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■Armefcelft cfrccrtämnaS £>.<}, ©unftfcje
före/ et AcadbmijW arbete, wgtigt til sit ämne,
men kortt t,l sit innehall. Mm föresats dr, nt
undeis fa om LaMipnmgen uti wärt K. Finland
under De äldre Tld.hw.achreii. I.g f_ac trädt

in pa en .vag, som ör alödcs cbaiiad, och log har si>. ot mi
et dystett mörker nptända n>\q?t jfrn. Hwad weigar man icke
af karlek för en högtälstad Fosterbygd? Det är ju ibland öm.
sii.ta trieiinskiW ej owant, ar mera w rdcra en sten, en tufwa,
eller en stubbe, der man uti |pat>a < ldren pa et oskyldigt \vis
har föriu'!at sia, än präktiaa stenhus, stjöna zoidwallar, och
löfrika fpa_3croå'ic.au , som finnas i fccmmcmde lfi^der. Fast
mera faunas wi, nar »vi kunna antmgen bibehålla eller updaga
wä.a Förf ders lyfter, och med nägra crebl.mmor beströ de.
ras föfiistnade asta. Åtminstone har jag wi) betraktandet
af wära Förfäd.rs gerningar altid funnit et utmärkt nöe, och
en nästan tjusande wUlnst; hwilken endast derigenom bf.ftvic
afbruten, at jag ei kunnat inhämta om dem sådan unöerrJtÉef.»se. som jag hade ästnndat. De anmärkningar, som iaq bus flera
Audlorer sainlat til förk aring af wära äldm Förfäders Lag,
sivpning, har m, efter min insikt och förm.iga, bragt uti nä<
gon ordfiuq. och dtta ftr'ök wägar ;ag nu U!>der asta aflman*
h.tens omorösmande. Finner den Gunstige Läsaren uti denna
ofliandlmg ',!^.gi)t. som kan förnöja des wettgirfg^et, kan och
bör jag ffatta mig inq lyckelig; i annor händelse och om den-
na undersökning pröfwas ei swara emot förmodan, behagade
Läsaren fö.öka dejja anmärkningar om wära Frsäder med et
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Ehuru olika mcnmMrna åvo til tankesätt och seder, fin-
tia wi dock utaf arfarcnheten, at o§ är nägot mcdfödt, som
yrkar at wi stoia g öra tet goda, och twertom uidfly at gjöra
någon städa. 'tIBi röne ock hos of en inncrllg förnöjsamhet,
dä wi gjordt o§ eller andra lyckeliga; men närt sinne oroas,
när rot tiifogadt dem > ågot ondt. Sielfwa de wildaste folk-
siag, som lyckas af berg och rean fält all den hårdhet del)e ä-
ga, hafwa ej i deras ödcmarckrr kinnat förlora de i deras
h'.ertcm inplanlade sanningen' om tet godas Ziöra^de och tet on-
das tätande. Man medgifrcei' gjerna, at detze Nationer, wi-
da stiiöe ifrån de hi<redor, fywfäaf kurffaper Hannas, ej ägt
et tydeiigt begrep om goöt och o>idt; men sa hajwa de dock
kändt nödwa!!d>ghetcn af de första buden uti den namrliga La-
gen: Gjör ät andra, htvab du wil at de stiMa gira åt dia;
samt g!vr ej a.' an!ra, hwad du ei wil at de stola g öra åt
i):'g. #draf fiuto anDra sanningar, saoni: Skada ingen: war
trogen och rcdelig uti din förbindelse, te; :c. Q^i hafwe här-
pä uti Rescblstcifningarne fiere exempel, som lära o§, at kun-
stapm em den Naturliga billigheten wid te ffäste tilfMn sram-
t''idrat utur de grofwaste hiernor, liksom ljus wtur tiokt mörker.
Dsck war denna ku-stap ej t<!r>ckcl g, at wid alla sörekom-
ma,.de h.ndelser föra meiunffjorna vä ratta siraten: men wid
dennas i akttaganoe fm.de man dock sä svida akta f'g, at in-
ga grofwa mistgjarningar utöfwades. I detta sä kaiiade Na*
turliga filandet hade menn«ffiorna åtskilliga förmåner, i syn-
nerhet en oinffr inkt frihet, son; hon stattade högre an alla Qeno-
dier i werlden; men hon rönte ock dagclig n flcva ölägenheter,

A 2 fem

lika stort antal; bo wet, om wi icke genom en sådan f<sf!atr-
kunde finna större ljug i en fak, som hit infils warit infwept
uti mörker? I alt fall hoppas ,ag, at mitt upsät gillas, ehu-
ru jag stulie brista i ämnets filttdiga utförande.

§" i.
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fttti upwällade dels af egen okunnoghet, dels ock af andra*
"ndffa, dem hon uti sin enstiga lefnad ej kunde afhjelpa. Honsant den Naturliga Lagen nog god och syftande på hennes Ipcf-
salighet, men hon saknade en önskad wärkan hfaaf, sä wida
ingen fants som kraftigt kunde förbinda mennistjan til denna
lagens efterlefnad. Hon säg sig Derfore nödsakad, at uti an*
dras omgång* söka en stöd och hielp, den hon i enstiqhet ei
kunde erhålla. At detta kunde ske utan någons förfång, få
hafwa mennistjorna med ljmarannan öfwerenskommit om wisia
dels styldigheter dels rättigheter; hwarigenom sammanlefnaden
gjordes säkrare, nyttigare och beqwämligare. Hwar en finner,
«t deste »oro grundade uti den naturliga billigheten, och at de
stamställes såsom en nödwandig påförd af den samma. Så-
ledes hafwa plagget' upkommit, hwilka ock uti borgeliga sam,
hallen gälla, sä framt ej någon osed dem sörwärrat. 3lt de en-
faldige plägseder skulle i akttagas, fcettil bchöfdes inga forma-
liteter, intet en gång någon sammankomst eller uttryckeligit
samtycke; ftelfroa lakens nödwandtghef lyste för allas ögon, och
talte kraftigare an någon harhold. M ester som folket blef mer
och mer hyfsadt, och alt eftersom menmjkome förökades, desto
mera waxte ock antalet af detze se&roänfot', hwarlil ofta nöd-
wandiga behof, ofta ock den filtagande ondskan gofwo anled-
ning. Ho wil undra at folket i äldsta tiderna lefde endast ef-
ter wt§a antagna sedwanjor, när Resebeffrisningar wisa, af än-
nu i dag finnas folkslag, som leswa i samhällen, utan at fjaf*
wa någon ssrifwen Lag? men omsider blefwo de§e plägseder o-
fifracfelige; ty de woro få, otydelige och ej lamoelige ti! alla
förekommande mäl. Förty funno menniffjorne sig nödsakade, at
träda utur dsn naturliga friheten, och låta sig ledas af en d-
delsint och rattwis Oswerhef. S>å blefwo ock wissa beting,
gjorde, som tnnehollo sä wäl Ofwerhctens som undersåtarnesstyldigbeter och rättigheter; hwarigenom grunden lades til en
vrdentelig Lagstiftning och ipning.
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Wåre Forfader, de gamla Finnar, torde med att ffjäl
få räknas ibland de äldsta Nordens Innewänare. Man fin*
ner wål ej i Tideböckerna någon witz tit antcknad, dä de först
nedslagit håfstädeé sina Bopålar; men detta oiktadt kan man
säkert påstå, at deras hitftyitning stedf förr mår Frälsares fö-
delse. ti) at förtiga andra, få har fAOfl^L, som lefde (för-
sta föculo, besirifwit wärt Lands belägenhet och tråra Förfä-
ders lefnads fatt fa omstandeligen, som han funct g'öra efterden underrättelse han om dem hade arhållit. De hade,,efter
hans utsago, då inga wctpen, inga hästar, inget hus. Orter
tjente dem fil föda, Skinnfallar til kläder och Jorden fil säng.
De förleto sig mast på sina pilar, dem de i brist af Järn,
l)\x>åfie mcd benstysf. Hustrurna fölgde sina Wlåimte på jakt,
och delade med dem det bekomna rofwet. Imellcrtid hängdes
uppä någon cpvist en korg, hwaruti deras städa Barn lago.
Detta lefnads sätt behagade it åra Förfäder mera, ån at plö-
fa, bygga hus, och giöra härfärder til de aflägsnare orter.
De ägde alt hwad de åjfcm&adé, de woro säkra för andra men-
nijfior, och stode uti ynnest hos GUD. S>, få bcstrifwcrTacitus Finlands första Innebyggare; af hwilkef alt man
kan sluta, at wåre äldste Förfäder hafwa lefwat rå ("amma
fått, som deras Grannar, de gamle Bcyther, efter den betat*
telse, som både Grekiska och Romer|?a Skribenter lämnat oj?
om detta Folkstag. Det blifwcr ock sannolikt, at Lagstipnin-
ge« uti Finland bar denna liden ei warit hwarken »vidlyftig
eller befmårlig. $13 såsom wåre Förföder då nyttjade Landet
gemensamt och ingen tilägnade sig något stycke i synnerhet, e-
medan Folk, Numern war Men, men Landet widstrakt och
ismer alt försedt med de härligaste naturs gåfwor; så tyckes
antingen inga twistigheter kunnat Innewånarne »mellan upfom-
ma, eller ock om nögot missförstånd undertiden sig yppat. få
tim tet warit mindre betydande, hälst man tämligen kunde
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återfå l negden, hwad man bxtmifl. Folket Tjöt desi utom i-
fraa m åldriga

t
tider warit ganska fpakfärDigt, sent at hamnas

ti fogade oföcratter cd) flfbingfroårF, nitti dock strvngt at wi-sa sm myndighet och manlighet, när nödwändightten satte thy
wapen i händerna. För öfngit lika fem okunnigheten om la-
ster uträttade mera bos de gamla Scyther, än kunskapen om
dygden förbättrade Grekerna; cfwen få hafwa ock wårc För-
fäder i sin stora enfaldighet undfiydt mycket ondt, som trycker
de hyfsade Nationer. Förmodeligen toroe de ffaila twistrr up*
kommit i Giftermåls faker. Men som de äldste Finnar, c'fwensom andra Nordiske Folkslag warit cfwen i detta mål nog larl,
wulne, w^stats långt ifrån hwarandra och flottat hit od' dit i
Skogarne, sa tyckes ej t ågot galanterie cfannat insmyga sig
bos dem, och störa deras menlösa lug 1. Andteligen som wara
Förfaders bog ej war månt) rå ref och byte, fa ffjedde at til,
fallen til måna delnings twister und-oekos. Af alt detta slu-
tar jag, at roåre Förfäder knapt haft af nöden den delen af
Lagfarenheten, som handlar om ägande ratten, och firorken isenare tider mäst sysselsätter wåra Domstolar, få högre forn
l^gre.

Men elmru hd''ge wi med fM föreställa ost wåra Forfä-
der " 'å baswa dock flera tilstötande händelser kunnat föror aFa
twistcr dem emellan, hwilk,> midertiden utbrustit i hat och wåld-
samheter. Frågan blifwer derfore: På hwod fått detze bleswo
afgiorde? Utan twifwel på det korttesta 06) enfald gaste rotset.
Nemligen den som war förfördelad od) k.inde at krafterna swa-
rade emot mötet brukade strart N-'fwe Rätten, och slog tet'
ptur upp den ena wigtiga paragraphen efter den andra, wid
hwickas ttQämomtil både lif och lemmar stodo i en ögo ffenlig
fara. Den åter forn roar foakf'rdigare, antog gemeimgen nå-
gon redelig skiljemän, som på en kom stund asgMde den up-

koinne
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komne tteiÄen, enligit den naturliga billigheten, fem han hade
fattat. Detta war i de äwsta lider få mycket latare, som
man ej ännu li-dt, at oförsynt p.iborda någon et ofört änt til-
måle, eller fördölja, hwad samwecet besatte uptäcka. Hivadsom då pröswades sri Uigt, bief ock gemenfigen, innan wederbö-
rande åtskildes, wårkstilt. 'Domarens möda roar l/t/it vin*
ga , ed) hans arfwode bestod derfére i de» inwartes söinöisam-
het. at hafwa ägt andras förtroende. Eedwänio-ne wo.e i
detza tidehwarf ej många, de woio allmänt gillade och tiente
derföre åfifcn fil grund uti tagfFipntngen hos mara Förfäder.
Så snart fttjomaa hade delt parterna emellan och hulpit d n
lidande til sin rätt, så uphorde ock hans .'mlvte. Det är ej
sanno:ckt, at i de äldsta tider några ständiga Domare i Fin-
land warit, som skipat Lag och ratt. T» först Ufte de förste
innewanarne pä ganska fiogtig fot; hwaräst skulle då en såoan
Domare igenfinnas, hwilken ittfom andre sine Landsmän, lopp
igenom skeg.ir ed) odemarker, at igenom jagande tiosöka något
wlllcbrad til sit lifs uppeb.lle? Hade äter hans stoldighet warit,
at förbllfwa inom en roif? krets få hade tet warit liktal swårt,
om ej omöjcligit,at föra en gen^rifwigt contra-part dit. 9Ö5i
Funna i detta må! af Lapparne sinta til nåra äldsta Förfäder;
emedan desias Idnadssttt den tiden swarat emot de förras.
Huru litet miste Lwparne ända til förra Seeculum at betiena
sig af Domare? deras twister em Renar ed) N nfalfwar blef-
wo då antingen i kortthet afgiorde bakom någon sten, der o^
antogo de någon gammal Gubbe, fem aktades mata förstå dig
och reddig, af skilja tranan. H ; remof fickes dock Scythernas
exempel strida, om Kwnka Historien infogar, af de haft sina
egna bcrömlige Lagstiftare, som ock skirat Lag och ratt tmeßaft
sina Landsman. Men detta tvckes eidast anilin cm de Scy-
ther, som fil en tid ftafroa baft sina hemwlst omkring Cwnrta
haswet. men et om Herde * Scytherna, l^wifa Darius Hyfta-
fpis ej kunde hinna up med hela sit Perfijfa L.-tta Nytterie.
Widare at hes wåra äldsta Förfäder ej warit någon inrätt-

Mg,
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ning, fem liknat de gamla Göthers Tmg ed) Rotte-
gång, fan nogsamt deras bewisas, at mi Finska språket ej sin,
nas några egna ord , som uttrycka te emstcndigheter , hroilfahöra til en stadig rättegång, flfbtn Domare, Lag k. k. men
roil sittnaé der ord,, som utmärka ordning, samt en ordnings*
eller ©filfeman, Andteligen lårer otz ock Historien, dt på alla
orter der ständiga Domare warit förordnade, der har folket på
Dom*plalserne gemenligen upfatt wifjd minnesmärken, såsom
dels några i ordning stalte stenar, dels ock planterat lommogcl
'Stan. Men uti roårt kära Finland träffe wi äfroen så litet,
fem i Lappmarken några lämningar af dylika inrättningar, så
at icke en gång de muntelige berättelserne meta, at intyga om
någon sådan författning eller om någon berömd Domare uti
Heden tima.

§4

Jag ser nogsamt, at häremot kan åtskilligt inwändås.
Man torde anmärka, af wåre äldste Förfader åfmen få wal
haft sin Ofwerhef och sina egna Regenter, fem de härskat éf,
roer andra Nationer. Men en sådan författning sätter altid
förut en wiff ofwerenskommelse emellan de Regerande och de
lydande em deras inbördes skyldigheter och rättigheter. Den
naturliga Lagen blif.rer wal gfunbroafen til detta betingandet,
men såsom den ar i anseende til mennissjornas fördärfwade til-
fiånb otilrackelig til alla förekommande mål, och emedan straf»
fet ej strart följer uppå brättet; så roar wid inrättningen af
Regeringar npbroånbigt, at Ofwcrheten både tydeligen förestäl-
le, hroaö hroat och en Medborgare borde gjora eller låta, så-som ock at han Holt roaffamt öga på sina befallningars ellerHagars wårkställighet. Men nu lärer of den urgamla Histo-
rien, dt roårt K. Finland ifrån de äldsta tider har haft sina
egna honungar och Regenfer, fjroilfets skyldighet har ibland an-
«at förmedeligen warit, at skipa Lag och rätt ibland sit folk;

hwar^
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Lwarfere man ock med all sannolikhet slutar, af Lagffipningen
stedt hes wåra Förfader nästan på samma sått, >om hos andra
solkstag. Deras ofta emtalta fiygtiga lefnaösiatt synes ej el,
ler for.-niga denna mening, hälst Historien witnar, af äfmen
de gamle 3cyther, som i lefnabssätt liknat de första Finnar,
haft stna egna Konungar och 9\egentet. Detta alt tyckes aga
sin goda grunb; (jroarftfoe rot böra til närmare uplesning i den-
na sak något anföra. Ingen, fem läst te Norske fager, få*
rer funna neka, at ju Finland fordom har höft sina egna Ne<
gentet; hälst deras namn och deras bedrifter rs flere stallen up-
tÅtnat. Men derföre är ej saken flrart afgjord; emedan ewist
är, hwab meD Finland egenteligen förstås. De Danske Scri-
benter och några af de Swei,fke Nlskriswa Finmarken alt titt,som i Sagorna berättas omFmlanb, och låstä i synnerhet, at
Forniother od) be anbre Finste Regenter hafroa bott uti Fin*
marken. Wi lämna detta berhän; men bet blifwer nog swårt
at begripa, huru tvära Förfäder i de äldre tider haft stna eg*
na Konungar, när i Finffa sprätt ej finnes något egit ord,som utmärker Konung eller Regcnt, utan alla åre brutne af
Gjöthistan, od) Ijafroa lörmobeligen roarft obekante innan Fin*
lanb kem under Swenfft malde. Härtil kommer eck, at inga
berättelser hes e§ förtälja em någon hdrroarande Regent, om
några borgar eller stora hus , ber be alore Lanbeis Drettat
hafwa bobt, ej eller finnas i Lanbet några rudera, som wtftna
om en meb imteroåttorne jämlik ålder. Twart om förhåller
sig saken meb be gamla Scyther , i synnerhet dem , som rot i
nästföregående §. hafroa oratalt. Det ar således ganska pro-
blematiskt, om roårt Finland i albsia fiber haft några Stol*
bongar, hälst Kong ERIC ben Helige bä mit sm hitkemst
träffat någon sådan; hroacora lifroål Historien ej något förmå*
ler. Men betta oakfM kunna rot ej neka, 'dt pä Finska Ku*
sterne warit några Konungar, ftrmobeligen härffammanbe från
(Sroerige, emeban beras namn åre albeles ©roånfka; men bes*sa tyckas watit Wikingar eller Sjö-Kongat, och knapt haft

B mera
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Om SIGURLAM, ODENS II Son, beratta be gamle
Historier, dt han genom sin Fabers bemcdling fick fil äkta
Sroenffa Konungen GYLFES Dotter HEIDIS, famt med den,
na Prinfesja uti hemgift den östra delen af roårt Finland,
fem utom andra Länder begrep under sig Karelen. Denna
©rott war äfwen som Fadren en slug Negenf, och låret der*
före, sedan han härstädes lagt grunden fil det Holmgårdfke
{Rifef, ej hafroa underlåtit, at dels med widffepclig Gudstjenst
dels ock med billighet och råffroifa stadfästa Riket för sig
och sina efterkommande, hroarpå rot i tideböckerne finna åtfcil*
liga erempel. Om denna ©rett har haft någon bewntssap
med sina roästra Nabeer, roåra Förfäder, det hafroe roi i
ktmn^t utröna, emedan sådant uti Historien ingenstädes em-namnes. Dock som man med roitzhet roef, at roåra Finnar
både rotb SIGURLAMS ankomst til deffe östre qroatferen,
såsom ock t fiere hundrade åt bereftet, rooro et sielfständigf folk-Vag, som hroarken hörde under Swenste eller Holmgärdlfr
©toMSxongarne; få är cfwen sannolikt, at de ej eller anlitat
hwarkew den ena eller den andra Negenten at M de dem i*

Kittlat»

mera mpnbiahet, an öfwer sin Skeos-eller Båtlag. De hasi
roa ej ssipat någon Lag och ratt imellan wåra Förfäder, och
föga kände de någon annan, ån Wikinga* vatten, hwilken fan*
nerligen ej roar den billigaste. I anseende til det, som c-^fördtblifwit, gjöt' ock Herr Baron Nettelbladt i sit Swansta
Bibliothek den anmärkning, at om alla de honungar, som
Humören rit FinffaChrönikan nar,hafroa regerat uti Finland;
så må.le antingen Finska Nation hafroa antagit främmande tit
Negenter ofwer sig, eller ock (jafroa wåra Förfäder haft et helt
annat språk, än det nu brnkeliga: hälft Auftoren widgår, at
be bongars namn, fem han upråknar, ej. funnet af wåra Fin-
nar uttalas.

§. 5.
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mellan hanbefsewts upkomne twistigheter. De alffade sin én-
ssighet, och trodde sig så länge bibehålla sig w d fin kjära frihet,
fem de mera för grannarne

t
mindre bekante. ©ef roar ock swarf,

at s.ittja sig nti någon förbindelse hos Utlänningar, fem dels
kunde fordra större belöning för en liten möda, cm be arnabe
ragonsin berlgifwa, bels ock kunde på et eformärkt sätt draga
deras Landsmäns hjercan til sig. Jfrkaf flnte mi då, af ej al*
le af den widstrakta Finska Nationen t äldre tider eftcrfölgt
Carelernas exempel, utan största delen har i sin enfalldigtzet
forblifwit mit be gamla plägscder.

©manf e bongen INGIALD med det filnamnet lEEKA-
DA wågade uti ettonde Sarculo et af be största nibingswärk
at foröka fin magt och giöra sig namnkunnig i Norden. Til
sin hederlige Faders Keng BRÖT-ANUNDS Graföl lät
ljan bjudas alla Fylkis honungar' t Swerige, lä Nordan fem
kunnan Mg, Gjästerne inståite sig ock på föresattan tid,
men då de trodde sin mord om alt gobt, sanlt uti nöjets och söm-
nens famn smakade roarkan afwalfagnaden, lät INiiIAED
inbränna dem allesamman, som på god tro hade sig i Upfala
infunnit; hwarefter han straxt fatte sig i besittning af deras
UMin eNer Landskapet'. Detze felfstag (fulle nu inlifwas uti
'enNiks-Kropo,bwarforelNGlAED lät genom Sagmännernc illp-
land och.Wester-Géthlanb, Wiger Spa 06) Eumder, famla alla
be fortiga Swensia Konungars beslut, dt af dem gira et ur-
Wahl , och således författa en allmän Lag; i ImilUt hänseende
han ock förtjente all högaktning, Salem mår K. Fosterbygd
ben tiden näpligen regerades af några honungar, få har den
ej eller kunnat beltaga t den stora förändring, som tå timade
i Norden. De författade Lagar lära ock endast hafwa sträktf>g til Sroeriges Innebyggare, hälst Swänske Konnngarne un-
der hedniska tidehwarfwen föga kjänbt de^e Vstra grannar, ej

B 3 ellet
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Men andre Folkslags erempel tyckas hafiva smäningim
vswertygadf wära Förfäder, at deras lefnad wore wida {ki(&
ifrån en wärkelig lycksalighet. Deras förmenta stora frihet
tjenfe dem i wilda ödemarker, tit intet; och de lära funnit, dt
de kommit hit i werlden til långt ädlare andamäl, an at som
de förste Nimfutzar löpa omkring i Skogarne; derast de wal
genom sin lagt undertiden hade ef filmckeligit uppehälle, men
wil^gndra tilfällen fmu\te> jammerltgen. De haswa betfke te-
gynt) at småningom f.sta sina Bopålar, bigga ftns hus och
tilffapa wisia samh lien. Den förra grofwa lefnaden blef nu
genom omg nget dageligen hyfsad, och allehanda plagseder rop»
ro widtagne dt föröka inbördes säkerheten 06) beqwämligheten.
Friheten biff nu mera förnuftig: Husfädernas Regering an-
fogs fem den bästa, ehuru den oftast ej roar mildare wid ut-
vfmngen, an den Borgeliga. Cäsom wäre Förf der ej läm-
»af etz imagen ttnderrattelse om tilständtt i tvär Fosterbygd', få
måste wi utur Grannarnes frister upfofa de ljus som ef? ox»
nödw^ndiga. Om Eric Emundsson berättar Lagmannen i
U.land Thorgny, at Han i sin lättaste ålder gjorde flera här-
lag tll Finland, Korialand, Esttant) och Curland. samt at
han underlade sig^dcha Länder, och ti! åminnelse af sina segrar
uprUtade i deffa Östra cjroarteren bäde Borgar och lord-wal-
tar. För ode(igen Hafroa da dehe Folkstagen fått antaga Se»
ZerwiilNarens befallningar och Lagar, åtminstone til någon tid;
men kortt härefter hafwa de lätt sig i fif förra »Tand. T» Hi-
Mrten Låta, at den raste Swenffe Stenan ERIC SEGER-

-s^l,

effer Finnorne kunde första de pä Gjöthissa spräket författade
Lagar Wära Förfäder lämnades derföre wid Denna hwälf,
ning i sina förra omständigheter, och den Na urliga billigheten
jämte några fä pl^gsoder wow tilracfelige för dem som hade

■fa litet obytt med hwarannm.
§7
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SÅLL funnit sig föranlåten at hålla hår en milltairif! rafff
midt uti Tjonde Z^Culo til al befästa sitt Herrawalde på den-
na sidan om Bothniffa rotfen. De efterföljande Swensse
Kongar hade i 202 års tid helt annat af beställa, än at före-
taga nsgot mot Finland. Under denna tid flyttade wåra För>
fäder närmare fil kusterna, och råkade få mycket tattare i be-
kantffap med Holmgårds - boerna , som en del af deras Lands-
män, hroilfa talade samma språk, hade långt form underka-
stat sig @tol*Äongarne i Alcfejoburg. (giöröfroeriet blef nu
för dem en både artig i'ch mycket lönande födkrok. De g'orde
derfore med tilhjeCp af ©rannarne det ena infaller esier det an-
dra m uti sielfwa hiertaf af (Srcerige, hwansiån Ve med rikt
byte hemkommo. Dessa oblyga besök gåfwo ©roende Konm^-
gm ERIC de,n Helige anledning, at nndt uti Tolfte B«ci^ic> i
hast g:öra en hålfärd til Finland , dt unÖeifufwa och til Christa
na Religion omroanfca: de hedniske Innewånarne; hwtlfer hatt
eck til en del, i synnerhet uti negden omkring Åbo digen'
nog uträttade. Men då Kong ERIC strart derefter reste här>
ifrån , lämnade han åt Prästerna at fullkomna hwad han ha»
de påbegynt, men hroilfa genom en otidig stränghet mera for*
bittrade an förbättrade Inbnggarne; hroarom de påföljande
»roligheter och af wåre Förfader företagne hämde-krigen nog»
samt witna. Hela denna tiden lärer ipning/n stjedc i Fin-
land nästan pä den förra foten. Men wid paj? dfrfafijo' år här»
efterkom tm modige Riks-Föreståndaren Birger )^i.af Bjel-
bo hit ofroer med en Krigshär, trängde in uti Tavaftland,,
Orenade hela Landet med Ven Swenffa Kronan, och anlade
Tavafihus. Slott fil al hålla Innewånarne i filbörlig lydn».
Christna läran som mer och mer mfpriddes, mildrads Folkets
seder, och missa få kallade HandgänFtsmän blefwo i Finland
förordnade, so.n fflille skipa Lag och ritt , samt så långt möie-
Digit roar, förekomma alla oredor. Dessas magt filfog sedan
fä, at de sträkte sitt ro i Ide öfwer Cärelen ocb en del af In-
germanlaiKf. Desutom som 33is?oparne' i Åbo nsro Ca«~

B 3 cellerer,,
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ceUerer, få tyckes och deras skyldighet hafwa warif, at afgjö-
ra de swårare härstådes förekommande mål. De i Finland
sedermera nykomne oroligheter dämpade den alfwarsamme Riks»
Föreståndaren TorkelKnutsson, och som Han nogsamt märk-
te, af wåre Förfader ej kunde hållas i Tygeln allenast genom
Dop cd) Messor, få Ett han til mera säkerhet bärstädes anlag,
ga Städerna Wiborg, Göteborg eller Landscrona, Åbo,
samt befästa Kexholm. Han anförtrodde äfwen Birger Pehr-
son BRANT, e.n w tter och förståndig Man, som då mat Lag»
Man i l^pland, at öfwersittia, förnya och utarbeta Wiger
Späs Flocker eller Uplands Lagen, och är (refigit af denne
Herre rott» samma filfalle har haft sina Landsmäns, Finnarnas,
roalstånd til sitt ögnamärke. Ja Torkel Knutsson har un»
der sitt tvistande härstädes stiftat ratt och ordning emellan Lan»
dets $imewänqve; hwaraf härrörde Kong BIRGERS QJref af
Stockholm 3 Kal. Jun. Ån. 1300 om Skogs och Agofred
på några Sätesgårdar i Tavaftland, på Michadis de Lap-
påkörd, Andar de Saftamell, och Tobbes TertcKa klago-
mål, hwilka up^agit Gårdalne Licentia Domini Haraldi,
c^uondam Advocati Regis. N.w Kong MAGNUS SMEK
siulle resa til Norrige, finner man at han forordnat fyra Man,som imedlertid stulle förestå Riket, ibland hwilfa Dtroerstc 3lm»
betsmannen JOHAN Christin^son i synnerhet stulle wårda
Lag och ritt rå Gothland och i Ofterland, dct är Finland,
Carelen, Ingermanland &c. Detze fyra hade ock magf, at
tilsättja en Ämbetsman i Finland, om nödvändigheten så fo-
drade. Under' Calmare Union ffipades Lag och ratt så an-
norstädes, som i Finland på et ganska sörwändf sätt. £ong
ERIC af Pommern lät roälåf 1411 genom sin Fogde på K-
bo Slott Claes Lydekeson utmäta fil 9ti)bisägare få mycket
af Kronans allm.'aningar, som Nimden funnit stiäligt; Hanhade ock stadfäst h^ad WALDEMAR IMRN på hans roäg»
nar gsordt i Tavaftland, angående Skogar och utmärker; men
Mns ämbetsman pratade så allmogen, at de måste sticka msa
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fa tit Dannemar? af klaga häröver. Ester Österlands stad-
gan borde htr-ar Rök tttgjöra 5 Mack, proar Äror 2 M.'.'k,
och hwarf 80l 10 Matt Swänsta; men detta ottft med om»
dra pålagor, hmilfa dock Konungen sedermera förmod. Wid
dcnna tid har CLAES Flemming warit Lag<M<m ,'fwer helaFinland. Eljest gjorde nytznämde Kong ERIC en stadga för
Österland eller Finland om en Sanö&Rätt eller högste Nunnd, son»
famlades otta dagar för S.Henrics dag i Åbo(g tat beståezde af
SSijfcpen, några af kapitlet, några af Rikfens uiåd, sa mån«
ge, fom woro i Finland, Lagmännen, alle Hiraöehöttinga^
och Konungs Fogdar. En af Rådet, fom dmil utnämndes,
ffullc äga Konungs Dm. od) Hans nämd bestå af h.-lftm
tienstemän och hälften Bönder. Inga andra saker skulle der-
jpid urtagas än de, som woro fkufne ifrån Lagmans- och Ha-
rads-Ting. tNu deltes ock österland i lwanne Sagjggor;
Norr, och Cöderftnna; öfwer hwiffa Claes Flemming ensam
warit Lagman'den förre bekom Sone Sonalon och den fetma*
N Matts Mårtenson. Huru Lag od) rätt blifwif fet»erm«pQ

skipade i mitt §:. Fosterland, hörer ej nu til min
förefats at utföra.
M & A.
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