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bonden G}; en föi ändring som- ock uplogs i LegoStadgarüe 5o
Aug. i664 och 25 Nov. 1686 §· 2 som stadga alt intet inhysesfolk
skall på land.·,bygden lidet blitva, "v t ha η det boor å fialfwa
'■G å r d e m e d h Bonden och skattar d e r fö r e."

Likasom nemligeo de långa oroligheierna före K. Gustaf F.
troligen foranledt dels sjelfsyåld, dels ock verklig folkbrist, åt~

Den i i3i? åi'S Landslag, (åtminstone i 2:ue Codices B. 9 och
,B. 5 b, på Stockolms Kongl. Bibliothek, de enda vi jemfört) uptagn»

U låsart girer[5 eller gerd, bibebålles i dc flesta tryckta uplågor af
144-2 års LL. som vi eett, t. e. den år 1608 bos Anund, Olofsson
Heising tryckta folionpilagan, och ännu i de hos Kejser 104? och
löoi in 12:0 tryckta. I några senare halva vi funnit gård i stäl¬
let for gärd, som den hos Menrer 1666 tryckta FoKöuplagan likväl,
Kfvensom Abrahamssons, bibehåller. Loceenius, i Sveciaj regn i Legés
Provinciales Holm. Wankijf 1672. Fol., öfversätter: in ctimidio tribu~
to sit cum Patrpfamilias, och anmärker i en not: Ita vert it Rag-
vtild vocein gärd; et Gärd pro tributo etiam alibi accipi in Re+ioo
juris noiatum est. In nova Consiit. Reg. de Herv. art. s sie habetur-
Vthan dhen boor å half va Garde medh Bonden och
skattar t b er före. 77. e. nid q vis inqvilinorum habit at in dimi-
dia villa cum rustico et pro ea tributum pendai. Res eodein recidk.

Stadgan 21 Junii i4i4. $. 7 och Kalmare Recess 23 Ang. w4.
begge hos Hadorph vid BjärköaRälten, bevisa ock riktrgheten

af den i båda L. Lagarne befintliga Läsarten.
Hvad Loccenins tillägger : att saken kommer på ett ut, lur svår¬

ligen kunna medgifvas; ehuru man måste erkänna att det förändra¬
de myntvärdet gjorde stadgandet att den som hade 3 marks förmi>-
genhet skulle betala half gärd emot bonden, orimligt.

Den gamla lagens mening hade visserligen blifvit trognare iaktta¬
gen, om man efter det förändrade mynt- och varuvärdet ändrat det
imnimum af förmögenhet, som den fordrade. Ehuru visserligen äfveu
i detta fall, och om detta minimum blifvit antaget till värdet af ett
års utkomst för en person, Jordbrukets vexande produetivitet och
skatternas i bredd defmed stigande belopp troligen gjort det för gan¬
ska få möjligt att, på det gamla vilkoret att utgöra half gärd emot
bonden, bibehålla detta slags oberoende; hade man åtminstone Iem-
iiat tillfälle för personer med betydligare egendom eller utmärktare
arbetsförmåga att försöka], och undvikit absolut tvång.
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minstone på vissa orter. och derigenom framkallat i4i4, i4;4
öch i54o arens stadgar, så tyckas ock de ifrån 1565 til! i648 nä¬
stan utan afbrot.t fortsatta krigen hafva medfört dylika följder;
En Kongi. Proposition tiii Riksens Ständer d. 22 Oct. i635 7)
Omtalar en stor oreda med Legofolket, som nu blefvo oskäfigent
dyra. hvarpå Presters*kapet i sitt d. 2 Nov. gifna betänkande 8)
bland annat yttrar: — "Icke dess mindre alt någhelt mera fånght
"må vara pä Legofolk och tber thess bättre må hållas t ii 1 att
'.'göra theras plicht, synes icke qrådeligiU vara att iorbiudas thet
"inge Vaga dratrgiar och Pigor så allmänt må gåå Leglösa, sältia
*'sigh för sigh siellva eller bos audre inhyses." I det redan (s. 10)
nämnda RdB. 12 samma månad yttras den önskan att hvarje Karl
eller Dräng, som ej var Borgare, Bonde elier hade husbonde,
skulle o skri (ven vara fallen till Krigstjensteri, på det inga Veki>·
JÖnare eller Lösdrifvare och Lättingar i landet lijdas och alla stånd
desto bättre fog på Legofolk hafwa måghe. Regeringen hade o,ck
samma år i den utfärdade Landshöfdingelnstr. fpreskrifvit 9) att
alle inhyseshjon skulle föras in på tukthuset ßtt der arbeta sig

7) Nord. fol. oinb. N:.o 172.
8) Dersaminäslädes,
9) Transnmjt,

Instruction och nnderrådelss uti de ärendet';
som Hennes Maj:t allernådigst hafver oppå-
iagt, befallat och tillbelrodt Landshöfdingeti
öfver Södermanlaud Ldel och Välbördig Per
Erlandsson till Fiituna att uti sitt kall fliteligeti
påakta och förrätta daterad Stockholm den 3

« Jan. 1.655.

§. 21.

Ibland alit annat skall Landshöidingen och gifva akt upp", att inga
lättingar lidas hvarken i Staderna eller å Landet, utan att alla de
som ä Landet vele vara, skole anten vara bofaste män ocb qvintior*

- som sitt ja för skatt och skull, eller och tjena androm. Alla Inhysea»-
män och qvinnor, söm hvarken sittja for skatt eller äro i tjenst,
dem skall han genom HäradsbÖfdingen och Nämden låta examinera
vid tinget, ocb ransaka om deras viikor, Finnas de af ålder eller;



4 O'

till föJan; en åtgärd, som troligen för Bristande medel och ut-
ryme ej låtit sig verkställas. Nya klagomål öiver backstugufolk
yttrades 1649 10); och att afhjelpa dessa var det som man slut¬
ligen i i664 och 1686 årens LegoStadgar, genom den deri gjorda
förändring af gärd till gård, alldeles fölböd allt Backstuga- och
Inhysessittände för arbetsföra män -För qvinnor tilläto- deremot

sjukdom svage och forden skuld liafva sig; hos sine barn nederlatit
till födan intill deras dödsdag, då må det ock dervid blifva. Jtrö de'
ocli så oförmögne af ålder eller sjukdom,· att - de icke förmå iued:
sine händer och tjenst att nära sig, och liafva ej; barn eller vänner,·
som dem tili födan upptaga vela, då skall La-ndsliöfdingen skafTa
dem in i nästa Hospital och ingalunda tillstädja de Sjuke- eller &a-
ringestugorna, som på Kyrkobac-karne hållas. Men är någon så för¬
mögen att han med sine händer sig. föda kan, det vare sig man
eller qvinna, den skall anten tag» tjenst innarr den dag honom eller
lienne förelaggd varder eller föras in i tukthuset der att arbeta sig,
till födan. Är och någon som har flere barn än dem han kan föda
med sine händer, då mage de intagas i Barnhuset,, der så länge att
uppfödas, till dess de sin föda hos godt folk förtjena kunna-

§: 22-
Såsom om Landet sagdt är y så skall och Landshöfdingen; se på

Städerna, att ingen der lides, sotn icke är anten besuten Borgare,
redelig gäst annorstädes boendes,· eller tjenstedrähg ellei* piga. flvar-
före och årligen om Michaelis och Paska ransakning af Borgmästare-
och Råd hållas skall öfver hvars och ens föda och näring i Staden.
Och ingen inhysesman eller qvinna der lidas som icke vill eller kan
sig anten med köpenskap, handtverk eller tjenst nära, utan proee-
deras mecl dem lika som i den förré artikel sagdt är om Lättingar å
Landet. Det samma vare ocli sagdt om barn i Städerna, som an¬
ten inga föräldrar liafva eller af föräldrarne icke födas kunna.

Datum ut supra.
C Η R I S T I Ν A,·

Ätt åfvanstående är rätteligen afskrifvet mur det i Kongl. RiksArcIiivet förra—
, rade OnginalRegistratur j: betygar N. G· SilftirspaRRii,.

t. f. Hegistrator-
*0) R.Pr.R. 2$ Mars iC4.g, 12.



dessa legosfadgar i) a't undandraga sig årsfjenst genom bevisning
alt de sig ärligen närde, utan andras förfång eller misstankar att
orrjgå med otillbörlig bérgning; och när denna ratt uphäfdes i
1/25 års LegoStadga:, som föreskref att-ej mindre Enkor än Pigor
och lösa qvinnor borde Jaga tjensf, inkallades dock de båda sist¬
nämnda , så fram t de hade vanföra och utgamla föräldrar alt
sköta,· likasom Enkor genom 17.59 års LegoSladga ock inkallades,
så framt de hade späda' barn»

1806 års b/egoSladga· omtalar 1 r v som laga försvar i allmän¬
het nödvändigheten att sköta späda .barn eller vanföra eller af
ålderdom. ;b» äckliga föräldrar; en rätt hvifceu ej omtalas i K.
F. 5i Ang. 1819. Dock som i8o5 års LegoSt. här knappt åsyftade
man, och KF'. 51- Aug. 1819 endast angår sådana, torde man
ic ke derig' noai böra anse någon inskränkning gjord i den år i8o5
verkligen åsyftade försvarsiribeten.

Qvinnor bedömdes deremot, afverr efter det KF. 5i Aug.
1819 utkommit, efter KCirc. 11 Maji i8r4 och då * enligt detta,
syss 1 o 1 öshet var det enda skäl, h\arföre qvinna kunde an-es
försvarslös, var härigenom en verklig utvidgning af qvinnans
lorsvarsfrihet gifven, i det borr endast behölde bevisa sin syssel¬
sättning, för att, utan afseende på de skäl bon kunde halva för
sin önskan att undgå Ijenst, anses lagligen försvarad»

Åfven mannens rätt att, utan beslemdt näringsfång sig äili-r
ligen lör sörja, utvidgades småningom.

Sedau KK» 20 Jul. 1762 tillåtit Jordegare och Hemansbru-
kare på landet att för gifta tjenstebjon upsätta Packstugor, tillät
KF. 8 Mars 1770· att de, som å landet voro gille < eh egde visst
boningsrum eller voro å visst ställe boende, skulle emot sin vil¬
ja hvarken till års- eller krigstjänst tvingas 2)» Den förklaring

r) LegoSt. i664 ock 1686". §. r,. ^
»)·- Denna rätt för gifta personer, grundad, defs på en ej alltid väl¬

betänkt omsorg lör lolkinängdens hastiga förökning, dels och med
bättre skäl på den förmodan, att en Make och Fader har tillräck¬
ligt mäktiga motiver att egga hans arbetslust och hindra honom
att illa använda sin ledighet, finnes redan tidigt i de Danska La¬
garne, (se Brorson Forsög till den tredie Bogs fortolkning i Chri¬
stian Yrs Danske og Norske Lov. 2 B» ä. 5g4 ff.) och den nü gällan-
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iHoj års LsgoSt. ι; ΐ häiåf gaf, att sådane personer,' utom att
vara gifte, å visst ställe mantalsskriiae och boende, eamt ärligen
sig försörja, äfven borde hafva sig derstades till arbete förbuir-
dit, uteslöts åter ur KF, 5i Aug 1819.

Således finnas, efter de till d. 1 Nov. delta år gällande författ¬
ningar, 2 slags arbetsföre personer, som, utan bestemda tillgångar
eller bestemdt näringsfång, på landet anses hafva laga försvar,
neraligen 1:0 Gifte, på visst ställe boende, män, som äro man-
lalsskrilne och sig ärligen försörja, samt 2:0 Alla qviunor, &om
kunna bevisa sig hafva sysselsättning.

I städerna, der enligt 22 §. i LHL.d. 8 Jan, 1653 (se not. q,'
s. Ö9) ingen skulle lidas, som ej var Borgare, redlig gäst eller
dräug eller piga, foréskrifva i664 och 1686 årens LegoStadgär
ock alt intet inhyses folk skulle tålas; men utom Borgare och
tjenstefolk, erkände dé ock, som försvarade, dera som snart kun¬
de bli fva Borgare; ett tillägg, som å nyo uteslöts i 1720 års Legcr-
Stadga, hvilken troligen såsom tjensteiijon ansåg alla dem bvilka
lärde någon handel eller handtverk, ehuru dess uttryck ej äro
afpassade derefter. 1709 års LegoStadga omtalar 1: t i Stä¬
derna äfven dem, som gjorde Staden nytta genom handtlangnitig
eller annan betjening, hvarmed väl tili en del förslås de som i
1754· års LH i. §. 20 kollas nyttige innevånare; och i 4: 5 Fér-
svarskarlar och arbetare som., till det af Magistrat faststälda. be¬
lopp, utan årstjemt antogos af vissa handtverkare,

Emellertid fordrade författningarns alltid alt i stad bestemdt
näringsfång skulle egas af hvar och en, som ej egde förmö¬
genhet eller underhåll, hvarifrån blott för qvinnot undantag
gjordes,

KF. 29 Junii i85a bar satt stad och land i likhet. Hvar och
enj iqan eller qvinna, gift eller ogift, eger nu, både i stad och.
på landet, rätt att i brist af annat laga försvar, skydda sig for
åtal, genom bevis ätt han eller hon är känd såsom den der ä»-

de KF. a5 Mar3 1791 undantager från skyldigheten alt skaffa Sig
Srstjenst de givie folk som beständig erncer-e sig med JJagieie.
Majidix 1.1, I: β. 2,43/

.1 England uphör skyldigheten att vara försedd ir*ed tjeost Vidflft
tiiigate för den gifta än för den ogifta arbetaren sé not. 7 p.
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- ligeri sig försörjer hied arbete «fler annan loflh* sysselsättning,
(all sådan som icke ar egentligt kroppsarbete). Mau kan < f t * i emot

.icke efter Hemia KF., som ännu efter IvBr. 11 Maji ιοί··, .m-
taga Föräldrars eller Barns värd so ni laga försvar tor (jvuujok.
Faltige, va 11 före och ålcler.-tigne bo;ä 81 Församlingen eller på
annat, af författningarne anvist, satt vårdas· och den rätt som
undantagsvis gafs, då Lagen i vissa fal! hindrade sådana Föräldrar
itft afven, pni tillgångsrne iilläto, heina till sin vård behålla en
dpl.ter (hvaroin mera längre fram)' vore nu mera alldeles me-'
fiingslös. Huiti minderåriga barn böra. vårdas, då försvarslös
person genom dess vart! hindras att skaffa sig iaga försvar, a ϊ^-
visar KF. i §. 20; och Staten förlorar mindro genom att draga
omsorg för en, an genom att få 2:ne personer, som ligga det
aiimärma till last.

Det är dock ej nog till det ändamål som här åsyftas, att
en person icke gjort sig känd för oredliga medel fill sin försörj¬
ning. Han eller hon måst« hafvn gjort sig positivt känd för att
ärligt för&Örja sig genom arbete eller loflig -sysselsättning. Bevi¬
set är församlingens yttrande; och församlingen liar visserligen
både rätt och plikt att. cm en obekant person säga: att den icke
Ränner honom. Äfven om personen lange vistats i församlingen,
raesr hittills innehaft Ijens!. kon » tt sådant yttrande, till skydd
för- hans önskan Q.U nedsatta sig som backstngu- eller inhysea«-
lijon, svårligen gifva-s förr, än han någon tid på delta sätt ä« ligen
sig försörjt. Det synes alltså som detta försvar icke lan för första
året påräknas, utan lär då en annan utväg, hvaptjll vi f.omma
längre fram, höra begagnas o).

3) Tankan att antaga församlingens yttrande, såsom Jaga försvar, hav
någon likhet med den Franska lagstiftningens αvem I (»eelaration du
Rai sur les oas Prévotaux 011 Présidiaux d. 5 Febr. 1701. (Codo de
Louis XV. 1. Tom. Avignon 17ö7. 8:0 s. 270) heter del: ne utrönt
tépui& vagabom et gens sans aveu, que eeux, qui nayunt ni profes-
stan, ni metier, ni domicile certainf ni biens pour suhsisier ne pen-
fått étre avoues, ni faire eertifier de leurs bonne nie 'et tttoeure [pir
personnes dignes de foi. Code Penal uptar denna föreskrift v.'i t ej
uttryckligen i den Art. 270 gifna definition på bes tizgabordsrit gens
shns ateu. Men med skäl anmärker Carnot, i Coinmentaire sur le
Code PénaJL Pari? ι&α&. 4:q. Torn. b, vid deitfl hiyv.ßi-: Qudfque fa
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Om någon \Sil ί en nnnnn Församling än der lian lilKills vi¬
stats, på delta .sätt söka sin försörjning, möter ännu en sv i vig¬
het > ne m ligen nödvändigheten at't u! verka Församlingens tiitå-
t'ejse. /"Da erfaren'eleu visar," säger KK. 5 Dec 1788- "att- en
"skröpling, ett, mindre adbelsföi t efter. lättjefullt t jensleFjon ellér
' någon som «isfält eller icke längre förmått sköta sill liemans
"bruk, så snart han undfått sin förr« själasörjares bevi-i om sitt
"löi hällande, flyttar till hxifken sokn han behagar, der hän an-
stingen kan få ett litet hus eller sitta inhyses, emot ringa afgilt
"ell-er något biträde al dagsverken till jordägaren oci all, då d<*n
"senare icke längre dervid finner sin vinning, den emot trgne blir
"förskjuten oca faller soknen till last" — "sä liafve V i" — Fi
"Nåder p-röfvat både npd:gt och billigt att hvarje Församling —
"må äga den rättighet: att i-cke något inhysesbjoji bör få sig
"der nedsäi ta , eller något gammalt och m i nd r c: a 1 b e t s.f ö'r t
"Ijenslehjon antagas., ftmau sådant först blifv.lt i allmän spk-
"nesteraraa anmält och Församlingen derlill sitt. bifall lerrinaU"
Jutet inhysesbjon, hvarutider bar ock lar förstås backslugusit-
fare, får således i en sokti., ulan dess tillstånd inflytta.

Man bar någon gång 4) yttrat att K. M. genom senare Nå¬
diga Sladgauden förprdnat- att hvarje välfrejdad person eger bo¬
satta sig å lrvilken ort inom il i k et honom behagar. (Välfrejdad
och arbetsför hade åtminstone bort sägas)., .··" '

Detta yttrande kan så vidt oss bekant är, endast stödja sig
på K. F. om Sockuestemmor och KyrkoRåd 26 Febr. 1817 6:

Code η1ait ρas reproduit, en termen formels, la méme disposition., eile
syy troure implicitement et nécessairement,· car Von ne peut priuer un
préaenu de ses moyens de justijication, et Von rtest ρas réellement ιιη
oagabond, dans le sens qui re rattache naturellement å ce mot, Iprs-
que Pon peut se faire avouer par des personnes dignes de foi, och
vidare: si cette disposition de la déclaration du lioi ne deoait pa.s etre
snppléee dans Particle ajo, α Peg-ard des preoenus de vagabondage,
eile ne ponrrait 'Γetre non plus aux gens que 1'on prétendrait. . etre
sans aveuy cet artide ayqnt. assi/nile les gens sans aveu aux vqga-
bonds; et il, serait absurde de prétendre que le prévenu serait un
komme sans aveu, Lorsqu' il serait awoué par des personnes dignes defoi.

4) Lag- samt Allmänna Besvärs- och Occoiiomieötskottets Betänkande
N:o 55 vid 1828-1830 årens Riksdag. Bihang till Riks.St. Prot. 7
Sami. 2 Aid. 2: 2. s. 29.
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ίο och K. Maj tis Nådiga Utslag och Bref om etl serskildt mål
d. 5 Maj i 1826 5).

Den förstnämnda författningen nämner bland må!, som höra till
Soknestemrnas handläggning, frågor om mindre arbetsföra
personers inflyttning från andra Soknar; hvaraf man torde draga
den slutsats alt hvarje välfrejdad och arbetsför person egde
fritt att inflytta i församlingar. Då likväl K. Maj:ts Nådiga af-
sigt. vid detta tillfälle icke var att förklara K K. 5 Dec. 1788 och
uttrycket endast ar valdt alt. kort betekna en class af mål, lär
härifrån ej kunna slutas till någon förändring af ^788 års KK.
Väl icke som någon förändring, men som en förklaring af den¬
na KK. torde man deremot vilja anföra K. Utslaget 5 Maji 1826,'
Ii vari K. Majjrt yttrar: att KK. 5 Dec. 1788 endast afser
gamla, mindre arbetsföra personer och alt det strider
emot lag och gällande författningar och skulle innefatta elt in¬
trång i en af K. Maj:ts undersåtares första rättigheter att perso¬
ner af god frejd och arbetsförmåga icke finge bosätta sig der de
kunde finna sin utkomst; i samanbang hvarmed KBr. af samma
dag förklarar K. Maj:ts missnöje med den arbetsföra och välfrej-
datle personer, genom de i det Nåd. Utslaget uphäfna besluten,
emot författningarnes syftemål, nekade inflyttning.

Då vi anse det K. Utslaget fullkomligen öfverensstemma med
den allmänt antagna tolkningen af 1788 års KK.; behöfva vi en-
dast i förbigående anmärka att det icke är någon till allmän
efterrättelse gällande lag förklaring.

Som skäl försitt stadgande anför, éåsom redan nämndt är, den¬
na KK.: att erfarenheten visat att en skröpling, ett mindre arbetsfört
eller lättjefullt tjenslehjon, eller någon som afstätt, eller icke läng¬
re förmått sköta hemansbruk, — flyttar till b vilken sokn han
behagar, der han antingen kan få ett litet hus eller sitta inhy¬
ses, och der han sedan faller soknen till last. Således — icke
endast gamla och mindre arbetsföra personer afser KK. 5 Dec#
1788; och dock påstås delta i det Kongl. Utslaget? Denna stri¬
dighet måste undanrödjasoch det sker lätt, så snart man hän¬
för K, Maj:ts yttranden, icke till samtliga stadganden i KK. 5

5) Svensk Författningssamling för 1826 s. och 58o,
VII.
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Dec 1788 , o fyer h ville a K. Maj:t liar icke ville gifva någon förkla-»
ring, u'an till denna RK:s ut ago om den omtvistade frågan. Denna;
a-ngeck nemligen antagna t jensteh jons inflyttning, och i
afseende de>på yttrar KFC. 5 Dec. 1788 bestemdt att Församlin¬
gen endast eger att utestänga gamla och mindre arbetsföra
tjenstehjon. Hela-svårigheten ligger således i· det al K. Maj:t
nyttjade uttrycket personer,, i stället för tjenstehjon; ett
uttryck, som dock så mycket mindre bör förvilla,, som ingen
fråga i det Nådiga Utslaget' är om andra personers än tjenste—
hjons inflytlningsrätt.

FC. Maj-.ts Nådiga yttrande: att del strider emot lag och gäl¬
lande författningar alt arbetsföre och välfrejdade personer ej fm—
ge bosätta sig,, der de kunde finna· sin utkomst, saknat' \äl icke*
all tvetydighet, dä tjenstehjon vanligen ej. sägas bo s ä 11 a 6 i g.
Emellertid kan ordet dock så brukas; och de fö· fattningar
K. Maj:t här åsyftar äro- troligen i8o5 års LegoSt. 5: 2 och'.
KBr. 4 Nov. 1823.

livad K.. Maj:t ytterligare säger om intrång i en af FC Majis-
undersåtares första rättigheter, behöfver ej heller i en emot KfC.
5 Dec. 1788 stridande mening tagas;- hel t det väl är gifvet att
ett tjenstehjon, men icke att ett inhyseshjon på fremman->
de ort kan finna sin utkomst.

Under fullkomligt erkännande att dessa uttryck, för sig tag"*"
na,· kunde ega en vidsträcktare* mening,, anse vi dem dock, i
detta sam a nbang, ej utan nödvändighet böra· tilläggas någon sådän,.
som sträcker sig utom den fråga som iöranledt dem; och dennai
nödvändighet hafva vi ej funnit.

Ostridigt utgör Församlingens rätt att' vägra inhysingars in¬
flyttning ett hinder emot fri- användning af individens arbetsför¬
måga. Länder gifvas· ock, der communerna- sakna en: sådan
rätt, utan att synnerliga ölägenheter de-raf lära visat sig: Kan¬
ske skulle den i Sverige, der de fattige icke hafva så beslemda
anspråk söm i F/nglaml, äfven lättare än der kunna- uyibä«as.-
Men, så länge försörjniiigsskyldigheten ar så sotn* nu beslemd,.
aro vi öfvertygade alt denna församlingarne tillagda makt? är på'
sträng rättvisa-grundbd. Skulle den ock, antingen i samanhang:med en förändrad bestemuing af den församlingarne å agda löv— Λ

sörj, iingsskyldigbeteu , elierock utan en sådan ,. kunna för den fat¬
tigare; folkUassens· belåtenliet upoffiras; förtjenar dock besinuas alt



ljus! cless verkan att insk ränka den i allmänhet visserligen ej "önsk¬
värda inbyseslefnnilen , (en verkan, som har icke ar följden af ett
sie volo, sie jubeo, sit pro ratione voinritas), I ör den fattigare
folkelassen sjelf pä det hela torde varit välgöiande.

De hittills framstälda försörjningssätt bafva alla varit -sådana,
der individen antingen till Statens eller Allmänna Corporationei s
disposition öfverlåler, eller ock lör sin egen, åt minstone så vida
frågan ar om längre tid, "behåller sin arbetskraft. Den som ej
genom något bland dessa, och ej heller af -någon egen eller an¬
dra tillhörig tillgång, eger sin utkomst, 'hör enl. KF. 29 Junii
i851 §. 1. helst till andra enskilda personers disposition för längre
tider uplåta sin ai hetslörmåga; i öfverensst emmelse h varm ed
denna KF, såsoin laga försvar egande,-erkänner
E) dem som h o s Η u s b ö η d e r å landet eller i städerna

h a f v a -s å cl a η t j e η s t,' s o m g ä 11 a η d e L e g o h j o η s S t a d-
ga., sam I Handels- Fa briks- och Ha η dt verksReg-
1 e m e η t e η för e s k r i f v a.

Icke all tjenst således, som en person hos en annan förrät¬
tar, ei kännes såsom laga försvar. Statens tjenst lemnar, så län¬
ge den antagne dermed fortfar, alltid ett-sådant. Likaså allmän¬
na Corporalioners, så vida dessa ej genom antagningen ötver-
skridit sina rättigheter. Deremot kan en enskild person, ulan
alt öfverskrida sin rätt^ visserligen antaga en annan i en tjenst,
hvilken icke, såsom sådan, lemnar laga lörsvar. För all gifva
idetta., måste den med nyss angiina författningar öfverenslemma.

Af de serskilda slag af tjenst, hvilka KF. nämner, är det
första det vanligaste, och de hufvudsakliga kännetecken på dess
giltighet äio 1:0 Personernes egenskaper. 2:0 Ofverenskommel-
sens form. 5:o Tiden, för hvilken tjensten är aftalad. 4;o De
-ömsesid.gt åtagna skyldigheterna.

1:0 Person er ne äro: Husbonden och Tjenstehjonet. Hus¬
bonde kan endast den vara, som 1:0 sjelf ej tarfvar lörsvar och
2:0 tjenstehjonets arbete eller uppassning behöFver 6). Vid det för¬
sta vilkoret företer sig genast frågan: hvad menas med den, som
sjelf ej tarfvar försvar? Ätt den, som saknar försvar, tarfvar -så¬
dant , och att således en försvarslös ej kan vara Husbonde, är

6) LSt. i8o5 2: 1.
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inren svårighet underkastad'. Meft LSftns ord: Den anses —
behörig att tjenslehjon försvara, som oj sjelf tarf-
var försvar, synes antyda den mening att endast den , som ej
blott genom sådan enskild tjenst, som LegoSiadgan omtalar, nju¬
ter laga försvar, är berättigad att tjenslehjon antaga. Det är dock
intet, ovanligt att personer, Ii vilkas befattning dels enligt K. Le-
goStadgans uttryckliga ordalag, dels enligt analogien, måste an¬
ses för sådan tjenst, som LSt. omtalar, och hvilka intet annat för¬
svar ega, verkligen äro i behof af andra tjensLehjous arbete eller
uppassning. Att alldeles hindra dessa ifrån att antaga och be¬
gagna det biträde de verkligen bafva af nöden, kan ej vara K.
LegoStadgans mening. Denna måste egentligen vara att det tjen¬
slehjon, soin af annan persons uppassning är i behof, ej, utan
sin egen Husbondes samtycke och ansvar inför lagen för den så¬
lunda antagna persons utskylder och utkomst, får något eget
tjenstehjon antaga. Ett Tjenstehjons Husbonde är således inför
Lagen äfven Husbonde för det af detta antagna legohjon; och
livad det förra med det senare aihandlat, måste anses enligt hans
updrag skedt.

Huruvida Husbonde verkligen har tjenarens arbete nödigt,
är den andra frågan, som måste besvaras, för att. veta huruvida
contractet är ett verkligt eller endast simulerad! contract; (det
senare rnerändets ingånget för att lemη a en försvarslös person
skydd). Den afgöres nu mera efter de j hvarje en-skildt fall in¬
träffande omständigheter; och der ej uppenbart är alt Husbonden
utan afsigt och förmåga att det antagna tjenstehjonet begagna . slu¬
tat ötvet enskommelsen, måste Domaren, som ej kan tillåtas att
afgöra huruvida tjänstehjonet möjligen kunnat umbäras, erkänna
Öfverenskommelsen som giltig. Man har dock en tid i vårt land
annorlunda förfarit med en class af husbönder : och det är ej än¬
nu synnerligen lång tid förfluten sedan man derifråti återkommit.

Adelns ratt att för ul&krifning försvara sina tjenare är förut
omtalad. I sitt redan (s. 5y) nämnda svar på Regeringens Pro¬
position 22 Oct. i655 yttrade Prästeståndet: "Och audoch ingen
"sijna skäliga och välfångna privilegier öre til att missunna,
"Vthan måste väl somblige på theras stånd och ämbetes vägnar
"hafwa theres egna Ämbelamän och theres förswarskarlar, till aft
"nödtoiffteligen theras stånd och tiänster utföra. Så synes doch
"icke obilligt alt Mått och orduingh Iber med hölles och oin så
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"ökee kunde blefve determincredt huru raånghe hvar och en elfter
''sitt stånd haflVa och försvara matte" &c. Något dylikt åsyftade
ock, i sitt svar på Drottningens Proposition d. 3i Jan. 1649, Stän-
(lerne 7) rned den klagan: att allt legofolket sökte dit, der de
för utskrifningen hade försvar.

Vi kunna i allmänhet ej. instemma i den hos oss vanliga
klagan öfverTolkbrist. Denna är något allmänt i alla länder, som
hastigt framrycka i välstånd och makt. öra den verkligen fun¬
nits i Sverige till den grad man af de uprepade klagomålen kun¬
de tro, skulle vårt närvarande tillstånd vara en bitter förebråelse
för den oskicklighet, som så länge uppehållit oss på en väg, der
vi bort hinna ett förvånande välstånd. Men denna klagan är den
man alltid hör öfver onda tider, har uprepad i dén form, som
är för Husbönder den naturligaste. Att den ej desto mindre vid
denna tid, efter ett nyss slutadt krig, kunde varit grundad, är
trobgt. Och i detta fall hade man visserligen gjort bäst att af-
bida liden^ då genoin högre arbetslön.upmuntradegiftermål bland
arbetame och deraf följande förökning i deras antal, återstält
det rubbade förbållandet. Att upofFringen af Adelns Privilegium
kunnat, befydtigen påskynda denna period, synes ej troligt. Och
iörsöket gjordes ej heller. 1 stället upträdde Adeln sjelf, närut-
j&rifningarne, genom den införda röteringen, på flera orter uphört,
med kiagan alt Bönderne sökte försvara och halva på deras går¬
dar mera manskap, än de skiähligen och nödvändigt behöfde—:
hvaremot nu som botemedel föreslogs, att foreskrifvas skulle
huru mycket manskap en Bonde proportionaliter efter sin
Gårds storlek och bruk feck försvara, h'vilket Kongt Maj.t ock i
2 §■ af R.Ad.B. 2 5 Oct. 1686 I ofvac! e; h varemot Alimogens an¬
hållan att få hålla så mycket Legofolk de förmådde föda och till
sina liemans vidmakthållande oundvikligen behöfde, i 53 . af
Jles.Allm.B. τ ι Nov. s. å. afvistes med det besked: alt Kamar-
Collegium redan fått befallning att med Landshöidingarne härom
ofverlägga och en viss stadga och förordning göra. Qfverläggnin-
gen g eck raskt, och 12 dagar senare utkom den nya LegoStadgan,
ii vilkens 2 §. för alla landskap, der utskrifningen uphört, utsatte
det högsta antal drängar, som på hvarje heman bestods, med
befallning att dessutom skulle tillses om något heman kunde
Mg med mindre béhjelpa. 1728 års LegoSladga bestemde afven

7) IS ord oinb. FoL N;o
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huru mån<?a p'gor på-livar gård he^toilos: 'men (mildrade -sij vida
<l68*3 år.s föresk ι iller , all Bergslagern? oc'i Skärgården undantogos
från allmänna regéltr: all, i stallet Ιοί .den anbefalcTa undersök¬
ningen om de lieman, som kunde sig med mindre folk behjelpa,
lillats nu alt Hernansegare fingo genom undersökning bevisa orn
de behöfde mer än det tillåtna antalet; i hviiket fall Landshöf-
dingeu 'feck bevilja undanlagd hvarjemte nu ull ryck lige-n tillades
-att härunder ej förstods det 'Legofolk, som den besulna Ädehi
och Ståndspersoner utom sitt -Gårdsbruk till sina enskilda tjen-
ster behöfde.

LegöSt. af "år 1709 tillät ytterligare en Bonde att .ofver det
tillåtna antal tjenstehjon hema behålla 2 arbetsföra barn, 1 son
och 1 dotter; och 8 år derefter 'förklarade .KF. 00 Juriii 1717
att fl em a ris bruka re feck, utom tillåtna tjenstehjon , hema behålla
alla sina arbetsföra barn; hvarefter KF. 20 Junii iy6'i tillät tor-
pare i allmänhet att hålla tjenstehjon i proportion af sina egor
oili sk ärgår d storpare serskildl att hos sig behålla så många
iull-vexta barn de behöfde.

Efter dessa förberedande steg attSossa de band, som så ra sik t
pålades Svenska Allmogen , tillät ändtligen, mer än 100 år efter
1686 års LegoSfadga, K Förs. på Sv. och Finska Allmog. fri- och
rättigheter d. 20 Febr. 1789 §.7 att livarje h em a 11 sb ru k ar e
till hernanets häfd feck antaga så många arbetare han fann nö¬
diga; men först i8o5 års LegoSladga gaf alla husbönder på
landet så val som i staden rätt att antaga så många tjenstehjon
de kunde sysselsätta.

Tjenstehjon har-, när det blifvit antingen myndigt eller
förut ansedt som godkändt, rätt att sjelft söka och upsägä
tjenst. Omyndig deremot lär sjell hvarken utse eller upsäga sin
första tjenst, den Föräldrar eller Förmyndare ega åt Tjenste-
lijonet hade utse ocli lör honom upsaga. (LSt. 3: 5. 4.) En öf-
verenskommelse som omyndigt och mindre godkändt tjenstehjon
häremot upgjort är ogill.

2:0 Formen ar enl. LegoSt. 6: 1, att Husbonde emottager
tjensthjonets Orlofsoedel, och Tjenstehjonet Städsel; hvareiler
Contractet icke utan gemensamt samtycke kan återgå.

3:0 Tiden, var hos oss i äldre tider ·£ år, som, enligt
WGL. I FB 11. IL ÜB. 26 och SlL. BB. 21: 6, räknades från
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