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f bland de otaliga fördomar, fom värka på månnifkjo-
finneri, är ingen magtigare, ån en falfk Heder. Desf.
föremål må vara stort eller ringa, befittningen af

verlden, eller af en hvit Elephant, eller af et stycke
sten (a); få öfvervåldigar den ofta både förnuft och
männifklighet*. hvarken Gudomeliga eller Borgeliga La-
gar förmå, hålla den (amma til baka. Til des värknin-
gar höra Dueller. Denna flags Tapperheten, at för min-
sta oförrått, för et förflugit ord, det må vara fant eller
ofant, mörda fm nästa, ja ofta fin vän, var fordom al-
deles ofedvanlig hos de uplyffare folkflag, Greker och
Romare, ehuru mycket de ock vore intagne af hedern,
fom länge hos dem var förtienflers enda belöning. Ej
allenast ibland deras Philofopher, utan ock ibland deras
tappraste Krigsmän, anfågs det för tekn til et fvagt fin-
ne eller en flat upfoffran, at ci kunna tåia en orörrått.
Homeri Grekifke hieltar angripa hvarandra med fkjålls-
ord, men aldrig med vårjan, och TbemifloclesMxt ohåm-
nad hota fig med käppflag {b), de/ar, en af de åregiri-
gatte månnifkior, fom verlden fedt, han fom grät af
harm, at vid Alexanders ålder ej hafva redan vunnit
Hans åra, höll til goda at i fm närvaro blifva kallad
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med de grofvafre öknamn (c), och Cato, fom toglifvet
af sig sielf, för at slippa at förödmjuka fig för C.ejar,
uptog med kallfinnighet, at man offenteligen fpottade
Honom i " anfigtet (d). Om ock någon utmanades til
envige, få förlorade Han intet af fin heder, då Hm af-
flo2* tilbudet. Romerfke Fält-Herren C. Marins (varade
en Tyfl-i, fom mante Honom ut, at, om Han åndteli-
gen ville dö, få kunde Han gå och hänga lig (■*.). De
Nordifke folkflagen deremot, fyfkatv, Gjöther och Scy-
ther i allmänhet, fom mera upodlade fin kropps, un btt
finnes förmögenheter, brukade ifrån äldsta tider at af-
göra måfladelen af fina tvistemål med näfverätten. Ddn-
ike Konungen Frode förordnade, at upkommande tvi-
ffigheter fkulle flitas genom Envige, och fkulle den haf-
va förlorat fin fak, (om antingen biet öfvervunnen, el-
ler vek utom ringen, fom var ritad på marken (f);
men den fom aldeles intet infant fig på valplatfen, bief
föiklarad för årelös och utestängdes ifrån all Edgång
och Vitnesmål. Detta råttegångs fåttet var ock öriigt
i Sverige g), ocli blef af de Nordilke foik-fTag bragt i
moden" öfver större delen af Europa, fom i femte och
följande feclerne efter Chrifti födeKe af dem öfverfvåm-
mades. Ingen Nation ibland Mahometaner och Hed-
ningar har funnits, fom uppenbart öfvat och med la-
gar ftadfättat en plågfed, fnörrått stridande emot des Re-
ligion. Det år imedlertid hvad de Chriffne hafva gjort
i anfeende til Dueller. Efter Longobardifke Lagarne,
fom gälide öfver en flor del af Europa i 7 de och föl-
jande feclerne, och voro af Keifarne fradråftade, voro
de ci allenast: anfedde fom bevis, utan ock förordnade
i allahanda mörka råttegångs mål, ända til och med i
anledning af alla fkål!s-ord (b), Gondeberga, Longobardi-
fke Konungen Arioraids Gemål, bevifäde år 633 fm
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kvfkhets åra igenom en fulhnågtig i Duell (?'). Det be-
fyunerhgatte ai, at man härigenom afgjorde ci allenast
qurcttkmes fassti, utan ock quadliones juris. Under Kei-
far Otto I. upkom en tvist imellan någre Prinfar i Tyfk-
land, om, då äldsta fonen dödt och lämnat barn efter
fig, desfe borde få ärfva tillika med fina Farbröder ,.
hvilket (omlige påstod©, andre åter bettridde. Keifären
förordnade i anledning häraf, vid Tyfke Ständemes
Sammankomst, en Duell, hvaruti de fegrade, fom vo-
ro af förra tankelåttet, hvilket i följe häraf biet en
Lag (/). De (cdermera upråttade Riddare-Orden, gjorde
Dutl er ännu rhera gångfe. Den fom dubbades til Rid-
dare underrättades genom cc flag, fbm Han bekom med
{vård eller handen, at det var den (itta fkymf, fora
Han borde tåla obåmnad, och gjorde ed at aldrig afflå
någon utmaning. Af defle Riddare Ordens Lagar up-
kom det (om ännu kallas for Paint et Honnem*. Man
hölt för gement, at hos Domaren (öka en rått, den tap-
pert folk borde ikaffa fig fjåift med udden af fm värja,
och pligten at försvara fin heder biet la nödvändig, at
alla andra fkyldigheter måtte gifva vika för den fåna-
rna. Italienarne bragte förtt läran om Dueller i fotm
af Vetenfkap, under namn af Scieuza Cavalkrefca, fom
blifvit afhandlad af mer ån femtio särfkiide Scribenter.
De hafva trodt fig bevifa, at Förfynen ej kan underlå-
ta, at genom undervårk få styra utgången af striden, at
den ofkyldige måtte biifva fegrande ; at all perfonlig o-
förrått kan med godt fämvete hämnas genom dråp ,
men i fynnerhet tilvitelfe af ofanning, få at ehuru grofc
ovett man fager någon, om Han lvarar at det år ofänr,
at man har oriktiga underrättelfer, få år man vid fin
heders förluft förbunden, at mana Honom ut på Du-
ell Q ra). Och ehuruvål orimmeligheven af desfa läror,
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lom i fig fjålf år tydelig för hvar ocn en fom äger le-
digt bruk af fitt förnuft, defsutom blifvit af flere ötver-
bevift, och deras utöfning genom Öfverhetens Lagar
under fträngatte ftraff förbuden; få har dock denna
ofeden, i fynnerhet i Krigsftåndet, anda intil våra tider
bibehållit fig vid hederligt bruk. I Frankrike åro Du-
eller förbudne vid lifsftraff, och dock fkola ännu dage-
ligen i detta Konungarike femtio medborgare vara fi:A-
de emot femtio andre i Enviges kamp ("*?). Huru långt
denna galenfkapen blifvit dnfven, kan af följande e-
xempel aftagas. En Ångelfk Lord, fick en morgon i
Paris befök af en Franfyfk Herre, fom lät Honom för-
stå, at Han hade i fin förmåga, at göra Honom fig
högt förbunden, hvilket åndteligen gick- derpå ut, at
han trodde, at han kunde uptåcka för Lorden dct*x per-
fonens namn, fom fkuffade honom då han fidft kom
ut ifrån Operan, men förr ån han kunde yppa det, be-
gårtedirm, at Lorden ci ville neka honom den hedren,
at taga honom til Secundant. Ängelsmannen, för at
undvika at blifva dragen in i en få narraktig handel,
fvarade honom, ar lian för fina tvånne nätta Dueller
gjordt aftal med et par fina besynnerliga vänner, hvar-
på den andra ttraxt tog fitt affked, i hopp, fade han,
at Lorden ci ville illa uptaga, at han ci vidare befatta-
de fig med en fak, hvaraf han fjälf ci kunde vänta fig
någon fördel (o). I Sverige åro ci eller Dueller aldeles
ovanlige Phenomener. Man vil derföre meddela några
tankar om fåttet at förekomma dem.
(a) Konungarne af öftra Indiflia Halfön hafva fördt de blodigafte

krig fin,s emellan, för at f;ga en hvit Elephant och en rubin af
lilllingrets ftorlek. Se,Riflor. univ. Anglbife, T. XIX: f jtjj och
lliji. Gen. des Voyag. T. XXXIII:f. 174. -f». (c) Piutar-
chus, (a) Seneca de iraL. 111. C. j#. (e) Frontmus de firata-
gemat. L, IF% C, Vll, (/) SAXO GRAMMAT, L: IF. p. 86. {g*)
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DATANS Sv. Hifl. T. I. C. ir,-J-och LAGERBRIiVGS d:o I- d.
77. (1; io och.ii (j- QhyMAFFEldeUa.Scienza Cavalle. refea, hvaraf
utdrag finnes i AU. Efud. Liflf. fiippl. T. '/I. 2os" och föl i. (z)'
Paul f^an.efrid. de gefiis Lon-gob. L. IV. C. 49 (/). Vitichind.
Annat L: 11. p. ig (m). Nlaffei 1. c. cch Effai fur la Clieva-
lerie par Sfarvis i stdie Tonen af varietés Utter. £.326 och följ.
Du Canges Gloffar vid ordet Duellum (a). Inji. Pol. par le Bar.
de BIELFELD T. I. p. 62 (o), The SpeSator Voit. Il Å':o __i_y.

§. I.
Dueller åro af flere flag, och kunna äfven ibland

åtminstone å ena fidan vara tillåtelige. (a). Hår förttår
man egenteligen dem, fom fke för at förfvara ens heder
i anledning af någon liden fkymf eller oförrätt. Man
vil ci gå in i en onödig underiökning, huruvida desfe
i det naturliga tilståndet kunna i visfa fall vara rättmäti-
ge eller icke. Men i Borgeliga Samhällen, der det di-
kommer Öfverheten at förfvara ofs, då ingen tryckan-
de nöd förhanden år, böra de altid anfes för oloflige.
För månnifkjor, fom kunna fatta fkäl, år det ock lått,
at vifa fadane Duellers orimelighet och ogrunden af den
tankan, a t deras heder lider, fom emottager en oförrätt
ohåmnad. De måste finna, hvad af andra redan blif-
vit erindradt, at den fanna bedren ci har fitt (äte i
rhånnifkjors fåfänga omdömen, utan i hvars och ens
bjärta, och at den ej kan förloras deraf, at en annan
år otidig, ci heller förfvaras igenom flagsmål, utan i-
genom en oftraffelig lefnad: at ofanning ej kan blifva
lanning derigenom, at den förfäktas med värja eller pi-
stoler: at den fom förfördelat en annan genom en falfk
befkyllning, eller fom haft den nedrigheten at yppa en
hemlighet, fom honom blifvit anförtrodd, lägger et
nytt brott til det första, då han emottager en utmaning
och angriper dens lif, fom han oförråtcat: at en med-
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borgare år fkyldig fitt lif åt Fäderneslandet, och ci har
rättighet, at förfara dermed utom Lagarnas tiiflånd, än-
nu mindre emot deras uttryckeliga förbud.

Större delen af de oförrätter, fom plåga gifva an-
ledning til Dueller, åro ci heller af den befkatteuheten,
at deras ofog kanviiäs genom en Enviges kamp, ehuru
den ock utfalleri En narr kan med et stick eller Ikott
dräpa den förnuftigaste månnifkia i verlden. Man af-
tvär fig ci den fkamflåcken , at vara en bedragare, en
gemen månnifkja, för det man mördar d.en fom be-
ikyidt en derföre. Tvärtom är det utrönt, at mätta de-
len af dem, fom äro få rådde om fin förmenta heder
och fa färdige at mana ut folk på Duell, åro gemenligen
nedrige perfoner, fom härigenom föka at förekomma,
at man ej må våga uppenbart vifh det föragt man hy-
fer för dem. Ofta händer ock, at et tilmåle, fom fkul-
le fallit af fig fjålft, om man föraktat der, vinner styr-
ka derigenom at det beifras (b). Förebråeife af feg-
het kan ej heller genom en duell vederläggas. Årfa-
renheren vifar, at mången, fom år tapper at fora vår-
jan när ej påtrånges, är deremot den störste Poltron,
när det gäller att utmärka fitt mod i Fäderneslandets
tjänst, at i krigstider förföka något farligt anfl ig til dels
nytta, eller i fredstider förf vara dels fördelar "emot en
mågtjg Medborgares ilgrep; eller når det kommer an
på,"at förfäkta fina egna eller fina vänners rättigheter,
och ådaga lägga det föragt han hyfer for andras" latter.
Man gifver vid fådana tiifållen långt fäkrare bevis af
fitt mod, ån igenom dueller (c). Då nederlaget är deis
fkamligare, ju fvagare fienden är, månne det ej år prof
af större feghet, at frukta för en förebråeife, ån at fruk-
ta för döden? Åtminstone kan det ej anies för bevis af
mod, at låta fig öfvervinnas af fin otålighet. En Ro-
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merfk Skald (d). utlåter fig fåledes- Minnti femper tf
infirmi e/i auimi. exiguique voluptas Kjltio: cöntinuo fic
co/Jige, quod vindiSla Nemo magis gaudet guam femma.
(a) Se Grotius de __J. B. & P. L. 11. C. I. /. 75. {b) Cönvicia fpre-

ia exolefcml; H irhfca-r-e agnita videntur. Tacitus annai. Iv. $4..
{b) Jånif. Syficrnedc PkiL nior. par hiitchejon T. 11. C, 7. §6.
(d) 3'uveiia.h jat XIII. v. vsg och följ.

&. 11.
Desfe emot Dueller anförde fkjål, hvartil det an-

nars vore lätt at lägga fiere, lära mättadels vara tiiråc-
kelige, at förebygga dem ibland de männifkjor, fom lå-
ta förnuftet råda ror fina gärningar. Den Chrittna lä-
ran gifver ännu kraftigare motiver at undfly Dueller.
Men det återstår imediertid en fvårighet, nemligen at
utrota denna ofeden äfven ibland dem, fom ci lämna
förnuft och Religion vidare inrymme hos fig, ån Modet
tillåter. Detta ändamålet ftår ej at vinna utan igenom
Vila lagar.

§. 111.
Framför alt måtte tagas i agt. At ej Lagarne åro

nog ofullkomlige, for at ci gifva o(s tilbörlig handråk-
ning emot all fiags fkymf, lom fkadar vår heder/ få at
det fynes, fom en duell voro enda medlet at aftvå ofs
en fådan oförrått, hviiken dock ofta år ofs oåndeligen
kånbarare, ån intrång i vår egendom, fom ej allenaft
Borgeliga Lagarne taga i befkydd, utan ock vid visfå
tilfällen kan rorfvaras med våidsvårkarens lifsfara. Det-
ta fkulle gifva et nog fkenbart fkå.l at rättfärdiga duel-
ler, och de stadgar, fom deremot göras, fkulle få an-
feende af orättvifa. Om det ibland annat hände, at ens

afflag,
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afflag, at gripa til detta försvars medlet, gaf större vigt
åt förtalet, upmuntrade andra at öfverhopa honom med
nya oförrätter, famt föraniät allmänheten at anfe ho-
nom för en förfagd och föraktelig månnifkja och défs
likar at uttränga honom ur fitt gemenfkap, och tvin-
ga honom at nedlägga en tjentt, fom kanfke gjorde
hela hans utkomst; få fkulle afven den, fom annars
haft nog finnes styrka, at kufva fin håmndgirighet, dock
i detta fallet hafva fvårt för a t icke våga fitt lif, för at
förfvara fin heder; hvartil äfven mången kunde anfe
fig stadd i en moralifk förpligtelfie. Likafom det ci til-
låces en medborgare, at med våld återtaga fin egendom
ur en orättmåtig innehafvares hand, derfore at Ofver-
heten kan fkatta honom rått; få bör ock Öfverheten,
för at hindra det en enfkild perfon ej må gripa til va-
pen emot den fom fkymfat honom, nödvändigt få la-
ga, at hans tålamod och laglydnad ci länder honom til
vanfrågd ocb förfång (.7).

(t?) Jämför Hiitchefon 1. c. och le Droit des Gens par Vattel T, I: f. TI.

§" iv.
Til förekommande af Dueller förestår Hobbefius

(a), at låta alla Ståndspersoner fom åro berättigade at
bära värja, aflägga ed, at ci utmana någon på Duell, ci
heller emottaga någon utmaning. Detta fkulle väl ej
vara utan all nytta; emedan det åtminstone kunde gif-
va den utmante, fom annars hade affky för Duell, ett
nytt fkål at afflå den; men det vore dock ej tilråcke-
ligt. Den fom förnufc och Religion ej kunna, binda,
lårer och intet låta binda fig af en ed. Mången fkulle
håldre vilja vara menedare ån heta Poltron; och påföllg-
den hårar torde blott btifya den, at edgångens värde
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{kalle förringas. At härvid göra fkilnad imeilan den
angripne och angriparen, få at den förre fkulle flippa
aldeles oftrattiid, når det befinnes, at han vårkeligen
blifvit angrepen til fm heder, men den fenare dercmot
straffas utan nåd, fom VATTEL (h) håller for tjenligit,
fkulle gifva anledning til flere mifsbruk. Om Duell i nå-
got fall vore tillåten, få fkulle det fnart ibland många
rnennifkjor anfes för vanhedrande, at vid minfta stö-
tande ord eiler åtbörd icke genast gripa til gevär, fot-
at föka fatisfaclion derföre. Desfutom vore det obil-
ligt, då det fättes, at Lagarne gifva den oförrättade all
fkålig upråttelfe, och orirrieligt, i det Lagen fkulle gif-
va en rättighet fom ej kunde uröfvas, utan att medfö-
ra lagbrott.
(_a) i des l_.eviath.an C, j~> p. 160 (b) \. c.

§- v.
Såfom allmänna anledningen til Dueller år, at fatta

fin förmenta heder i fåkerhet, få följer at de måtte fö-
rekommas, om det få lagas, att detta ändamål igenom
en Duell intet kan vinnas, utan at man tvärtom der-
jgenom tiifkyndar fig vårkelig fkam och vanheder.
Döds straffet år ej tilråckellgt, at återhålla månnifkjor,
fom göra fig en åra af at förakta döden. Defsutan gör
man fig hopp at undttippa et straff, fom år alt för strängt.
Wreden och hämndgirigheten kan föranlåta mången,
at förakta et lif, fom Han annars ej med heder kan be-
hålla; men om han föreställer fig, at intet kunna und-
gå en vauhederlig död af fin motftåndares hand, utan
för at ådraga fig fkam och ver!dens förakt, fåfom ound-
vikeliga påföljder af fm öfveriining; få år det nåftan o-
möjligit at han icke fkulle styra den famnas. Det fåkra-

B tte



10
fte-medlet att utrota denna barbarifka fieden, år fåledes,
at förklara Duellanter för årelöie, eller åtminstone för
ovärdige, at bära värja och förestå fådana fy-dior, fom
denna rättigheten medföljer, hvartil blott i den håndel-
fen dödsstraff borde komma, om någon af de stridan-
de blifvit dråpen. Denna författning, noga handhafd,
torde vara tilräckelig at upnå ändamålet; men det fkul-
le ännu fäkrare vinnas, om hårjemre förordnades, at
(a) bägge de broffiige Partemes löfa och förvårfvada
ägendom fkulle tilfalla den, fom angaf och beviste et
fådant lagbrott, och deras arfvejord, om någon förhan-
den voro, i fall intet dråp fkedt, ffraxt inrymmas åt
hvars ,och ans laglige arfvingar, aldeles på fått lom vo-
ro de med döden afgångne; men,om endera blifvit mör-
dad, hel och hållen tildömas den mördades arfvingar.
Och at betaga de brottfiige alt hopp at undflippa lagens
stränghet, fkulle det ej vara otjenligit, om Lagstiftaren i

denna händelsen affäde fig rättigheten, at göra nåd.
(_a\ J..nii'. Éngfflfke åfk.idarens Edicr emot Dueller, fom tiilkrifves

Franfylke K, Pharaniund T. c, N. $J,
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