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132 AKADEMISK LITTERATUR.
Lineraunhiail till Saima /5. VIII /844

Det tilihör sLillsyntheterna, att Universitet lemnar tien större allniin—
heten till fLilIe att helst något litet sola sig i lii rdomsljuset. Alla ILirdoms—
prof till erhöliande afakademiska tjenster böar yö! no skrifvas pt latin,
och deras bestämmelse är derföre att begrafvas inom universitetets
rnurar. IVien det gifvas andra tilifällen, då valet af sprk är Erät, ja då
en serie af a fliandlingar k unna otan kostnad för förfltt taren tryckas.

10 [lär vore nu tillfälle aH för ett par Rubel Sr taga åtminslone tv till
trehundrade öfvertryck af hvarje ark och silunda åstadkonima en liten
bok upplaga att spridas bland allmänheten. Arnnen kunde väljas
lämpliga för detta ändamål, af art att verkligen medföra nögon
upplysning, icke, ssom no vanligen är händelsen, förledande författa
ren att ännu engång tröska i dc nötta spåren. att endast lemna prof pä
den sedvanliga lexläsningens jernna fortgng.

Bland dc få skrifter, hvilka jemte examensförteckningarne — och
Saima — kunde underrätta allniänheten om den högsta lärdomsanstal
tens tiilvaro, är en luen afliandling, bestärnd att ligga till grund för

20 stipendiaternas disputationsöfningar, och hvars titel är:

ETT OCH ANNAT 0M HANDELSBÖCKERS I3EVISKRAFT AF PROF. JOH.

JAK. NORDSTRÖM.

Förf—s namn torde vara Rertalet af v&ira läsare bekant. Sä borde det
åtminstone vara, ernedan han gjort sig ett aktad t narnn ä fven hos
utlänningen genom siU arbete: »Bidrag till Svenska samhällsförfattning
ens historia,’> som fyllt en 1 ucka i Svenska lagsti ftn ingens litteratur, och

30 hvilket utom erkännande recensioner redan 1 Sverige vunnit ett bes
tämdt rum bland dc För jurister nödiga studier.

Nu ifrägavarande aihandling uppställer 13 paragrafer kort och
klart, hvad lagen fniga om handeisböckers beviskraft stadgar, samt
dessa stadgandens uppkomst, jemte Förf—s äsigt af, hvad i detta
hänseende borde gälla, jemförelsevis äfven upptagande nägra hithö
rande föreskrifter i andra länders lagstiftning.

Förf. erinrar först, att den äldre Svenska lagen 1 allrnänhet tillät
gäldenären mcd cd fria sig Erän krafvet, sä snart vittnen eller bref ej
k unde företes, men att redan 1 sjuttonde århundradet tien motsat La sed

40 gjort sig gällande, att borgenär pä grund af handelsbok flck rned cd
sanna sin fordran, om hvarken mot personen eller boken nägot
misstänkt förekom, hvilken sed genom 1734 ärs lag blef stadfästad.
Lagstadgandet grundades pä nämnda sednare praxis bäde in och
utrikes; och Förf. anser dc älsta spår af handelsböckers beviskraft
flnnas uti tie ltalienska frista ternas lagar 1 Ijortonde seklet, ehuru denna
bevisning gälide för både borgenär och gäldenär. Mcd dc Resta
utrnärktare jurister anser nu Förf. inskränkning i handeisböckers
beviskratt nödig, sådan den äfven blifvit gjord i flera länders nyare
lagsuftning och äfven i det Svenska förslaget till ny Civillag, enligt

50 hvilket fordran pä grund af handelsbok endast i förhällanden mellan
dem, som För sin näring föra sädane böcker, skulle fä genom cd fästas,
men åter andra i boken antecknade gäldenärer bordc ega rättighet att
genom cd fria sig Erän krafyet. Grunden för en sådan inskränkning är

a lirnänhet osäkerheten af en handelsbok, dä t. cx. »gäldenären kan
h a fva ort n beta liii nua r, som ieke bl fv t a n teek mi tie, luin ka n ha Eva
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förloral siit qviitobref. skuiden kun hafva ingitl tul andra iiqvider.
otrogen bctjening kun hafva föri falsk bok» rn. m., hviika möjiigheter.
afven mcd Förutsättande at’ rediigi uppsöt hos borgenLiren, alla Försva
ga förlitandel Liii en handclsbok. Ait denna Iikväl bör gälla i Förhål—
landen aflirsmin emellan. synes Följa nE del för ali handel nödiga
Föriroende. som i synnerhei vår tid vunnil st stor utstrdckning. Dock
flnnas. sison] nedanföre skall visas, skfll aH LiFven i della hänseende
inskränka utkrediieiundet pa bok, enwdan andra utvägar gifvas för en
pä Förtroende byggd röreise, men hviika icke såsoni bokskulder fängsla
rö reis kapi la ei. 0

Förf. anmärker vidare, aLI lagen icke innelniller nagot annal stad
gande För sjelfva bokföringen, åt hviiken likväl eli sa siori vitsord
iemnas, än deL aliniänna, aLI handelsböcker, för ali vara bevisande,
böra »innehtilia bEide hvad borgadi och beLaldl är, mcd dag och år, då
del skdl, ulan någon ändring.» Han uLtalar sig För den isigl, ali mcd
en sadan bok ralteligen bör Försus en jurnal elier dagbok, som noga
uppgifver äfven Liden och Fordrans qvalilel, sami citcrar härvid Frans
ka och Nederländska lagstadgandcn, hvilka noggrant bestämma bok
föringens beskaffenhet. Dessa Förordna äfven, ali boken ärligen bör
viseras aF en magistratsperson. och erinrar Förf., ali nägol liknande 10

numera iakilaes 1 Finland, sedun till konirol öfver stärnpludt pappers
användande för handelsböcker deras uppteendc :irligen inför en mii
gistnutsperson är föiesk rifvct.

Ännu visar Förf., aLi lagen i Ivenne hithörande frågor är obeslämd.
Här saknas nemligen eli noga bestämmande dcraF i hvilka yrken
handclsbok eger anförd beviskraft, och föreskrifvcn preskripLionstid
för dess giltighei. 1 förra hänseendet anser För!’., alI man ulan skäl
dragii i betänkande, huruvida idkare af fabriker, manufakturer och
bcrgvcrk skulle ega ali i sin bok gi cd, emedan »äfvcn desse lagligen
ega drifva handel och köpenskap”. Deremoi Förklarar han, ali enligt 30

»andan nE dc hagar som gälla hos oss» handiverkare cl 1cr id kare nE den
s. k. borgare och bondhandeln icke kunna anses deriiil berättigade. För
della yrkande flnnes dock ingen bcvisning anförd, och en sådan synes
nfven böra leda till en motsägelse, dä Förf. förut tihlerkänni manufak
turisLer, hvilka ega idka handel och köpenskap, denna rätLighel. 1
Sverige är densamma genom särsk ild lag tihlagd alla varuti Ilverkare och
förädlare. 1 sednare hänseendeL åter slular sig Förf. LIII den äsigL, ali
den allmänna presk ripiionstiden nE Ilo år icke kun genom gählande lag
anses en pä oklandrad bod grundad fordran i nigot falI beLagen, men
anmärker hikväl, säsom rätLsenligare, ali Försummelse aLI vid tireis slut 40

afgifva räkning till gäldenären borde fria honom Enin krafvct, emedan
det är gäldenärens räli ali tid fä underräitelse derom. För ali bIlEva i
tillfälle ali vederlägga det, on] han det kun.

Näst Förf:s piiminnelse, ali bloit «han som boken hählit ehler håfla
lätit». icke hans n]edlljelpare ehler arfvingar, eger sanna boken mcd cd.
vilja vi ännu uppräkna dc omständighetcr, under hviika enligi Förf.
handelsbok förlorar bcviskraft. Dc äro: a) »om boken besväras af
utsLrykningar, öfverskrifningar rasurer, luckor 1 pagineringen. inflicka
dc eller utrifna blad. Felräkning, uteglömda inbetalningar. inneMller
bloli pro men ej conlra. saknar dato för hvarje post. lyder pä annat 50

mvntslata än deL För landet FasLstälda m. m.; b) oni dc Rera kärandens
handelsböcker. som mcd saken ega gemenskap. och hviikas Företeende
svaranden har räti alI fordra. icke öfvercnssiämma i sinu antcckningar
öfver samma ämnc; c) oni svaranden presenierar sina handelsböcker
moi kärandens, och dc. ehuru pä hvardera sidan ordcnlligl förde,
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afvika fuan hvarandra i tvkiepunkteu; d) om bevisas kan. att cnl[gt
sanima bok. pö hvilken no talan stödjes. kraf mot annan man blifvit
anstaldt. solu scdan utrcdts vara betaldi. felet mi hafva varit hnsbon—
dens elier en otrogen eller vårdslös bctjcnts: e) mii fordran erundas p
varor, mcd hvilka karanden aldrig plägat eller ej varit bcrattigad ali
piaga liandcl» o s v. 1 liirtiil komma alla dc ati mLirkni nga r. som k unna
göras mot personeris redl ighct cllcr ordcn ii ighct i a mi rer.

Ungefär det antörda uigör den lilla skriftcns innclu\ll. hvilkcn, fisliin
den säkert ickc varit ämnad för en störie publik, likval scrdeles cgnar

0 sig till en popiikir albandling b&de genom sitt arnnc och det enkia
framstLillningssöttet. 1 slutet piminner lI:r N., itt luin betraktat ämnet
endast ur rättssynpunkter, lemnande å sida den statsekonomiska delen

fn’igan, samt tillLigger, det »vigtiga skäl» i nyaste Lider blifvit an förda
för den isigt, ait den handelsböckcr tillerkanda beviskraft 1 sjelfva
verket hidragit. cnligt H:r Ns uttryck, till »handclskreditens diskrcdi—
tering.» För en och annan af vra iradc liisare torde den diskussion
vara bekani, som oLi detta Limne under rct blifvit förd i dc Svenska
Tidningarne. af hvilka isynnerhet Den Konstitutionclle utmarkt sig
genom dugliga ariiklar rörande krcdiivasendct. Men för dc liesta

20 tidningsläsare i vrt land ilr vaI frgan nv, och vi anse det dcrförc icke
öfverllödigt aH till det föregiende bifoga nagra anmarkningar ur
nämnda statsekononiiska synpunkt.

Obestridligt ör, att kreditvasendct afven i Finland Ur djupt förfall,
silunda aLI hvarje man traflkerande och icke traflkerande söker kredit.
mcii den stora pluraliteten har föga omsorg oiii ait ordentligt honorera
ingngna förbindelser. Det ar eLi verkiigi oskuldstillstind af oordning,
hvari siväl den ena som den andra indrages. Man skullc anse den för
en ra borgeniir. livilken alliid fordrade punktlighet, likasom man ickc
anser det förncdrandc för gLildenären. mii han i punktlighet brister.

30 Olägenheten af deLLa siltt att betrakta affärer spörjes dock pti bda
sidor. l3orgcnären blottstullcs och tvingas aH hos sina fordrngscgare
söka anstand, gil ldcnarcn behandlas på samma vis a f dem, tit hvilka
han utk redi terat pcnn inga r eller va ror. Badas a flZirer beflnna sig så i en
jernnt obestånd. en jemn oordning. och det förvända sftttct att bctrakta
dessa förhllanden fosirar siösare och konkurser. hvilka sallan lemna
25 P. C. utdclning.

Detta förliLllinde kan trycka pi mIngens sinne. men det lrarniriidcr
i ett allmiinnare ekonomiskt obestand lörst ±1. nar landeis manufak—
turer och jordbruk och inrikes handeln liunnit en viss grad af utvcek—

40 ling samt gjort oiusättningcn större och lilligare. Till en stdan punkt
svnes man halva komiuit i Sverige. och dL man velat söka det ondas
rot, har man funnit den just i dc lagar, som skolat uppräiihilla
krediten, och föinämligast i handclsböckers omordade hcviskraft, Vid
denna, sösom vid and ra 1 lagarne grundade olagenheter, bör man dock
ickc tanklöst förk lara svunna tidcrs lagstiftning för tillkommen genom
oklokhet och ringa insigi. Ty det synes föga undransviirdt, att ±1 dc
handlande voro IU, viilbcluillna och aktade, nian ickc fann ngot
betiinkande vid att lAta dem beediga sina handelsböckcrs rigtiglict, och
deLLa galla för fulit bevis. LikasA var vid den tidens trögare omsattning,

50 dö alla manu fa ktu ei, sAsom ordet u tmdrkcr, voro handa rbeten, dA en
Stockholniskird varadc en heI sommar och en resa till England var en
:irs resa. afven en liingre kredit nödig. Utvagarncatt vid minsia
inträfladc motgng ktinna fullgöra en ingangen förbindclsc voro
och ingen kunde derlöre gcnom skuldsedlar blottstalla sig för prompt
utsök n ing. II vad som no tad las, var dA a f omstandighcterna pA kalladt.
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Men della hindrar iekc, ali tadlel nu kan ega sin goda grund.
Och si synes det sjelfva verket vara. Den lral5kerande ivingas ali

krediiera ui sina varor, emedan han eljesi skulle sakna afsiitning.
Liiiheien ali ITi kredii uppdrifver lyxen och framkallar eli lefnadssiii
öfver iiIigngarnc. FIenriga skulder på bok öro öfverallt vaniiga. Dc
aflösusaf skuldsedlar, hvilkas belopp åier inncsiår i triai, tilIs gal—
denören anhingen genom döden eller en konkurs befrias från krai’vei.
Tralikanien ni5sie derunder ansLringa sin egen kredii och fordra
uppskol’ eller kanske minska sin förijenst genom räntebelainingar. Ar
han handlande, ivingas han ali aF ullLindningen motlaga hvilken vara
och iiil hvilkei pris som helsi. Ar han manufakiuridkare, sä saknar han

kapital och kan aldrig förkofra, om ens uppeliälla sin rörelse. Sädani är
förliäilandeiäfvcn inom Finland, Men ännu förderfligare är detta
ki’ediisvsiem 1 dc länder, i hvilka minuthandlaren fär sin vara af den
inhemske grosshandlaren, och der bäda moiiaga manufakturens aisier.
Oi’edan biir här desio siörre, genom ju flerc händer samma vara gär.
Och grunden iill densamma. pästär man nu. är handelsböckers bevis
kraft. förutan hvilken ingen skulle Iemna och ingen kunna begära en sä
beskaffad kredit. om icke följd af enskilda förbindelser.

Mcii skuile dä ali kredii upphöra? Nej ivärlom beror den utländska 2))
indusiriens närvarande höga shändpunki pä cii väl ordnadi kredit
väsende. Säsom för cii sädani väsendiligi anser man, ali skuldsedlar
böra iräda i ställei för kredii ä bok, men skuldsedlar stäida pä viss iid
och ordrcs, som kunna iransporleras manemellan och säledes gä 1 la
säsom myni. D. ä. man päslär, ali jusi del, hvad man hos oss kallar
uifärdande af»gäldsiugusedlar, uigör del enda räila säitei ali bibehälia
en utvidgad kredii. Saken svnes ocksä iala för sig sjel[ Endasi den. som
eger godi föriroende. kan belala mcd papper, hvilka skola motiagas för
valtaa af en mängd personer. och den minsia oordning i dessas
honorerande skulle försiöra della föriroende. Inga papper stälda på 31)

alliför läng iid skulle afde trafikerande moilagas. emedan dc ±1 blifva
osäkra, Ränigheien ali ulkreditera ä bok kunde icke beialas nägon.
men anieckningen i densamma gåfve ingen säkerhei, di ickc irafikan
ten meni eedc niigon räitighet ali sanna den mcd cd och göra unnanlag
fnin domarereglornas: »mcd cd skall man svara och icke klaga. och
ingen mä svärja sig penning till.»

133 »OM DET THEOLOGISKA STUDIET.» 10

Litrc,’c,ti,rhlad till Suin,c, 15. VIII 1814

Under denna ii tel flnna vi i Upsa la In IdI igensbladei en artikel, som
hörer liii dci bäsla af, hvad i della mcd sä varm ifter och sä god insigi

dagens behof uppirädande blad förekommer. Arlikeln omfaiiar
förnäniligLlsi en franisiällning af inncliilleL uii en i Danmark utkom—
men skrifi af 1?. G. IIa,iscn, »Proiesianlismens krav iill dci theologiske
Siudium.» An döma af denna framställning visar sig Hansens arbeie
vara synnerligen uimärkl bäde af djup sakkännedom och sior frimo—
dighei. I-lans uppirädande pä summa gäng, man i Sverige börjal msta 50

uppmärksarnheien pä den nuvarande preslbildningcns oliilräcklighet
kan i sanning anses för cii lidens iecken, äfvensom del crbjuder eli icke
ringa inlrcsse ait se, huru den liiierära bildningens och undervisnings—
verkens iillsländ öfvcrhufvud i närvarande slund väckl sä lifliga
omsorgcr uti hei den Skandinaviska norden. Ty äfven Norrige


