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Ο αϊ Försvarslösa Personers Behandling,

Enligt Kongl. Förordningen den 29 Junii 1833.

vJ'ud har insatt menniskan i herraväldet öfver den yttre naturen;
och om hennes rätt alt lör sina ändamål bruka den ar ingen
tvist. En sådan har deremot varit om frågan, huru de sei skilda
menuiskornas likartade anspråk pä detta herravälde, då de först
sammanstötte, böra tänkas lörlikta: en fråga, som lika interesserar
den, som önskar rälltäidiga det bestående, och den, hvilken sö¬
ker skäl att del såsom orättvist och förtryckande förkasta: den,
som önskar verkligheten i idéens ljus lörklarad, och den, hvilken
öfveileinnar sig åt inbildningens tommaste drömmar.

Bland de frågor, som härom kunna göras, är det dock en¬
dast en, som vi här behöfva vidröra. Borde alla i borgerligt
samhälle ingående individer afsagt sig all enskild egendom och
öfverlemnat den åt samhället såsom ett helt, emot detias förplik¬
tande att tilldela sina medlemmar deras lörnödenheter? Eller är
privategendom rätteligen af de enskilda bibehållen, endast med
den nya, af Samhällsföreningen nödvändigt flytande, förbindelsen,
att deraf lemna de för Samhällets behof nödiga bidragen?

Den förra frågan bejakade Plato, så vida att han frånkände
de högre Stånden i Staten privategendom i). Denna, med den
allmänna Grekiska åsiglen af Stat lätt förenliga åsigt, synes der¬
emot så bestemdt motsatt våra, ur Christendomen utvecklade,
begrep^ om den suhjectiva friheten , alt man svårligen skulle vän¬
ta atl återse den och i en ännu mer genomgripande form. Men
Speculationens ensidigt subjectiva riktning hade knappt hunnit

a) Plato de legibus V. p. 739. De rep. III. p. 416. o. fl. st.
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culminera i en Rätts- och Samhälls-lära, som i med upoffring af
all högre bestemmelse för Staten, förvandlade den till en blott an¬
stalt för beskydd af privat ratt, förr an Europa feck höra läran
om en, all privategendom och familjrält, icke endast for vissa
utan för alla stånd, uteslutande gemensamhet. Läran blef väl,
när sansningen återkommit, allmänt förkastad. Men det bifall
den, om ock endast för ett ögonblick, vann, torde dock hänvisa
på något i det allmänt antagna Ekonomiska systemet af privat
egendom och individuellt förkofringsbegär liggande sjukdomsirö,
som vi ej heller kunna förneka.

Vi känna ingen mera ogrundad förebråelse än den man gjort
vår civilisation alt hafva skapat det elände, som i de mest civili¬
serade Stater träffas, och som man tror ulau den icke skulle hafva
funnits. På de lägsta grader af mensklig odling finnes armodet
utan tvifvel i en vida ohyggligare skepnad 2). Men det delas der
nästan lika af alla; och nöden förbittras ej af jemförelsen med
det prunkande öfverflödet. Om de uslaste för de öfriges räddning
upofiras, anses detta som en naturnödvändighet, hvarölver man
ej klagar; och nar bättre tider komma, njuter man den goda
dagen, ulan bekymmer för den följande.

Den stigande odlingen ändrar delta förhållande. Det ökade
välståndet medgifver under vanliga förhållanden ett öfverflöd, ge¬
nom hvars inskränkning, i svårare, de oundgängliga behofven
kunna fyllas. Flere hinna en förmögenhet, som ej allenast emot
nod sk}rddar dem sjelfva, ulan ock tillåter dem bispringa andra.
Och förråder kunna nu mera samlas, som nästan befria oss från
fruktan för en sådan nöd, som flera gånger kan träffa hvarje
generation i det vilda tillståndet. Och likväl klagas nu mer än nå¬
gonsin; ty medvetandet al denna förmåga stegrar anspråken der-
på, hastigare än den sjelf v exer. Ingen står nu mera, ingen,
känner sig stå ensam. Han tillhör samhället, ocli gör anspråk
derpå, likasom det på honom.

Vid menniskornas närmare samanhang ökas mängden af
deras behof, och det concveta behofvet uplöser sig i en mängd
abslracta, likasom saltet alt dem tillfredsställa likaledes uplöses i
eu flerläld af sådana. Qualiteten af de olika behofven bestenimer -

2) Maltbus, Essay on the princip/e of popidatioru 4:de Upl. London
1807, B. 1. €. 3-11.
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individernas förhållande till hvarandra, hvllka på detla salt nöd¬
gas atl lempa sina behof efter andras, och rikta sin verksamhet
på tillfredsställande af andras behof, för att få sina egna till—
fredsslälda. Härigenom ökas alltmer det menniskornas beroende
af hvarandra, som utgör det· borgerliga samhällets innersta vä¬
sende, och hvars ouphörliga framskridande kallas civilisation.
Η var och en producerar och förvärfvar för alla öfrigas njutning,
i det han för sig sjelf förvärfvar och producerar: Och just den¬
na nödvändighet är den allmänna förmögenheten, hvarpå hvar
och en arbetande är anvist. I samma mån som de förhållanden,
i hvilka behofven sätta inenniskor till hvarandra, blifva allmän¬
nare, blir ock den, som en gång lyckats att bemäktiga sig ett så¬
dant, i stånd att vinna större fördelar. Rikedommarne hopas på få
händer, under det kroppsarbetets allt större delning och förenk¬
ling ökar den dermed sysselsatta folkmängdens beroende, icke en¬
dast af hela samhället, utan äfven af den enskilda capitalisten
eller entreprenören, som på delta sätt får tillfälle alt, med in¬
skränkning af arbetarens, öka sina fördelar. De behof, som det
allmänna lefnadssattet äfven för arbetaren gjort åtminstone re¬
lativt nödvändiga, skydda honom väl i allmänhet för det
missöde att nödgas inskränka sin njutning af lifvets första och
oundgängligaste förnödenheter; då äfven den fattigare Européen
i allmänhet har behof , som för en Indianhöfding skulle vara lux;
och genom hvilkas inskränkning han ännu kan bevara sin tillgäng
på det absolut nödvändiga. Men med sådan försakelse har
han icke destomindre nedsunkit under det mått af lifvets njut¬
ning, som fordras för en glad och nitisk verksamhet. Vi våga
ej afgöra, huruvida del Bolagssystem, som R. Owen fruktlöst
sökte införa i en annan verldstlel 5) och som äfven på andx-a
ställen förgäfves blifvit försökt 4), under andra omständigheter

3) Efter att 1823 vid NewLanaidc i Skottland halva stiftat ett Phi-
lantropiskt Sällskap, anlade han 1825 vid NewHarmony, vid flo¬
den Wabash, Cariton Posey, Staten Indiana, Nbr&Amerika, en
Coloni, hvars grundsatser voro gemensamt arbete för gemensam
räkning; hvilken Coloni dock snart lär gått öfver ända. (Röding,
Colnmbus, Amerik. Miscellen 1827. I: s. 256-267, IV: s. 72.
Hassel Neue Allg. Geogr. und Statistische Ephemer. XXI: s. 3ι5.)

4) Ett dylikt försök gjordes 1826 vid Orbiston när Glasgow, men
med lika liten framgång. Qu. Review. Vol. XLI: s. 364.
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och med mindre vidtsväfvande planer ulfördt, häremot erbjuder
den arbetande classen någon hjelp 5). Vi hafve endast anmärkt
denna civilisationens mörka sida, for att, under fullkomligt er¬
kännande af det bekymmerfulla i utsigten, fästa uppmärksamhe¬
ten derpå, alt dess skuld dock ej är större än sagdt är: alt det
onda den förorsakar visserligen ej kan jemföras med det elände,
som menniskan i ociviliseradt tillstånd nödgas uthärda: och alt
menskligheten säkerligen skall finna mindre våldsamma medel att
motverka den förlägenhet, som för det närvarande trycker en del
deraf, än en fullkomlig omstörtning al det sociala system, som
fört den till sin närvarande odling, och innebär de oeftergifliga
vilkoren för menniskans subjecliva frihet.

Med privategendom måste äfven all privat verksamhet i det
ofvan antydda systemet naturiigen vara uphäfven. Den enskilde
hade derefler ingen honom uteslutande anvisad rättssphaer, inom
hvilken han rörde sig oberoende. Intet resultat af hans verk¬
samhet tillhörde honom, utan Staten. Det vore då naturligt att
Staten egde följa och Controllers hvarje hans steg; ty ej mindre
Statens rätt än den enskildes anspråk på Staten berodde derpå.
Och det var för bådas säkerhet lika nödvändigt att en sådan üp-
sigt jemnt iakttogs.

Helt annat är förhållandet, der medborgaren har en sig ute¬
slutande anvist egendom, med hvilken han eger att i allmänhet,
utan någon redogörelse för Staten, förfara som honom godt synes.
Här har Staten i allmänhet ingen rätt att fordra redo för indi¬
videns verksamhet, så länge den håller sig inom den honom
uteslutande försäkrade räitssphaer. De förhållanden hvari denna
sphaer kan komma till andras, utgöra föremål för Statens om¬
döme, endast i händelse detta blir upfordradt af de i contact
råkade. 1 öfrigt kan Staten endast i de afseenden, der ratts-
sphaeren ej är med uteslutande rätt Individen anvist, tillegna
sig någon upsigt. Dessa afseenden åter äro: familjens rätt, så
vida egendomen alllid är lika väl iamiijens som husfadrens rätts-
sphser, och Statens anspråk på de bidrag som för dess behof af
denna egendom påräknas.

5) Interessante notiser om dylika inrättningar finnas i den Art. i Qu-
Rev. som åberopas i föregående not.



5

Men i hvane Stat glfves en mängd personer, sorp ingen för
sin utkomst tillräcklig yttre egendom hafva. Desse hafva sitt
arbete alt tillita och måste, genom den allmänna förmögenhet vi
redan nämnt, vinna sin utkomst.

Af dessa hafva nästan alla Stater ansett sig berättigade att
fordra en redovisning lör det sätt, hvarpå de genom denna all¬
männa förmögenhet sig och de sina uppehålla, en rätt, som stun¬
dom hl i ivit skildrad såsom förhatlig och förtryckande.

Då sträng upsigt äfven på detaillen af medborgarens verk¬
samhet, omedelbart följer ur det System, som utesluter all pri-
vat-egendom, behöfves denna rätt ej deri.

I det åter, som erkänner sådan och dermed ock menniskans
rätt att för sig använda sin arbetskraft, hvarje rnenniskas med¬
födda och ofrånskiljeliga egendom, måste denna rätt, på hvilken
K. F 29 Junii i855 äfven grundar sina bestemmelser, närmare
utvecklas.

Den grundas efter vår öfvertygelse riktigt på Statens plikt att
draga försorg om dem, som icke kunna sig, hvarken genom sin
egendom eller arbete, försörja.

Fichte 6) härledde denna skyldighet ur sitt begrep om e-
gendomens ursprung. Då egande-rätt till yttre ting icke endast
hemtade sin garanti, utan ock härledde sitt ursprung från det
fördrag, som ät livar och en bestemde en yttre rättssphaer, kun¬
de ingen tänkas hafva försäkrat åt andra dessai rättsspbaerer, u-
tan det förbehåll att sjelf alltid hafva någon for sig, och att, om
denna så inskränktes, att den icke var tillräcklig för hans subsi-
stens, erhålla af den gjorda delningen en jemkning, som satte
hron-om- i stånd att subsistera. Men äfven ulan denna åsigt af
egendoms ursprung, låter sig denna Statens förbindelse bevisas.

På den lägsta odlingsgrad är Familjen, på grund, dels af na-s
turband och dels af den gemensama eganderatten, förpliktad att
draga lörsorg äfven för dem bland dess medlemmar, som ej vi¬
dare kunna bidraga till den gemensamma egendomens förkofran.
Nöden gör ofta alt denua plikt illa uppfyllts. Dess verklighet
uphäfves deraf icke.

6) Fichte, Gruudriss der Naturrecbts 18. III.
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Genom inträde i Borgerligt Samhälle blir Individen icke
endast SJägtens, utan äfven Samhällets Son. Ehvad detta, för
att direct taga hans verksamhet i anspråk, rycker honom ur
slägtens sköte eller låter honom der qvarstadria, verkar han nu
mera ej endast lör sig och de sina, ulan ock för det hela. Han
har underkastat sig att arbeta så som allas fördel fördrar, afven
utan att sjelf tänka derpå; och har derigenom förvärfvat anspråk
alt det Allmänna, för hvars skull han arbetat, och hvars till¬
gångar han ökat, äfven af dessa tillgångar skall lemna honom sin
nödtorft. Om han ock, för hvarje serskildt arbete lian gjort åt
andra, erhållit den ersättning lian sig betingat, eller för det ar¬
bete lian nedlagt på sin egendom,, varit oförhindrad att hemta
den vinst han kunde, är dock dermed hans anspråk verkligen ej
upfyldt. Hans verksamhet har i mångfaldiga riktningar blilv.it
bestemd och modificerad af Staten; och det är ej endast billighet,
det ar sträng rättvisa att Staten ock garanterar honom att han ej
härigenom skall utsättas för det äfventyr att sakna lifvels nöd¬
vändiga.

I England, der denna grundsats länge varit erkänd, och
tillempad, hafva, i senare tider, Ivilvel om dess halt ofta blifvit
yttrade, serdeles sedan Malthus uppträdde med sitt Essay on the
principle of population, och dermed, som hans mötståndare skäm¬
tande sagt, skrämde ön ifrån sansen (friglited the Isle from
her propriety).

De tvenne i vår tanka vigligaste inkast, som Mallhus, i detta
arbete, gjort emot fåttigtaxorna, äro:

1:0 att de tjena som en onaturlig uprfiuntran till folkmäng¬
dens förökning och således åtminstone lika mycket öka, som
lindra nöden.

Detta argument, såsom rikladt emot de Engelska fattiglagar-
ne, så som de der blifvit tilleinpade, kunna vi här förbigå med
den enda anmärkning, att det endast bevisar att understöd åt den
fattiga bör gifvas sparsamt, en sanning som på de flesta ställen
lär sjelfmant iakttagas.

2:0 alt det som gifves den fattiga i penningar, endast ger
honom anspråk på en större del af det förhandvarande lifsme-
delsförrådet, utan att detta ökas; hvaraf den oundvikltga följden
blir att de? som ännu finna arbete, måste få så mycket mindre



andel derutaf; och att således denna hjelp egentligen tjenar att
göra så många flera fattiga.

Utan att uppehålla oss vid den anmärkning,. att understödet
ej nödvändigt behöfver lemnas i penningar, då förhållandet skulle
blifva detsamma om lifsmedel lerouades, synes oss alt Malthus
glömt alt de medel som lemnas den fattiga måste finnas förut
(åtminstone tyckes utvägen att för dylika behof skapa credilme-
del olemplig): att anspråken på det hela således ej nödvändigt
Ökas, utan att endast en del af dessa anspråk öfverflyttas på an¬
dra händer: och att de arbetare, som stå näst den understödda
classen, visserligen ej äro de enda, från hvilka någon del af dessa
anspråk tages.

Den, som ger understödet, måste inskränka sina anspråk, i
samma mån som hans tillgångar genom del gifna understödet
minskas; och, om denna inskränkning ock sist sträckes till lifs¬
medel, om således föradlaren och den handlande derigenom gå
först miste om någon förtjenst, och sålunda i dubbelt afseende
halva af etL dylikt understöd känning, är denna dock säkert för¬
delad äfven på en mängd personer, som endast behöfva minska
en så öfverflödig consumtion, alt intet lidande deraf erfares.

Af denna Samhällets förpliktelse att i slägtens stalle, åtmin¬
stone när denna saknar förmåga, öfverlaga den nödlidandes un¬
derstöd, följer ock Statens rätt alt i slägtens ställe vaka öfver In¬
dividens verksamhet, i alseende på hans egen försörjning.

Hvar och en liar anspråk på Statens understöd, derföre att
han med sin verksamhet bidragit att öka dess tillgångar. Det
måste då vara Statens rätt att fordra redo, huru han upfyllt
denna förbindelse; och utan att bestrida alt denna rätt under för¬
flutna tidehvarf blifvit skändeligen missbrukad, anse vi den icke
desto mindre ovederlägglig.

Det fans en tid, då de högst upsatfe i Staten ansågos nästan
uphöjda öfver all controll; under del man genom hårda författ-
mugar sökte hålla hvad man då kallade Kronans skattskyl¬
diga Allmoge till upfyllande af allt hvad man behagade åläg¬
ga den.

En annan lid har kommit, då man emot Statens tjenare
med all rätt yrkar Controller, hvilka man kanske nog ängsligt
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söker mångfaldiga; men deremot år ytterst öratålig för livarje
yttrande om Folkets plikter.

Den senare riktningen är ej annat än en reaction emot den
förra, och innehåller utan Ivifvel mycket sannt och riktigt; ehurti
man ock i den kan gå för långt, hvarpå bevisen ligga närmare,
än att de här behöfva uptagas.

Det är verkligen ej blott Statens tjenare, utan hvarje med¬
borgare, som genom inträdet i Staten åtagit sig alt verka lör dess
ändamål; och den senare upfyller denna förbindelse i allmänhet
genom lagbunden verksamhet lör sin och de sinas utkomst. Den¬
na verksamhet har Staten rätt att fordra, så länge den enskilde
dertill eger förmåga. Den kan ej heller lemna dess åsidosättande
derhän, tills dess hjelp anropas. Ty den kan ej låta den försum¬
liga, ännu mindre hans oskyldiga omvårdnad omkomma: och då
den ej har valet fritt, kan den ej heller lemna den arbetsföra
individen ett sådant.

Men då alle de, hvilka Staten i detta afseende kan affordra
redovisning, antingen hafva egendom, som tryggar det allmänna
emot farhågan att de skola falla det till last, eller icke, upkom-
mer i afseende på detta olika förhållande ett olika förfarande.

Då grunden för Statens anspråk, i afseende på de förra,
bortfaller, kan Statens rätt högst sträcka sig derhän, att förvissa
sig om den upgifna egendomen verkligen finnes; vid hvilken un¬

dersökning Staten på allt sätt måste undvika att intränga i de-
taillen af medborgarens ekonomiska ställning. Ett annat förfaran¬
de skulle med allt skäl stcmplas såsom våldsamt. Sannolikhet är
det som Staten här kan fordra: och denna sannolikhet måste an¬
ses vunnen, när en person är i sin ort käud att lefva af egna
tillgångar.

De som ej hafva tillräcklig utkomst, utan att omedelbart
åt andra arbeta, äro egentligen de, på hvilka Staten i det af¬
seende, hvarmed vi här sysselsätta oss, fäster närmare upmärk-
samhet. Dock bjuder äfven här aktningen för det enskilda lifvets
fridlysta krets att undersökningen ej ingår i detaillen af medbor¬
garens sysselsättning. Alt i allmänhet förvissa sig huruvida en
person lofligen sysselsätter sig, och hvilket yrke han för sin verk-;
samhet valt, är allt som Staten kan fordra.
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Den, som ej kan npgifva hvarken egendom eller arbete, så¬
som tillgång for sin utkomst, har dcrmed erkänt, att han redan
faller Staten till last; och denne har derigenom en klar ratt alt
anvisa honom för hans verksamhet en plats, som han ej, sig
sjelf lemnad , kunnat sig förskaffa; ehuru han ej må iörhindras
alt utbyta den emot en annan, så snart lian kunnat bereda sig
en sådan.

Dessa sannt liberala åsigter erkänner Kongl. Förordningen
om försvarslösa personers behandling, af den 29 Juuii i855,
hvilkens, iirån d. 1 Nov. d. å. gällande, stadganden vi här företa¬
git oss alt framställa och förklara. Huru i dem samma åsigter
blifvit tillempade, gå vi, med hopp om Läsarens benägna öf-
verseende med det bristfälliga i vår afhandling, nu alt redovisa,

Försvarslös person kallar KF. 29 Jun. i853 §. 2. den,
i5 år gamla person, 7) man eller, antingen icke gift eller med
sin man ej samanboende 8), qvinna, som saknar, för sin ut¬
komst, både laglig sysselsättning och bestemda, egna eller frem-
mande, tillgångar; och ej heller ställer den i vissa fall såsom
försvar tillåtna borgen.

Laga försvar kallas i i5 §. af samma Kongl. F. hvarje
af Lagen anvist utväg till undgående af försvarslöshetens följ¬
der, och då i §. 8 äfven tjenst inbegripes under namnet laga
försvar, anse vi §. 7, der tjenst eller laga försvar omtalas,
ej hindra oss att, efter anmärkning att benämningen laga för¬
svar stundom tages i inskränktare mening, såsom innefattande
alla andra lagliga försörjningsmedel utom Årstjenst, under detta

7) Den ålder, vid hvilken ansvar för försvarslöshet börjar, namnes
ej i KF. 29 Jun. i853, men är bestämd i K. LegoSt. i5 Maji
i8o5. 1.· 1. (jfr. MB. 3i: 1. 37: 1. och äfven, om man vill ÅB.
19: 1.). I England gäller skyldigheten att antaga tjenst för ogifta
män mellan 12-60 år; gifta mellan i2-3o ar, och ogifta qvinnor
mellan i2-4o år. Blackstone, Commentaries on the Laws of Eng¬
land. B. I. Cap. i4.

8) KF. 29 Jun. i833 nämner ej denna qualification för qvinna. Vi
anse den så tydligen förutsatt att den ej behöfver serskildt för¬
svar.

II.

i
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namn förstå: alla de utvägar, som KF. 29 Juni i i833 an¬
visat till undgående af äfve η tyr et att såsom försvars¬
lös person behandlas.

Benämningen försvar ocli laga försvar i denna betydelse
bafva vi ej funnit i våra gamla lagar. Den första gång vi fun¬
nit det i en åtminstone analog betydelse brukadt, ar i Ad. Pr.
1669, som, elter stadgandet att Adelns Landbönder inom en mil
från Sätesgården endast i nödfall skulle till Krigstjenst wlskrif-
vas, tillägga: "elliest skall Adelen icke heller ulbi o fred lig b tijdii
"baifwa macht at förs war a mer folck på t b eras lieman än som
"hwart lieman kan nödtoiffiteligen bliffwa besatt medh och uppe-
"holles." Detsamma uprepas i 19 §. af Ad. Pr. 1617, som i 3o
§. ytterligare innehålla: "Thet må och wara Ridderskapet och
"Adelen frijtt att hafwa och hålla i sitt Förswar och Tienst
"allehanda Embetamaun, som til HushåldsUppehålle, Tarif och
"Föi bättringh kunne tienlige wäre. Doch icke heller fleere an-
"taghe: och vnder sitt Nampn förs wäre, an han skäligen och
"sielif behöfwer" 9).

Delta, äfven till Presterskapets nödtorftiga folk 10) och till
Biskoparnes, Super-Intendenternes, Capitulärernes och Prostar-
nes samtliga folk 1) utsträckta Privilegium var således det äldsta
laga förswar. Men sedan den redan i KF. om Ulskrifningar
d. 4 Jan. 1577 2) omtalade och troligen vid alla ulskrifningar
följda grundsats att lösa personer skulle först utlagas till Kiigs-
tjenst, i i655 års Rdß. 5) blifvit utsträckt derhän, att sådane
skulle oskrifne vara fallne till Knekte- ocli Båtsmans-tjenst, blef
hvarje af Lagen godkändt Näringsfång och all årstjenst, emot
delta äfventyr ett lika giltigt försvar, som tjenst hos Adel och
öfriga privilegierade från skyldigheten att underkasta sig utskrif-

9) jfr 1723 års AdPr. 3o. Meningen med det i denna 3o §. af
1617 års AdPr. nämnda försvar, uplyses till öfverilöd af Res.
Ad B. 28 Jul. i634 $. 5 och de elter den tiden vid Riksdagarne
förekommande Utskrifningsßevillningar.

10) R. Pr. B. i634 §. g. Rdß. s. å. §. 10.
1) RdB. i64a. 4.
2) Stjernman Comm. Pol. och Ekon. Förordn. I. s. 267.
3) jfrPidB i64a$. 4. R. Pr. B. i64g £.2 och R.Ad. B. 1649 0.2 G, 17.
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ning: hvnreffer ordet, då annat ansvar föreskrefs för sysslolös¬
het, ölvergått tiil sin nuvfiran .e hr lidelse.

Som laga foisvär erkannt r KF. 29 Junii l^äa, enligt livad
vi i den gilna definitionen på Försvarslös person redan angilvit,
hvarje sådan ställning, i samhället, som, ai lag tillålen, betryg¬
gar en persons oeh dess familjs utkomst, denna ma vinnas an¬
tingen genom loflig sysselsättning eller genom bevisliga tillgångar.

Det är klart att livar och en i Ekonomiskt afseeude ar con-
su merit; och att, dä consumlion löiulsätler piodnction, icke alle
kunna vara endast consumenter utan nagre oc|, måste producera,
som i National-Ekonomien vanligast tages och älven nu al oss
bli tV i t taget i materiel mening, så alt endast de kallas produ¬
center, b vilkas verksamhet bidrager till danande at en materiel
produet. Men som hvarken mensklighelen i allmänhet eller
»taten i synnerhet vore belåten med endast materiel produetion,
och ej heller KF. 29 Junii a853 ger anledning till nu omtaita
distinction, öfverflyfta vi vidare från de rena consumenterna
alla dem, som sysselsätta sig med immateriel produetion såsom
yrke; och skilja således föret emellan dem, som lefva at sin
verksamhets frukter och dem, som lelva endast af de tillgångar,
som antingen redan äro beredda eller törst beredas genom andra»,
af dem oberoende, aibete. Bland den i:sta Classen nämner KF.
i §. 1. såsom egande laga försvar:
A) dem som ingått i Kongl. Maj:ts och Kronans eller

annan allmän tjenst.
Skillnaden mellan Kongl. Maj:ts och Kronans å ena, och an¬

nan allmän tjenst å andra sidan, måste väl ligga deri, att med
den senare förstås tjenst hos offentligen auetoriserade Corporatio-
ner t. e. Universiteter, Städer, Riddarhus o. s. v.; och äfvenså
i sådana Verk som, ehuru för hela Staten inrättade, blifvit un¬

dandragna Kronans inflytande, såsom Riksens Ständers Rank och
Riksgälds-Conloir.

Under denna titel förstås i öfrigt alle, ordinarie eller extra-
ordinarie, tjenstemän, samt i allmänhet, utan afseende på högre
eller lägre grad, alle de, som af Staten eller en offentligen au-
ctoriserad Corporation antagne, fortfarande äro i tjenst; hvar-
emot detta försvar visserligen icke tillkommer dem, sedan de
utur tjensten afgått.
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B) dem som med behörigt tillstånd idka fria konster
eller studier.

Fria konster kallas understundom i "våra författningar 4) nå¬
gra sådana, som ehuru sysselsatta med materiel production,
icke äro Fabriks- eller Handtverks-Reglementer underkastade.
Den här skedda samanställning med studier visar dock alt
benämningen fria konster här ej beteknar dessa, hvilka deremot
riktigt hänföras under andra laga näringsfång, som längre
ned i §:en omtalas.

Denna samanställning väcker ock betänklighet emot att
inskränka betydelsen till skön konst. Lagstiftaren synes nera-
ligen under namnet fria konster hafva tänkt studiernas
mål i allmänhet, ungefär i samma mening som artes liberales
varit tillagd; och man skulle vara färdig att antaga uttrycket:
dem som idka fria konster här betyda alla dem, som, utan
tjensteplikt och utan omedelbar syftning endast på egen veten¬
skaplig eller aesthetisk bildning, uteslutande egna sig ål vetenskap
eller skön konst, och de som idka studier deremot vara de
som, omedelbarligen endast för egen bildning, uteslutande egna
sig åt samma ämnen. Vi våga dock ej med visshet antaga alt
Lagstiftaren användt orden fria konster i denna, med de kända
uttrycken artes liberales och operas liberales öfverensslemmande,
men från nu gällande språkbruk och föreställningssätt, skarpt af-
vikande, mening: men anse deremot ostridigt alt Vetenskapsid·-
kare, de må vara i orden omfattade eller icke, måste, i i råga
om laga försvar, bedömas efter samma reglor, som för konst¬
närer är föreskrifven.

K. F. nämner behörigt tillstånd. Detta kan afse dels sjelfva
sysselsättningen, dels dess åberopande som laga försvar.

I förra afseendet behöfva vi väl ej säga alt K. F. bär icke
syftar på något tillstånd, hvarigenom man först skulle berättigas
att sysselsätta sig med vetenskaplig forskning? en rätt, hvartill
kallelsen gifves af lifvets och vetandets Eviga Uphof allena.
Likväl så vida vissa velenskapsidkare upträda med anspråk att
mottaga den enskilde medborgarens lif och välfärd, för att till
dess försvar använda vetenskapens hjelpmedel, fordras att hans

4) BoktryckeriRegl, 12 Aug. ij5u 6: i,
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skicklighet skall vara bestyrkt och tillåtelse gifven att den i dy¬
lika ändamål utöfva. Så a'ro praktiserande Läkare 5); så Advo-
cater, som önska vidsträcktare rättigheter 6) dylika vilkor fö-
reskrifna; likasom för någia andra fall serskildt sladgadt blifvit.

I samma afseende åsyftar Lagstiftaren här lika litet något
serskildt tillstånd för sysselsättning med skön konst i allmänhet,
väl vetande att det enda härtill erforderliga tillståndsbref är det
af Gud gifna. Snillet: och att uteslutande domsrätt öfver detta
tiilslåndsbrefs äkthet är ingen serskild mensklig auctoritet, men
alla tiders skönhetssinne, förbehållen.

Endast sådana konstexpositioner, till hvilka hela Allmänheten
på en ort inbjudes, förutsätta lagligt tillstånd r en förutsättning, som
grundas pä den, ortens myndigheter åliggande, förbindelse att va¬
ka öfver ordningens iakttagande vid alla offentliga samankomster.

Serskildt är detta om tiρ fö rande af Skådespel stadgadt i K.
Res. 5i Ocl. 18297), hvilken föreskriiver att ett sådant tillstånd
må meddelas, der ej hinder af gällande Författuingar 8) eller an¬
dra omständigheter på något ställe förekomma; men äfven visar
alt skådespels upförande i Stockholm utom K. Theatern anses
såsom förbudet.

Då Theatern hos oss först utbildades vidHofvet, der de
första skådespel upfordes för den allvarsamma Carl IX. 9) och
der de äfven sedermera förmodligen oftare återsågos 10), i hvars
grannskap den första ordentliga Svenska Theater under en Kam¬
marherres inseende år 1707 öpnades 1) och som ett slags bihang
hvartill den af K. Gustaf III på en vida mer lysande fot än
förr inrättade K, Theatern ansågs, lar dels denna upkomst, dels

5) K. Inslr. for K. SundbetsC. 6 Dec. i8i5 7.
6) RB. i5: 2.

7) Jfr KK. 3 Maji 1782. En annan anledning att privilegier blifvit
ansedda nödiga kan ock finnas i yrkets ringa anseende. KF·
1 Oct. 1741.

8) T. e. för Upsala KKBrBr. 23. Jan 1759, 3. Mars 1760.
9) Hammarsköld. Svenska Vitlerheten. 2:dra Upl. Sj 58-59-

10) 1. c. s. 89, 101,
l) 1. c. s. 201.



ι4

de fördelar man af dess uprällliållande lofvat sig for den aesthéliska
bildningen , hafva föranled! det skydd den emot I ii fl a 11 ännu njuler.

1 det andra a'seendel åter ar det af vetenskaps och skön
konsts fria idkande ingen nödvändig följd att ii\arje föregi i Van-le.
deruf skall erkännas som laga försvar Staten inser noga alt in¬
gen sysselsättning är lör den och för inensklighelen af högre
vigt; men ej någon töi bindel.se alt låta dessa höga namn miss¬
brukas till sky tid för lösdril våren, som innan kort »kulle falla
det allmänna till last: ett missbruk, hvm-till den i dessa syssel¬
sättningar nödvändiga frihet just kunde öp na det hasta Uil älle.
Derföie, och endast derföre, kan den fordra alt den, som ej från
en sådan förbindelse, biifvit s«rskildt undantagen 2),-må, likasom
livar och en ej i Statens tjensl eller m-d besteind näring eller
ock i arstjenst sysselsatt, pä an fordra η visa att lian är kand att
antingen al sin sysselsättning, eller af egna eller and: a bestemda
personers tillgångar halva loflig försörjning. Det la är allt som
fordras och, ehuiu vid löisla intrycket besynnerligt, måste väl
medgifvas all Staten ej kan eftergifva denra foidran. Den verk¬
lige konst- eller vetensüaps-idkaren är genom allmänna tänke¬
sättets makt skyddad mot chikanen.

Studiers idkande är fnllkomligen fritt, och för rättighet
härtill behöfves i intet fall något tillstånd. Men för alt kunna
åberopa dem som laga försvar, utan skyldighet att gifva någon
slags redovisning för de medel genom hvilka uppehälle vinnes,
böra de idkas vid af Staten godkäuda Läroverk, efter der vun¬
nen inskrifning.
C) dem som med behörigt tillstånd idka näringar,

d. ä. materiela arbeten, af hvilka loflig försörjning vinnes;
och hvarvid den endast kallas idkare, hvilken såsom entre¬
prenör leder arbetet, ehvad han dervid sjelf lägger hand
eller icke.
Åtkomsten af det försvar näringarne lemna, är till en del

försvårad t genom de för dem gällande restrictiva lagar, hvilka
dock dels icke för alla näringar gälla, och ej heller nu torde i
allmänhet strängt tolkas.

2) Något egentligt tillstånd, utom nu nämnda och några få andra
fall, gifves ej. Som ett i detta afseende aeqvirelent, nribte man
yäl erkänna kallelsen till Ledamot af någon Academi.



15

Bland näringarne märkes:
a) Bergsbruk: uphemlningen och den grö fre föräd¬

lingen af de under namn metaller, mineralier och
f o s s i 1 i e r kända oorganiska η a t u ι ρ r o d u c t e r.

Grufvedriften, uphemlningen af nämnda producler, får af
livem som helst någon tillgång deraf npläckt företagas; och det
tillstånd han derfill bör utverka, a (ser endast hans egen säker¬
het, samt reglei ingen af 'hans och jordegarens förhållanden 5).
Endast för brukningssältet äro föreskrifter, åsyftande att åstad¬
komma en för ögonblicket lönande och för framtiden tryggad
grulvehrytning, gifna och kunna ytterligare gifvas.

Deremot få uptagna grufvor icke efter behag ödeläggas.
Att hindra delta, som ansetts skadligt både genom afskärande af
redan önnade försörjningsutvägar och genom den möjliga förlu¬
sten af ännu dolda skatter, är föreskrifvet att, om en grufva öf-
vergifves, sådant bör ann.älas, och att det står hvar och en fritt
ntt med den förra egarens rätt den bearbeta 4).

Andra Bergvi rksanläggningar förutsätta deremot privilegier 5)
hvillas beviljande del··, serdeles för vissa delar af den gröfre
jerniöi ädlingen, beror på en mängd vilkor, hvilka inhemtas af
KF. j5 Junii ioo5 m. fl. dels ock för dessa är förenadt med
besiernning al visst till verkningsbelopp 6).

b) Jordbruk: nemligen Åkerbruk, samt Boskapsskötsel och
Skogshushållning.
Med skäl har detta yrke företrädesvis fästat de flesta Lag¬

stiftares upmärksamhet, genom den säkerhet det, ehuru under-
kasladt naturhändelser, i högre grad än något annat gifver sina
idkare. Att denna upmärksamhet alltid varit lika välgörande,
som nitisk, kan så mycket mindre väntas, som ännu i våra dagar
tänkesätten för ingen del i dessa frågor äro eniga.

δ) KF. 27 Aug. 1723, 20 Oct. 1741, 6 Dec. i^5j.
4) KF. 6 Dec. 1757.
5) BergsC. Instruction 28 Dec. i832 §. 2 Mom. 4.
6) KF. i5 Junii ι8οδ. KF. 3 Julii 1753 10. Undantag äro de sa

kallade recognitions-smidena.



Så vida fruklerna af denna upmärksamhet angå vårt ämne
kan man dela dem i 2:ne classer, af hvilka den ena sökt regle¬
ra en tillvexande befolknings anspråk på nya t ill fällen Jill sjelf-
sländig sysselsättning vid jordbruket ; och den andra sökt före¬
komma alt. de tillfallen, som lör sådan sysselsättning redan tun-
nos, måtte förminskas

T förra afseendet förekomma dels de författningar, som angå
rättigheten till nybyggens anläggning, dels de som angå liemans
kfyfriing och afsöndring af jord.

I de lider, då våra landskapslagar utgåfvos, var rätfen till
nybyggesanläggning redan olika i Södra och Norra delarne af
riket. I den Norra törvärfvades genom odling af ännu obebygd,
ingen enskild tillhörig jord, full egande ratt dertill: i de sö¬
dra endast en ärftlig besittningsrätt 7). Då Konung Gustaf I.
tillade Kronan rätt till all den jord som uptogs på Ödeskogar,
uphäfdes denna skillnad och alla sådana nybyggare blefvo nu
mera Kronolandbönder; rnen nybyggesanläggningar upmuntrades
icke desto mindre af denna Konung kraftigt. Det var först sedan
våra Bergslager stigit i vigt, som Skogarnes bibehållande bör¬
jade anses vigligare än nya jordlägenheters anskaffande för en
vexande folkmängd. Från denna grundsats utgeck 1647- års
SkogsOrdning. Sedan Lagstiftningen under i8:de Seklet å nyo
med mera gunst omfattat Nybyggesanläggningar å Staten tillhö¬
rig jord, hafva, rörande detta ämne, de nu gällande Författningar,
nemligen KBr. 6 Maji i8i5, AfvittringsStadgarne d. 8 Dec. 1820
o. 10 Febr. 1824. KBr. samma dag, samt K. o. B» CK. i4 April i8i4
faststält: att Kronans skogar i Norra orterna till nybyggen up-
låtas: att nybyggaren, då han efter att hafva upfylt sina odlings-
skyldigheter ingår i skatt, utan lö.«en erhåller Skattebref, och
sålunda full egauderalt till sin jord: alt, de Kronan uteslutande
tillhöriga skogar i de Södra orterna dereniot dels bibehållas för
Kronan, då ingen anläggning af nybyggen eller nyodling tillätes,
dels för Kronans räkning säljas, i lotter af io-4o Tunneland
hvardera : men Lands- och Härads-Allmänningar få med Kongl.
Maj:ts Nådiga tillåtelse antingen delas emellan Interessenterna,
eller ock under gepiensam disposition af dem öfvertagas; hvar-

7) Om Svenska Jordens Beskattning till och med början af i/:de
Århundradet. Academisk Afhandling. Upsala i832,
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