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FÖRETAL.

Et Samhälles välfärd beftår, nåft GUDS vålfignelfe,,
egenteligen deruti, at Medborgare, fom lefva i
fpåkt och i akttaga fina fkyldigheter, njuta en fkjä-

lig frihet och en önfkelig fåkerhet, famt at illa finna-
des fielfsvåld at fkada andra, tidigt och alfvarfamt häm-
mas, dem til vålförtjent ftraff och androm tiLvarnagef.
Men at fåledes fkipa Lag och Rått, år ej den låttäfte
fyfla; ty årfarenheten lårer ofis, at onda mennifkjor åro
ej mindre konftige i det ondas utöfvande, ån fintelig«
öch illfluge i fina mifsgårningars fördöljande, få ät'dé'
icke allenaft i det långfta frakt neka fina brott, utan
ock om de åndteligen blifva på något fått bundna til
gjernkigen, veta de at bemantla och öfverftryka den
medfå vakra fårgor, atfielfva ofkulden tyckes varit driifFjåd-
ren til deras gjöromål, åtminftone vilja de föregirva,
at om de fela^, har fådant fkedt, antingen af okunnig-
het, af något olycksfall, eller ock emedan de förrut haf-
va blifvit^förförde'ade. Det år ock få myckel fvårare at
öfvertyga en brottflig, fom ej blifver funnen å bargjer-
ning, fom han dels gemenligen fåtter både Religion och
famvete å fido, på det han i fin critifkä belägenhet må
rådda fitt iif, eller undvika det föreftående ftraftet, dels
ock efter de iiåfta mifsgjerningar i löndom. pläga utöf-
vas, och mennifkjorne af Naturen ej åro få danade, at
man af utfeendet kan med fåkerhet fluta, huruvida den
anklagade eller mifsrånckte år fkyldig, eller ej. En
rårcfkaffans Domare måfte derföre med andre fkjåi, och-
af förekommande anledningar bana fig vågen fram til
fanningen, begynnande från möjeligheten och beftyr-
kande den med fiere förelöpande omftåndigheter, at

kan



3
han" kan binda den brottflige vid fielfva vårkeligheten.
Bevis i allmänhet kalla vi et begrepp af fådane fkjäl,
hvarigenom den anklagade kan bindas til någon vifs
gjerning, antingen fåfom hufvudnian, eller fåfom der-
mi deltagande. För fullt bevis anfes efter vår Lag, når
tvånne ojåfvige famt edelige vitncn intyga något på
lika fått om et mål, hvilke^t de fielfve hafva fedt eller
hördt; och deflas intygan binder den anklagade vid
gjerningen, ån då han ej kan förmås til - bekånnelfe.
Dock kan man igenom et fådant bevis icke altid år-
hålla en fullkomlig och apodidifk vifshet; emedan en
bedröfvelig årfarenhet har under tiden vifiat, at tvånne
vitnen, antingen af ftadgad ondfka, eller af et grufve-
ligt mifstag hafva gjordt en falfk beråttelfe. Utom fullt
bevis gifvas ock andra, hvilka vål gifva mer eller min-
dre anledning til fkjålig mifctanka emot den anklagade,
dock få at han derigenom ej kan bindas til gjerningen,,
få långe han fieif, taft efter aftagd vårjemåis Ed, nekar
dertil. Defle bevis böra dock vara fådane, at de na-
turligen kunna lampas til förevarande gjerning. Föru-
tan defle nu nämnda gifvas ock andre, dem vi kalle
hefynnerlige, emedan de hafva ingen eller aldeles ringa
förbindelfe med gjerningen, hvilka i fordom tima varit
brukeiige i mörka mål, men åro nu för tiden måft af-
lkaffade. Öfs torde vara tillåtit, at granfka defla be-
fynnerliga bevis, under förmodan, at den Gunftige Lå-
faren ej omildt uptager denna afhandling.

§. i.
Til befynnerliga bevis föra vi forfl: och fråmft den

af ålderdomen, i fynnerhet af våra Nordifka Förfader,
vedertagne Envigen, hvilken juft ej berodde på de tvi-
ftandes behag, utan når något mål var få mörkt och
inbundit, at Domaren, oaktadt all använd flit, ej kunde
»pdaga fanningen och råtta befkaffenheten deraf, påla-
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de parterna, at med värja i handen filta denna- Got-
difka knuten. Det hörer få mycket mindre til vårt än-
damål,at ntafHiftorien förklara fieifva tilgången af det-
ca Martialifka bevis, fom. flere Håfdateknare hafva re-
dan vidlyftigt afhandlat detta ämne. Grunden til et få-
dant påfund var egenteligen denna: at fom man var
fullkomligen öfvertygad, det GUDS omforg ftråkte fig.
dl alla ting, och at Han i fynnerhet hade omvårdnad!
om de ofkyldiga., få kunde Han enligit fin Godhet och
Råttvifa ej dllåta, at någon ofkyldig i den måft criti-
fka belägenhet fkulle duka under för den fkyldtga, faft-
ån en Dvärg emot en Jåtte, och et Barn emot den
ilarkafte Våldsvårkare komme at mata fin ftyrka. Men-
få mycket fom detta {~att, at genom Envig utröna fan-
ningeny paflade med våra Förfaders Krigifka finnelag,,
åfven få mycket ftrider det emot all billighet och et
fundt förnuft. Det år väl en oförnekelig vifshet, at
den Store GUDen har omforg för all ting, och befyn-
nerligen låter fig vårda om ofkulden, men detta oak-
tadt bevifar Han ej altid den nödftåldta dygden fin hjelp^
och undfåttning genom utomordenteliga medel, på
det den ej genom öfverdåd må bråftörta fig uti ögon-
Ikenliga farligheter. Håraf följer, at GUD efter fin Vis-
het ofta tillåter, at den fom haft nog fvart bjerta at
vilja fkada en annan och nog krafter at vårkftålla fit-
onda upfåt,, kan uti Envigskamp- föröka den förra o-
förråtten med någon ny och fvårare våldfamhet. Emot;
detta kan, likväl invandas, atEnyige år ofta det endaöfriga
medel, at utröna fanningen i det forevarande målet
Men vt neka både at Envig år det enda medel at upda-
ga den mörka, faken, emedan flere andre mindre afven~
tyrlige gifvas, til exempel: Lottkaftning, fåfom ock at
det ar något medel; ty af detta prof kan jag väl finna,,
liyilken. fom år den. ftarkafte,, men icke, hyiiken fom.
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år. ofkyldig. Men- om Envige år något medel, få åc
det fäkert det otjanligafte och oviflafte, fom mennifk-
lig fåkunnoghet har någonfin kunnat uptånka. 'Fy år-
farenheten vifar, at den fvagare gemenligen blifver för-
fördelad af den ftarkare; hvarföre om den^ förre ej har
andra bevis til fittkåromål, ån at med fin öfveriågfna ve-
derdeloman flås på Kappan, få år båttre at med tola-
mod upbåra den ledna. fkadan, ån at våga fit lif uti en
ftrld, i hvilken om han omkommer, få ar hans egit
utgutna blod, efter vedertagit tänkefått, vitne emot hans
ofkuld, oeh om han vinner, få folar han fina händer i
ens annans blod, hvars brott på långt lindrigare fått ha-
de kunnat förfonaSo

Järnbörd har ock i äldre tider varit et åfven få be-
fynnerligit fom i fig fielf otjånligit fått, at i mörka mål
utröna fanningen.. Denna beftod deruti, at den fom u-
ti en tvetydig fak pä annat fått ej kunde vifa fin ofkuld,,
borde bära med bara handen et glödande järn nijo fteg,.
eller ock med bara fötterne gå. på nijo glödande jårn
eller plogbilar. Om nu det eldröda järnet brände den
mifstånkte, hvilket gemenligen hände, få framt han ej.
hade nog tjock hud påhånder odi fötter, eller ock han hade
med konft förvaradt fina lemmar mot elden, få blef
han fäld, men tvärt om frikallad, om det brinnande jär-
net ej hade' gjordt någon, fkada. Man. finner,, utom an-
nat, af Hiftorien,. at Konunga Söner eller Deras Möd-
rar hafva ock ftundom genom järnbörden fökt bevifa:
fin hårkomft, eller, den ågta fångens riktighet, och föl»
jakteligen en ren Arfsrått dl Fådernesriken. De gamle,,
intagne af vidfkepelfer, hafva fatt mycket värde på Järn-
börden, hvarföre den gamle Lagen ftadgar:, Alla Dulls-
mål (mörka faker) ftande under Järn och GUDs Dom;-
blifver han ofkadd af järnet; varde frij men om han brJn-
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nes, varde fä/d. Det år klart, at åfven detta bevis grun-
dar fig förnåmligaft på den öfverdrefha tanka, fom man
den tiden hyite om GUDs Förfyn, nämligen at GUD
åfven genom undervårk altid (kulle rådda de ofkyidiga
utur deras nöd, hvilket år en fåfäng och emotGUDs vishet
lindande inbillning. Detta bevis var därföre få myc-
ket mera orimiigit, fom en tjock hud i händer och
fötter, eller någon påftruken materia kunde gjöra den
måft brottflige til ofkyldig.

Af en lika befkafrenhet med Jårnbyrden har et an-
hat bevifningsfått varit, fom beftod deruti, at den am'
klagade pålades af Domaren til at flicka fin bara hand
anda up til armbogen ned uti fjudhett vatn i en på el-
den ftåld gryta eller kjettel,famt därutur uptaga en ned-
fånkt ften. I fall detta blef vårkftålt, utan at den ned-
doppada handen tog någon fkada, få vardt den mifs-
tånkte frikänd, men om vatnet hade (lodat handen och
armen, få blef han tåld. Detta befynnerliga fått at ut-
röna fanningen i mörka faker, hvaraf, fä vål fom i
Jårnbyrden, kåranden aldrig kunde betjena fig, har val'
på åtfkillige orter uti Europén fordom varit vedertagit;
men förmodeligen voro våra Förfader mera ftadige, ån
at de gillade alla vidfkjeppeliga plägfeder, åtminftone
finner man ej, at TFatten-Domen, fom den gemenligen
kallades, har blifvit af dem antagen.

§< 4-Ibland befynnerliga bevis råkna vi åfven den få kal-
lade Kors-Domen, men hvaruti den egenteligen har be-
ftådt, kan man ej med fullkomlig vifshet fåga. En del
föregifva, at et kors gjordes af trä, hvilket, fedan nå-
gré böner voro däröfver låfte, kaftades af den anklaga-
de i elden; brändes det up, fom naturligen hände, an-
lags den mifstånkte för fkyldig; men om elden ej an-
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erep trädet, få blef han frikänd. Hår i Norden har un-
dertiden varit brukeligit, at tafta tvånne fpåner tilhopa
i form af et kors-, och käfta detta uti någon förment
helig kjålla; om korflet fjunkte eller flöt uppå vatn, få
troddes det bevifa, at den anklagade var fkyldig eller
ofkyldig. Et annat korsprof (kali åfven i medeltiden
hafva varit vedertagit, nemligen man låt upfåtta et kors,
hvarvid den mifstånkte ftåltes, och dervid han gemenligen
måfte ftå i 42 dygn; om han under denna tid ej föll
omkull, blef han anfedd för ofkyldig, men om han
föll, fåldes han fåfom brottflig. Dock anmårke vi, at
detta ftraff ej altid varit lika fkarpt. Ty undertiden må-
fte den mifstånkte ftå med uträkta armar och händer,
få at hans kropps ftållning liknade et kors, få långe
nian mer eller mindre långfamt låfte antingen Evangeli-
um eller Fader vår. Dofnade ej armarne imedlertid,
få blef den mifstånkte frikänd; men eljes fäkfaldes han.
Hvad befkafFenheten af detta bevis angår, få finner
hvar och en, at det mer vitnar om ftarka låggar och
ftyfva armar, ån om någon vårkelig ofkuld; tvånne
ganfka olika mål.

§" f-
Det har ock under den Påfvifka vidfkepeliga tiden

varit brukeligit, at den Heliga Nattvarden nyttjades få-
fom et medel, at utröna fanningen i mörka och tvety-
diga mål. Detta fkedde fålunda: at den anklagade be-
gjårte at få til beftyrkande af fin ofkuld anamma HER-
rans Nattvard. Detta beviljades och efter föregången
beredelfe, fom fkedde af Pråften. Sedan fördes den
anklagade fram til Altaret, och honom gafs, under hi-
flceiiga föreftållningar, det vålfignade brödet, hvilket om
han emotcog och kunde njuta, utan at någon måikelig
förändring hos honom förfpordes, anfåg man honom
för ofkyldig» men eljes yardt han föryunnen til det brott,

. _.
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hvarföre han mifstånktes, eller befkyltes.. Defla bevis
brukades egenteligen dels at utröna', någon begången
ftöld, dels ock at få veta om någon haft olofligr om.
gånge med något Fruentimmer. Anledningen til detta
miisbruk tyckes endels böra hånledas från det bittra
förbannade vattnet fom i Gamla Teftamentet vid up-
kommen mitstanka brukades. Men fom detta fenare
fåttet var grundat uti GUDs uttryckeliga befillning och
féljakteligen ej kunde nyttjas, utan den påfyftade vår-
kan, få var det förra et Munke påfund, hvilket åfven
få lätt kunde fkada en ömfint ofkyldig, fom gagna en
fräck brottfiig mennifkja.

§. 6.
De klyftige Munkarne hade ånnu et annat medel,-

at utan vidlyftig omgång och mycken eftertänka utleta
fanningen uti tvetydiga mål, och detta fkedde genom ojl
och brödj hvilket gemenligen kallades af dem Korsfnidt,
Man tog et ftycke af en Kornlimpa, (kar deruti et kors,
och gaf det tillika med et ftycke oft, dock under åtfkil*
liga böner, ceremonier och i fynnerhet förbannelfer, åt
den mifstånkta. Man trodde at Korfiet var få heligt och
värkande, at den fom vårkeligen var brottfiig ej kunde
emottaga och nedfvålja någon mat, fom var teknad med
en få helig ftämpel. Detta kan man nogfarnt dömma
af det Franfyfka talefättet, fom den mifstånkte, då han
(kulle anamma denna fpis, utfade: Quece morceau depainra é-
trangle,fi ce que jé dis, «' eft pas vrai. Detta medel bru-
kades både at uptåcka det fom var fördolt, fåfom ock i
brift af andra bevis atbeftyrka fin ofkuld. Menorimlighe-
ten af defla påfunder märkes flraxt af livar och en för-
nuftig mennifkja. Denna flutfatfen händer få väl i hop
med föregående principer, fom når en kjåring flutade
af fin kjåpp, at det fkulle blifva rågnyåder. Gajus, den
brottflige Cajus, åter med god fmak et ftycke oft och

brod-s
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fibrdd-; derföre år han ofkyldig; men den falfkeligen mifs-
tånkte Titus har en naturlig -affky för oft, kan ej tåla
lukten deraf, ån mindre (maka den famma; derföre mi-
fte han vara fkyldig.

■§" 7-
Mera förnuftigt, dock ganfka odlråckeligit, var åf-

ven det beiynnerliga bevis, at genom dela kallade Eds-
gärds Mån fria fig från någon mifsgjårning, för hvilken
man hade blifvit mifstånkt och anklagad. Detta bevis
beftod deruti, at den anklagade, når han ej blef tagen
å bar gjårning, la at han genom fanna vitnen och e-
gen bekännelfé kunde bindas til faken, pålades af Do-
maren, at fria fig med fielf fins Ede och et vift förelagt
antal af Edsgårdsmån. Defle nyfsnåmde trovärdige Man
fvuro ej, at den anklagade var antingen fkyldig eller o-
fkyldig, utan allenaft, at de i betraktande af omftåndig-
heterna höllo honom i fitt famvete för ofkyldig. Ehu-
ru detta bevis i fynnerhet tjänte för fvaranden; fa kun-
de dock åfven kåranden betjena fig i tyetydiga fäker af
Edsgårdsmån. De förras vitnesmål kallades Duls Ed och
de fenares Fitis Ed. Hvad antalet af defla Edsgårdsmån
angår, få var det olika, famt öktes, elier minfkades ef-
ter fom brottet anfågs vara utaf mera eller mindre vär-
de. I många brottmål fteg deras antal til Tolf, i an-
dra mål til half annan Tolft, under tiden til två, ja di
tre och fyra Tolfter Edsgårsmån. Men uti mindre be-
tydande faker voro fex, fyra, ja ock underftundom tre
Edsgårdsmån tilråckelige. Dock måfte man tilftå, at det-
ta beflut var aldeles ofullftåndigt til at deruppå bygg;*
något domflut och föga tjenligit til fanningens utletande.
Ty defle alle, ehuru månge de voro, intygade ej något
vift i hufvudfaken, utan endaft hvad de förmente kun*
na hafva håndt, eller intet håndt, hvilket de dock ej
med någon vifshet kunde bejaka. Defsutom kunde ej

B eller
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eller Edsgårdsmån, uran fiålavåda och fitt famvetes fS-
rande, aflågga et oyift vitnesmål, hvarpå en vift Dom-
flut &ull« fotas. Åndteligen voro många tilfäiien fåda-
ne, at Dals-och Vitis Eden kunde förtrycka den ofkyi-
diga, fkydda den brottflige och upmuntra den trätgiruge.

Et annat (htt, at utleta fanningen t mörka förekom-
mande mål, mera brukeligit utomlands, ån i Norden,
har ock det varit, at på en. ftråckebånk, eller genom an-
dra fvåra plågor tvinga någon mifltånkt til nekåniielfie,,
hvilken fédan tjänte til giltigt bevis emot den anklaga-
de. Man medgifver gjema, det någre gifvas få förhär-
dade, at de enftåndigt neka til faken, ehuru de på flere
fått hafva blifvit graverade; dock år detta medel i mån-
ga hånfeende både ovift och vådeligit. Ty mången, e-
huru i fitt famvete fullkomligen öfvertygad om fin o-
fkuld, faftån han emot en illilug Kårande ej kan tilbör-
ligen förfvara fig, utväljer hållre, at förklara fig fielf
fkyldig, ån at på ftråckebånken låta aftvinga fig en dy-
lik bekånneife. Han kj.ånner til åfventyrs fin kropps
fvaga conftitution och fin fenfibilité, och derföre anfer
han för drågeiigare, at i en haft mifta et olyckeligit lif,
ån efter långfamma och odrågeliga plågor undergå en.
våldfam död. Deremot den fom har en ftark och faft
kropp, famt vet fig vara fkyldig, blifver genom pinli-
git förhör fnarare förhärdad at neka gjerningen, ty hanfinner
i fin ondfka fin räddning, ån bevekt at tilftå fanningen.
Hvarföre ock vår Store och Milde Konung redan har
uphåfvit alla pinliga fångelfer. Och i fielfva vårket åro
fträckbånk och andra dylika hårdheter mera Mechanifka
ån Moralifka bevis, fom mera pafla för machiner, åa
förnuftiga menni.fl-s.jor.

Så hifkeligit brott fom barnemord: år, och, få hårt
ftraff
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ftnfF det förtjänar; få mycket pläga onnturlfgen filmade
Mödrar, (om omkomma fina ofkyidiga foder, innan de
ofta hunnit komma fram i dagsljuset, dölja och förne-
ka fin mifsgjerning. Man har derföre tagit Phyfiquen
tii hjelo, at i dylika mörka mål utleta fanningen i den
förmenta tanka, at invårtes torde gifvas några naturliga
kjäunetekn til barnets iif eller väldfamma död, taft ej
något utvårtes fyntes på kroppen. I fynnerhet har man,
om lungan, fbm ftraxt blifvit tagen utur et dödt barn,
flutit uppå värnet, flutadt, at barnet varit födt lefvande
til verlden, åfven fom det hållits dödföd t om lungan
betans fiunka. Men fa-flän detta prof ryckes vara grun-
dadt pä goda naturliga fkjål, få har dock årfarenheten
vifat, at det fämma ej alrid håller ftick, och at fl utfa t-
fer kunna gjöras af lungans fpecifiqua tyngd, hvilka åro
fhörratt ftridande emot takens råtta befkaflfenhet.. Ja,.
man vet, at ogudaktiga Mödrar hafva hittat på medel
at aldeles förändra detta prof, fä at bevifet altid utfal-
ler til deras fördel och frikallelfe. Lungan måfte ock
mycket förändras, efter fom den år frifk eller fiuk, få-
fom ock efter andra fymptorner fom åro i barnets kropp;
hvarföre, oaktadt detta prof med all fö.rfiktighet anftål-
les, kan man likväl ej med få full vifshet fluta något, at
denanklagade endaft härigenomfkulle bindas til gjerningen.

§. 10,
Såfbm et bevis, at någon mördat eller dråpIt en

annan, har man fordom anfedt, om utur den dödas nå-
få, ögon eller andra lemmar framtillrade blod, då den
anklagade nalkades liket. Man har inbillat {\{r, at den.
döda i fielfva dödsftunden- fattat innom fig en fä ftor
antipathie och et fådant hat til banemannen, at den lil-
la quantité blod, fom blifvit qvar i kroppen fättes i rö-
relfe och braftut, när den brottflige var närvarande. Men
andre, mera kunnige, hafya utaf årfarenheten. vifat, at

blod
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blod kan utkomma utur en död kropp, faft han ej på våld-
famt fatt omkommit, befynnerligen om ordfäken di hans
död har varit någon qvåfjande fiukdom eller annat dylikt
ondt. Hvarföre, fom en Domare bör dömma enligit kla-
ra fkjål och bevis, få år ock det nyfis omnämnda profvet,
hvilket i (ig fielft år tvetydigt och mycken fvek underka-
ftadt, ej tilråckeligit at falla någon.

§. ii.
Om någonmifstånckt perfon yårkeligen år trollpacka

eller ej, det har man velat bevifa genom kalt Fatnprof.
Detta har fkedt på följande ifidtt: Man har på den mifstånk-
taperfon låtit binda tilhopa tummen på högra handen med
ftor tåen på vånftra foten, och tummen på vånftra handen
med ftor tåen på högra foten, och fedankaftadt dennabund-
na mennifkjan uti kalt vatn; om hon ej fjunkte neder, utan
fåmm uppe på vatnet; få var hon en trollpacka; men om
hon flöt åt botn, få blef hon frikänd från befkyllningen.
Ordfäken til detta prof var denna: I de fordnå vidfkepeli-
ga tider trodde man, at djefvulen på något befynnerligit
lätt gjorde fina verktygs kroppar lättare ån vatnet, få at de
ej kunde dränkas, eller ock efter vatnet var uti Döpelfen
et Nådemedel til Saligheten, få måfte imellan detta Ele-
ment och en trollpacka vara få ftark antipathie och repel-
lerande kraft, at den ena ej kunde tänkas i det andra. Men
detta i fordom tima få allmänt vedertagna bevis år i figf jelft
ganfka orimmeligit; ty vatnet i fig fielft har ej någon öfver-
naturlig kraft, men färden, då det i Döpelfen biifver för-
bunditmed GUDs ord.

Uptag nu, Gunftige Läfare, denna kortta afhandling om befynnerli-
ga bevis i Rättegången, ehuru intet något befynnerligit håruti torde fö-
rekomma. Vördom Förfynen, fom förikingrat de okunnoghets moln,
hvilka fordom öfverhölgt värt Jordklot, oeh låtit ofs komma til en Rät-
tegång, där vidfkeppelfen är feannlyft, cch där domflut grundas pä bevis,

fom altid åga högfta grad af trovärdighet..
G. A. Å.
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