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Körstal.

f'olfen* lynne, deras omgänge samt hwarjehanda fl-
rekommande behof haftva gifroit anledning til ätffil»
liga inmätningar uti samhället, hwilka man sedermera
med tjenliga lagar har för deras uytta siuli stadfa-

stadt. Sä angelag» som det derföre är, at en rätt tillämp-
ning ma stje af Sågarna, pä det at största billighet ej må förbytäT
i uppenbar: oförrätt; sä nödige ar afwen at weta, både af
hwad ordsak en Lag har blifwk stiftat», säsom ock på h»a&
sätt den i fordom dma är ffipad. Denna underrätte^ ms«
sts man gemenligen söka uti Historien; hwarföre ingen larer
kunna neka, at man utan denna wetenffap et kan tvinna nä-
gen grundelig insikt uti Lagfarenheten. Hn>arfsre som en af
mine Landsman nyligen har utgifwit en undersökning om Lag*
ffipningcn utiFinland i de äldre tider, slutande sina anmärkningar
wid början af den olyckeliga Calmare Union eller wid. stu-
let af fjortonde Seculo,och detta ämnet förekommit Blig både nyt-
tigt och nöjsamt, har jag trodt min kjärfek för Fäderneslan-
det, och minf9l&ighet uti det lefnadsstaud jag nu utwalt, fordra at
efter min lilla insigt i Historien fortsätta denna afhandling
til dm tid, då KongeliZe He-ftöttcn här i Stor-Furstendimet
blef inrättad. D«t tidehwarf, som jag nu täncker genom-
wandra, är ml vtz närmare, än det som redan blifwit fZrkia-
radt, men uptärterne äro nästan lika sällsynte. Uptag likwäl,
Vunstige Läsare, denna koma afhandling, ehuru hwarken män-
ga saker har updagas, eller wanmbe prof af amvänd flit ochmöda wid genom läsandet torde förekomma.

§. i.
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§. i

©wwige förlorade mi det ottonde Seculo pä tt offtfefi*
git fatt, dock i en lyckelig stund, sina Fylkis Kolmngar genom
Konung INGIALP ILLRÅPAS list och tilmgsmhet, hwllkas
tillagande magt gjorde hela samhällets swaghet, afroen som bi*
ras fwaghet nogsamt rögde deras ulidersätares förfallna til-
ständ. I deras ställen blefwo sedermera förordnade larlar»ch Herfar, hwilka vr>al ägde en ansenlig myndighet i de dem
ombetrodde Län, men stodo dock i full undergivenhet under Upfa-
la Konungen. Deras skyldigheter »oro egemeligen, at tilbörli-
gen skipa Lag och rätt i Landsorterna, at wårda hushållnin-
gen, at förfwara landet wid förefallande siendteligheter, at in-
&rif»a Konungens inkomster af hwad namn de kunde wara,
samt at följa Honom i falt med et roift antal af troppar.
Men som larlarnas och Herdarnas myndighet under inrikes
oroligheterna dageligen tiltog, sä at de ofta mera til namnet,
dn i sielfwa warcket fflldes ifrån de forna fylfié Kongarne ; ty
bleswo Lagman i landskapen förordnade, at dela, och således min*
sta, de förras anseende. Wårt k. Finland har länge behållit
sina egna Rsgenter, hwilkas namn förswinna umr Historien,
dä Finland blef inliswad un Swea wäldtt. Dock hafwa egen*
teligen inga larlar eller Hersar warit förordnade harstades,
åtminstone förekomma ej i wärt Modersmål några namn, som
med de upräknade hafwa någon likhet; de H.migar, som på en
kom tid wistats harstades , såsom en GUTÖRM, en BIR-
GER af Bjälboj woro Swenffe Jävlar, hwilka öswerförde
troppar til wåra Förfäders unt:erfufw«n&e, ock) efter slutade
fälttåg wände om vi fina larlsdömmcn. Men så snart Swän-
sta wäldet hade blivit har i orten mera swdgadt, haftoa.ockLagmän i Osterlandm, sä kallades dä wårt Finland, blifwittilfatte. Gjöromälcn »oro i början hwarken många eller wig-
tiga, hwarföre en Lagman hänt at bestrida och afgjöra dehärsig yppande twister.. Hans myndighet tyckes i början warit
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tnstrankt invm Fäderneslandet, bestående egenteligen dermi «t
ffipa Lag och rätt emellan innewanarena, men fom förtroende
plägar följa pä redellghet, och et stadgat upfat at gjöra an-
drom godt, sa ffjedde, at Lagmannen pa witzt satt fingo taga
del uti lagstiftande magten. Ty STUREESON intygar, ett de»
siulle wara Lag, fom Lagmannen utsade. Härmed hängde fä
eilhopa , at när en Lagman uptänkt någon nyttig inrättning el-
ler författning, föredrogs mählet för menigheten, fom dä med
sit samtycke stadfäste Lagmannens förstag. En Lagman roat*
des den tiden gemenligen mas menigheten; til hwilket ämbete
den blef utsedd, fom tilförene gjort sig kjand för sin försiktighet,
för sin knndsiap i landfens seder (v?), och för sin owdldughet. Det
tyckes wdl, at denna fyfla har under tiden warit arftelig; men,
då barn och barnabarn hafwa efterträd! sina fader och" förfä-
der i Domare ämbetet, sa torde bet st'jebt, mera i afseende pä
deras wdrkeliga förtjenster, dn pä de aftednas bewista wal»
glärningar. Vidare anmärke wi, at Lagmannen uti de äldre
lider dömde ej allenast i civile , utan ock i alla förekommande
brottmål, farm at man dä fällan wädjat ifrån Lagmannens
Domstol, ty man antog såsom en grundsats, at dyrt ärDror-
tuva ord: och förstods med brott ej allenast Konungen sielf, u-
tan ock hwar och en ämbetsman, fom på Konungens wag-mr
hade något at befalla och gjöra. Edda wisar tyddigen. At lar-
lens utslag och dom ansågs för få våutiitä och klcmdersri, sorti
Kbnungtné egen. Dchmom roar folket denna tiden mera en-
siUdigr, mera sy^elsait mco hårnätet' och andra dageliga nä-
rings omsorger, nn at det stolat wilja elicr kunnat förspilla ti-
den med widlöftiga nwegänger; hwarti! också uti et sa wid-
strakt ock) ymnigt land få anledningar gåfroos. Dock war ej
undersåten betagit, at un swårare mål waiida sig dl Konun-.
gen sidf, och begjara des; sdttrnifa dom: ty Konungen tilkom
wid alla tilfällen den rättighet, at bryta, skrock och ofsok-.
nar ,^ det är , at rätta felaktiga domar. Andtdigen anmärke
Wi^. At Finffa Lagmannens myndighet blef snart stald i lifståi*

-» .' lighet



5
lighet mit? oftiga Lagmännens i anseende til Riksstyrelsen; tp
man finner af PERINGSKJOLP , at Lagmannen i Finland
är 1362 drhölt fäte och stämma på de allmänna €>n>4isa
Riksmöten. ______

' (*)"sjMagfeber och landseder grulida sig de:s'pä et uttryo
kcligit samtycke, då ben församlabe menigheten sins emellan kom»
mer öfwerens om någon inrättning, bels ock på gammalt o*
klanbrat bruk och wana. Dcste febrodtijor, så länge ingen o-
seb är meb dem förknippad, äga en lika förbindand? kraft med
allmänna lagar, frän hwilka de. allenast beruti stiljas, at La«
garne äro offemeligen påbubne; men pldgfeder aro utan någons
motfajelse antagne, man. kali ej just »eta nar, faun sedermera
bibehållne. Bagge syfta på det allmänna bästas »sid magt
hällande och detz befrämjande.

§. 2.

Ju.mera folket uti et land tillager, desto angelägnare bfift
ms ock, at goda lagar utgifwaé och ställas. Detta haft
roa Sweriges honungar i simnerhet låtit sig angelägit wava,
Länge anfägos Lagmannens i Upiand WlGEli SPÄS Flockar
for den enda och bästa Lag innom Swea gramsor; men man
drfor fnart, at besza i de påföljande tioer, do behoftven öka-
des och lesnads sätten förändrades, woro otilrackelige. Sedan
derfovc Konung ERIK JEDVARPSON hade kommit hem til-
baka ifrån si t Finska hartog, laser man un Historien, at han
låtit förbättra detze gamle Lagar: mur hwilka han rdnsade al-
la hedniska öfwerlefwor, som han bertil roarit nödfakad at bi-
behålla, men hans siraxt de4'uppa timade dödsfall hindrade
fullbordan af et så nyttigt företagande. Den raske. RW-Före--
ståndaren BIRGER JARL företog sig den påbegynca f&bdt*
trinacn,, och giorde i synnerhet några nya författningar mi drft
da balken.' Hans Son, honung MAGNUS LADULÅS,.
Mnkte ock pä Lagarnas förbättring, men i fylmerhet påtog sig
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feen redelige sch ofJwwne Riks-Förestänlbaren TORKEL
KNUTSON benna omsorgen under sin Herres, Konung BIR-
GERS, minderårighet. Han sammankallade en ndmb af de
fksigtigast* och LagkunniZaste män i landet, dem han updrog
at författa och utgifwa en allmän Lag, hwilken är 1295 af
Rikets allmoge blef enhdlleligen gillad och antagen. Det dr ej
eller någon t wifwel, at ju Lagmannen i Finland hav foigt ben-
na Lag, uti förekommande och hit ldmpeliga mål, ehuru in*
gen pä Finlands allmoges »ägnar synes warit ndrwarands
»ib denna Lags öfwerfeende och antagande. Widare laser
man, at Konung MAGNUS SMEK hade föresatt sig at skaffa
Finland sina egna Lagar, som patzade meb innewänarnes left
nadssätt; men hans imeliankommande död hindrade åter full*
bordan af denna föresats. Han har likwdl mgifwit för Fin-
fin allmogen några förorbningar om sifferiers idkande, jdmwdl
några om Prdste rättigheternas upbörd, huru de i wHa Hä-
rader skulle årligen betalas. Detza författningar »oro både
kortta til sit innehåll, och få til sit antal, men fä tyckes ock
Finlanb ännu under denna Konung ej warit mycket folkrikt, e*
meban hela den Norra delen af Finland eller Osterbotn har,som Hachcuecknare »eta at berätta, då bestått allenast af twå
Soknar Pedersöre och Musmsari. Härefter tiltogo »åra För-
fäder uti talrikhet; hwarföre ock Finland blef fördelt i t»an*
ne Lagsagor. Den Norra, hwarnl hörde hela den Landssträc-
kan, som ligger ldngst efter Bomiffa Wiken, och den sobra,som innefattabe alla be Saubskaper , som grdntfa ti! Finska Wi*
ken tillika meb Tawastlanb, ©aroelajj och Carelen.

§. 3-Såsom de anbeliga unber waranbe Päfwe^wälde här i
Norden blanbade sig nästan uti alla saker, som woro utaf
någon wigt, sa hafwa de dfvoen haft hand öfwer lagens ski-
pande uti lands orterna. Ty uti medeltidens Histeria talas
ibland annat om Biskopens Lagfagu, hwiltet tyckes gifwa til»

känna,
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fdnnd, at Bistoparne, hwilkc» Un tiben »oro båbt andelige
och rcerlbstige Förstår, äfwen haft öfwerinfee^et, befynnerligen
i Konungens frdnwato, öfwer rdttwistms bibehdllanbe. At
få »ätit bestaffat i Finlanb kan nogsamt betaf slutas, at ät-
stillige af Bistoparne i Åbo hafwa tillika warit Cancellere*
hos sina Konungar. Sä til exempel war Bistop BERO
eller BIRGER GREGERSON (a), Konung ERIC LÅSPES
©(dgtinge och best Canceiler. Hemö eftertrdbare i ämbetet Biskop
RAGVÅLP roar så »dl Konung ERIC LÅSPES , som se-
dermera Riks'Föreståndarens, Hertig BIRGER JARLS Can-
ceiler, hwilken wdrbighet äfwen tilföllßistop CATILLUS, som
»ar Kong WALPEMARS Canceiler, hwarefter ock Biskop MA-
GNUS TAVÄST unber Konung ERIC af Pommern bestridbesamma systa. Och som betze Biffopar ej aitib warit hos si-
na Konungar ndrwarembe, man haft sit säte uti Åbo eller
»ib Nanddmdki, sa tyckes omsorgen om Finlanbs bäbe an-
deliga och »eilbstiga wälstanb waritbtm anförtrobb, hwilken författ-
ning har warit sä mycket mera hdr pä orten nobwänbig, som sielfwa
Konnngame sällan haft tilfdlle, at komma öfwer hafwet och
in loco unberrdtta sig cm benna sig nlgifna Nations ange-
lägenheter. Bistoparne tilkom i synnerhet, at ransaka och
bomma i sådana mähl, som angingo anbeliga personer, ellersom bet i gamla Sägen heter andeULmn sakum thet dr,
ok före rätter malsdganbe, zha stal Biffoper thdt leta, efte
sannaste »itnoni, t&om han kan få of efte ty dömma han
sannast hittir. Sadane saker hdnstiötos bä efter omständighet
terna antingen dl Profwaß.ting eller Biskops»ting. Biskopar-
na habe ba unber sig »$a betjenter, som kallabes Bisteps:
Goknare och Biskops Länsmän, hwilka dels stulle ransaka
öfwer måhitt, dels och tilse, at den anbc! uti böterne, hwilken
dem andeliZozn tilkom, fulle riktigt utfalla, Ja man sumer,
at Bistoparne dä hade rättighet, at i Lanbsorterna tilfdnja
stickeliga domare. Men fast be andelige fäder ba blandade

.eligion och ränwifan tilfamma^, far man dock ci deraf
jluw
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sluta, at alt bä gick orbenteligen til. Twdrtom »ifa ben tidens
fyanblingar, at nästan stdnbiga Coliifioner just ber igenom
upkommo'. ty Presterne dömbe på sitt wis,och be werlbstige Her-
rar dömbe mi aldeles lika mahl helt anltorlttnda. Det war
fuller pä tapeten i Konung ERICS af Pommern tid, at en
allmän Lag skulle antagas; men be andeliga funno ci fin rak-
ning berwid, hwarföre de hinbcabe, at detta förslag ci »««t
sin fnldorban. De funno »d( intet i ben nya Lagen, som
roat obilligt, men åtskilligt som et roat' nyttigt för beras Her-
rawälbe; hdlst t detta förstag ibland annat inga fria Testa-
menten woro tillätne. . Drottning MARGARETHA och Ko-
nung ERIC »oro nödsakade, at smickra be andeliga, emedan
de behövde deras styreka til Galnare- Unions befdstanbe.
Hwarföre Lagen emot betza Faders wilja icke funde winna nå-
gon stadfdstelje. De kunbe likwäl ci hitibra, at genom en
förordning af år 1439 urbota mahl bles.vo bragne ifrån Kyr«
fans Domstol. Men unber Konung CHRISTOPHERS re-
gemente måste dnteligen Presterne begudttta sig til Lagens an*
taganbe, men sådant stjebbe mera pro forma, än af upfåt
at ratta sig bdrefter; ty man finner, at Presterne länge bdref-
ter bömbe efter ben få kallabe Mebel* Lagen (b), dfwen som
de dlförne hade gjort. Denna fa kallade CHRISTOPHERS
Lag blef ock i Finland antagen och här publicerade.

(a) Des lära* wara et misitag af Herr CanceJJie-SRflöét von
STJERNMAN, då han i sina anmärkningar »ib Bistop
PETRI SVARTS Historia, p. 83 påstår, at ben BERO
GREGERS son, fom warKonung ERIC LÅSPES Canceiler,
har warit en BALK, ty Bissop BALK lefde långt senare, feHerr Bistop RHYZELII Epifcopofcop. T. I. p." 333. {b),
De» dr ganska swart at utstaka, både hwcm som stiftat ben
så kallabe Medel-Lagen, såsom ock hwab meb ben samma
egemeligen förstås. Herr Secreteraren HARPOR.PH har
»arit af ben mening, at Konung MAGNI ERICS sons Lands
Lag har blifwit kMabt Medel-Lag i anfenbe til ben nya

CHRI-
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CT-IFJSTO-;-..— s-^ H ;( j. t eanbsFapg Lagars,
famt 4rfdnner ingsn annan imeilan de bägge förendmde Lands-
Lagar. H .' ' >^'.'^^ for et wist kätmetekn af Medel-La-
gen de ib-si.i otden, (r-n "k^:oanm i Kommga> Balken uti
Dah-e? Lagen. igeti i>df»» Hlftoriographen Herr
SACGI3 V^ILI')E, ..-dan hatt ldnge undersökt anledningen och
beskaffenheten.^ Ttedel-Lagen, stabnar dndteligen i beua beslut:
Så förewuer Nu facett meb Medel-Lagen; och kan Uplauäs-
Lv m icke mindre til fwlfroa ben omtwistade faken och betz be-
medlande, både hwab K»ckio<Balren och drfda-Balken »ib*
kommer, derföre hallas, dn i anleenbe til tiden, son: »ätit i-
mellan Södermatllands och de förbemdlte Landffaps-Lagars för-
bättring. Slet? Drottning MARGARETHAS eller Konung
ERICS förändring dr Medel-Lagett, allenast i ansende til tiden
och Konung MAGNUSSES, CHRISTOPHERS och CARL
"KNUTS sons Lag, l)Wab drfba Vallen och Representations-
ratten angår. ©e N>ildes Historia om Sn^enZes LaZar
Te. P. loz. . §,4-

Hwab sielfwa rättegången bekrdsM, sa har åtminstone t*
från den tib, da Finland blef meb Sverige förenadt, en lika
proceil" på bägge stallen »arit Vedertagen och brukelig. Har
har således af alber warit. fiere Domstolar ' eller inftantier,
h»ar iblanb i synnerhet nämnas Härads-Ting, Lagmans*
ting, stum Räfst-och Rättare-Ting. Wid Häradsting, få-
fom ben förste Domstol, upt&goé, ranfakades och afdömdes
nästat: alla ntahl utan atffilnad, om man undantager några
få högmähl och anbre som hörde til priviligieraäe Domstolar.
Uti Häradsrätten namnes utom Ramben twenne Domare:
Härads-Höfdinge och Hdrabs Domare, hwilka bagge »ib
hwart Ting fulle wara ndrwarande. Härads-Domare lärer
warit den samma, som sedan blef kallad Lagläsare, hwars skyl-
dighet »ar at falla dom, huru den brottslige ester 'Lag skulleanses. Bisittare i denna rätt woro nu 12, nu 16 och kalla«
des Ndmnb, samt waldes hälften af karanden och hälften af
swaranden, alle fåbane matt i Häradet, mot hwilka et något

B jas
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jdf kunde anföras. Namnbens ffylbighet »ar i dlbre tiber,
at profwa samt utsaga, om ben anklagabe war siylbig eller
ci, och söljokteligen om han borbe straffas eller icke, i anseenbe
til ben kun tskav be kuttde hafwa babe om den anklagade personens
upföranbe i allmänhet, som i synnerhet om hans sörhållanbe
i anseenbe til förewaranbe måhl. ©esje Ting höllos gemcnli-
gen 3 gånger om året, nämligen om Winiren, om Somma-
ren och öm Hösten. Stämningen stjebbe gcmenligen genom
Bnbkafia. I dlbre tiber kunbe upffof uti instdmba måhl er*
hållas, icke allenast när jdf anförbes mot Domstolen, och ste*
re ffulle infallas, man ock ndr Hdrabö^Höfbingen sielf be*
gam tib, på bet han måtte hafwa tilfdlle, at hugfa sig om
til ndsta ting. Om han ci ännu kunbe finna sig uti "något wist
bon.tstut, få aftabe han €b infot; Ndtten, at han ingen Lag.
wiste, fom til bena förewarande^måhl »ore ldmpelig; i h»i(*
ken hdnbelse fafen snöts under Överdomaren. Som nu un-
bertiben hände, at siclfwe Domaren måste tilstå sin okunnig-,
het, få dr et unberligit, om ndmnben, fom på sin anbel hade en
nog bryg st;sta, ofta »ar willrabig i sitt omdömme. Men bil-
lighet kunbe åter få framträda ti! dessas förswar; ty sedan
Namnben hade afiagt 2Bitui&s eb, som innnehölt at be på sit
samwete ci wiste, om be borl« fria eller falla, fä hänffiöcs sa-
ken unber högre Domstol Ifrån Härads Tinget kunde saken
genom Wad bragas til Lagmans Tinget, ber Luntan med sin
nämnd uptog och afgiorde ben. Lagmannens gjmomåhl »ar i
forna bågar långt widstrdkiare, dn nu för tiden; ty beddes
uptogos icke allenast alla civile gag»at>£x måhl, utan teg al-
le dttffutne mahl från Hdraby^Hofbtngen och naitiiöben, dä,
de meb eb hade intygat sm vlumughet; allebanba brcg.l.^ahl,-
fom ci talte något Ufffof, äfwen ock alla sabane \i\cÅ)l. forti
parterna omebeldarligen btogo under benna Domstol. Lagoms*
tinget borde hällas ett gång om året i hwari härad. " Tv-.bte
och Högste bomstol par Rdssi-ech Nättare'Tinget, fom i bör-
fan »oro åtskilde.. Uti besk möf»abe' Konung\u*nc antingen i
egne personer eller genom sina bomhafwanbe ben Högsta bom*
rättigheten, som dem tilkom.. Räfst- Tinget (Judiäum inquiii-

torimn),
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torium), hade at gjöra meb Regerings-och Kammar-saker,
at unberfåfa omLansmännernaö upföranbe och at bomma öfwerhögmahl. Rättare-Ting (Judicium Correäorium) borbe
bryta ffrock och off-foknar, pröfwa och efter omstdnbighe-
terna ratta Lagmans-och Hdrabs*Rättens bomar, famt bom-
ma emellan twistanbe parter, mi be måhl, fsm »oro ffutne
från Lagmans* och Hdrabs -Tingen. Men Rdfst-och Rdtwre*
Ting utgjorde febermera en domstol. Et fådant Ting Holts
aemenligen en gång om aret: hwiSfet har i Åbo stiebbe i
Januano, bagen efter S. I-IENDRICS fest. W& umsnf
garne harstdbes har eljes »arit brufefigtt, at bomarne blif-
»it förfdttabe i någon förnam Mans öfwerwaro,hwilken ock i bo*
men gemenligen namtteö; men owist dr, om Domaren har be-
gärt hans rad , eller benne meb sit ansieitde endast bibragit til
billighet* och ordnings wibmagchällande. Anbteligen tyckes
Rättegången hos »åre förfader warit fiere besvärligheter un-
derkastad i anseenbe til Swtnsta språket; ty både Lagett »ar ut*
gifwei: pä Swenffa och alle bomar blcfwo äfwen pä Swenffa
författabe. Dvtzutotn habe sidberne sina egna Rätter, hwil*ka i synnerhet »oro rcoenne, ben ena Holts ute på Torgens , ben an--
dra »ar inne <% Radsmwano,- men tiden tillåter ci ar »ib*
lyftigare härom: handla.

§- 5-
Sedan innewanarne i Landet alt mer och mer förökades,

och sedan be gamlas- hdcfdrber un en lyckeltg stund habe kom*
mit ur smaken, haftver wdl »ar fosterbygd blifwit mer upod-
lab, min ock lwister om ägande ratten- tillika tiltagit.. Oktttl-
nigbeten och t&tftigheten tyckas ock i äldre tiber hafwa »difat,as rdttwisan ci altib meb- ben owalbughct blifwit ffipah, fom
famhalkts »dlfdrb och bestånd ft-rbrabe. Och i ätande härtil»ar'nsb»diib:gf,at domstolarne ffulle fattas i en stidlig ckepen!-
eience af hw,:randra , så at, be öfre fimbe pröftva be nedre-
Ratters gjäromahl och bomar. I synnerhet »ar augeldg-it, at
den högste bomstolen ffulle wara nnven så ffarpsym i unberiofnmr-
gar, som rällZadig i bommandet. Rafst-och Rattar-Tingen wors
foljacteligen be, på. hwilka, rdttwisans skipande egentligen ankom.
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Men sakerna blefwo snart antingen as parterna" sielftv: eller af
deras sitldnednige få mweklade, at en tilfdrordnab rätt et mera
hänt, at soni förr, på en eller några dagar afgiora alla de måhlsom til Rätare-Tinget blifwit drctgne; hwatsöre ständige Rät-
ter ntåste förorbnas. Detta har »ätit grunbordfaken til Kon-
gelige Hofrätternas inrdtning uti Riket. Kongliga Swea Hofrdtt
»ar ben första, fom ben 16 Februarii 1614 i Stockholm
föror&nabeé; men wårtKidra Finland »ar siildt ifrån Swe-
rige genom et haf, fotn gjorde öfwerftmen ofta omöjelig, .af*
tib bcfwdclig, få kunde-wara förfader af denna enda Hofrdtt
«i hafwa. all ben nytta \x>ib rätwisans erhållande, fom be, fä-som medlemnar i famma Riks-Kropp, borbe »anta-; hwar-
före be äfwen anhållit, samt af»en 9 år derefter erhållit, at en
Konglig Hofrdtt hdr i Åbo med lika myndighet, fom Kongl.
Swea Hofrätt i Swerige blef b. 15 Junii '1623- for Fin*
lands innewånare inrättad. Imellan Räfst-och Rättare-Tm*
gen samt . Äonglige Hofrdtten »ar iifwdl mycken atffilnad.
Ty utom bet, at Konungen ofta fteif presiderade uti be förra,
fä »oro deras gjöromal äfwen mera widstrdkee och afgjorde
alle saker, som nu höra til be höga Riks ; Collegier. -Men här
nöbgas jag sluta min koma afhanbjing, ldggcmbe allenast
hdrtil bet, som förekommer iDomare reglorne »ib WastGöta-La-
gen: Alt lurbriki ffulbi thu eig köpa thenu, at thu ffmbi en u*
rattan bom utgtwa te. Thuskal ratt göra, och rdbhds ingin, hwarti a
thit lif eller thit ©oj, utan Gubh en. Thu bummari hygg at
huruffötlurbrikiskjdrlekchaateller gawor ellerßdzl huru ffZt bet åt
cm. Gubh ha»tr thif bomari satt före sitt folk och haf
©tt&iSXäjfi allom thinum bomum. Thy at f»a fagbi Gubh; bo*
men ejgh, thy at i stulen bömas; Thy ad Gudh han stall
dömd then dnxti dr lönt före," utan bibjd then walbuga bonta*
ren, ther bom hawir i Himrifi, lurbriki, och i hdlwiti, thet
han gtf»i allum bumarum fwa at borna i lurbriki, at ther

matti ther medh tiånå fik Hjmrift, Amen.
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