gerna
önskade vara så skickelig, at jag för dess projecterande kun¬
de misstänkas

Exempel af företal för Uplands, IVästmanna och Hel-
singelagarna finnas, har Kongl. LagCommissionen sjelf anfördt
och torde jemväl flera vara at nämbna så frarnt jag nu hade
Dala, Skåne, Gottlands och TVissby Lagarne, med fere, till
hands: Och at någre lärde Männ varit af skiljachtig mening
om våra gambla Lagars Historia, lärer tvifvelsutan deraf
händt, at icke alle varit så väl underrättade om gambla Sven¬
ska och Norska Historien, som vederbördt, så at jag jemb-
väl önskar det publicum ηιι igenom ett så vackert och authen-
tikt document må blifva undervist om rätta sanningen, som
har företalet för Uplandslagen sig til stöd och styrckio. Stock¬
holm den 6 Decemb. 1735.

BERNHARD CEDERIIOLM.

1748; tog afsked ur RammarCollegium 1749 ock LagCommissionen
1762; utnämndes till Friherre ock dog s. å.

Samuel Roselius. Född 1G8G. Assessor i Svea HofRält ock Le¬
damot af LagCommissionen 1751; utnämnd till RevisionsSeereterare,
men afsade sig befattningen 175G; HofRättsRåd 1741; Riddare af
JNordstjernan 1*748; vice President 1758; död 1775.

Peter Aulcewill. Född 1G77. Rådman i Stockholm 1712; Leda¬
mot af LagCommissionen 17..; JustitieBorgmästare 1751; Borgarstån¬
dets Talman vid Riksdagarna 1754, 58, 40, 42, 46; Riddare af
JNordstjernan 1751; död 1757.

Elias Torpadius. Född . . . .; Rådman i Stockholm 1725; Le¬
damot af LagCommissionen 17..; Riksdagsman 1758, 40, 42. Poli-
tieBorgmästare 1759; HaudelsBorginästare 1745; död 1755.

Johan Gabriel Jusléen. Född 1699. Secreterare i LagCommissio¬
nen 172 .; erhöll Lagmans titel 1757; Assessor i Svea HofRätt 1759;
ifofRätlsRåd 1762; död 1768.


