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fattigaste landet gifvcn, neroligen Grågåsen, härom ger de utför¬
ligaste reglor 7). I våra äldre lagar utstakas fränders skyldighet
alt draga försorg ora vanföra 8); likasom iöräldiars plikt att för¬
sörja sina lrillo-barn 9). Föräldrars plikt att draga omsorg för
sina barn omtalas ock i vår nu gällande Lag i o) 5 men andra
personers förbindelse att om fat liga slägtingar draga försorg om¬
talas, i oss bekanta allmänna författningar, endast vid fråga om
besittningsrätt å Kronoheman (KBr. 5 Febr. 1808), samt till för¬
del för värnlösa barn; om hvilka K.Instrm för SerapbimerOrdens-
Gillet 28 Apr. 1791 §. 7 säger alt K. Befallningshafvande eger att
hos Gillet till understöd anmäla sådana, hvilka deras anhörige
icke förmå underhålla. Då KF. 29 Junii 1855 §. 20 omtalar
det fall, när försvarslös person eger minderårigt barn och antin¬
gen genom dess vård hindras att skaffa sig försvar, eller skall
till PionnierCorps, Arbetsanstalt eller Correctionslnrältning affö-

7) Moder först, och dernäst Fader skulle mannen ovilkorligen för¬
sörja; kunde han det ej på annat sätt, måste han för dem gå i
skuld. Dernäst var han ovilkorligen ansvarig för sina barns un¬
derhåll; men hade liär valet alt antingen gå för dem i skuld el¬
ler ock lennia dem såsom gäldenärer. Om. B. C. z. Syskon och
slägfiiigar, efter hvilka lian tog arf, maka och frigifna trålar
måste lian försörja så framt hans förmögenhet var tillräcklig till
ett års bergning för honom sjelf, den, hvilkens underhåll nu
kom i fråga och alla dem, hvilka han förut på grund af arfsrätt
underhöll. Slägtingar, livilkas arfving han ej var, förpliktades
han endast då att underhålla, när ban egde 2 års bergning för
»g, hustru, ocl} aba dem, lian förut underhöll. Kär slägtskapen
aflägsnades ända till 3:e eller 4:e grad i lika sidolinea, ålåg
honom denna skyldighet icke, så framt han ej egde 4 års bergning
för sig och dem han förut underhöll. At ännu aflägsnare släg¬
tingar hehöfde han blott leinna ett visst understöd. (OmagaB. C.
27 jfr Cap. 29 och äfven de i Köpenhamnska uplagan ur Cod. B.
vid Cap. 27 uptagna olika läsarter).

8) UL. JB. 21'. p. 3, 5, SmL. JB. 17. WmL. JB. 4i, 4a. LL. JB. 3zJ
StL. JB. 15.

9) UL. ÅB. 23: 5. \VmLiB.47, 48. IlL. AB. i4: 3. LL. ÄB. 18: p.
StL. ÄB. i3.

10) GB. i3: 3, z5. HB. 8: 7.
X.
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ras, anvisar den ock barnet allmän omvårdnad, endast då det
saknar anhöriga, som äro i tillfälle att det emotlaga. Det se¬
nare uttrycket torde här betyda alldeles detsamma, som detförst¬
nämnda; och således anhöriga, så vidt de ega förmåga, vara plik¬
tiga att till vård emottaga värnlösa barn. Dock är det å andra
sidan naturligt att denna förbindelse ej kan med samma sträng¬
het göras gällande emot alla, äfven aflägsnare, anhöriga: och så
väl denna omständighet, som svårigheten att allmänt utstaka när
denna förmåga kan anses vara för handen, synes hafva föranledt
Lagstiftaren att varsamt häröfver yttra sig.

Vi hafva redan anmärkt att, med en fortgående civilisation, det
Borgerliga Samhälfet allt mer träder i slägtens ställe: att dess an-,
språk på individens verksamhet uttränga dem som slägten förut
hade och alt, i samma mån Samhället sålunda lillegnat sig släg¬
tens rättigheter, det äfven må>te öfvertaga dess plikter.

Detta inträffar dock minst på förhållandet mellan föräldrar
och barn, hvarföre ock dessas ömsesidiga skyldighet att, efter de
olika förhållanden, i hyilka de vid olika ålder stå till Ii va ra η nan,

draga för hvarandra försorg, genom Samhällets utveckling icke
undergår annan förändring, än att Samhället, då omöjligheten för
de ena eller andra att denna plikt Upfylla är bevist, öfvertager
dem. Dock anse vi nu mera vara utan fråga att. emot livad på
Island var stadgadt, barn måste försörjas framför föräldrar.
D enna mening, hvilken, enligt hvad vi hoppas, af ingen bör
kunna anses innefatta ett misskännande af barns heliga plikter,
grunda vi ej endast derpå att gällande Lag allmännare nämner
Föräldrars, än barns plikt; utan lika mycket på den större
lätthet, med hvilkeri Staten kan öfvertaga äldre personeré än
barns vård.

Då deremot fjermare slägt ingår nu i allmänhet stå i vida
mindre förbindelse än i äldre tider, har, elter vår tanka, vår
Lag på goda grunder numera, i allmänhet, om sådana släg-
tingars skyldigheter undvikit några noggranna heslemmelser.
Hvad om värnlösa barns vård är anfördt, grundas på
samma skäl, som förmått Lagen att ålägga egna barns vård
framför föräldrars, nemligen: omöjligbeten för Staten att tillse
det barnen i späda år vid allmänna inrättningar njuta lika öm
och den moraliska, ej mindre än den physiska, utvecklingen gyn-



7i

nande vård, som man liar anledning vänta af deras närmaste
anhöriga.

Men KF. 29 Junii i853 omtalar, utom dem som af föräldrar och
anhöriga, äfven sådana som af andra personel* utan motsvarande
praestationer underhållas. Äfven sådane physiske eller moraliske per¬
soner kunna i har nämnda afseende stundom vara underkastade en

tvångsplikt Detta ar fallet med Husbonde, h vilken t. e. i de af L.
St. i8o5, 8: 5. 1 mom. och 6 nämnda fall (jfr 8; 4, 5. 2 morn.) må¬
ste, om tjensten såsom sådan skall gifva laga försvar, iörbinda sig att
afven efter dess slut fordet tjenstlöst blifvande tjenstehjonelskost och
lön till laga stemmodag ansvara, och af samma LSt. 5: 7 , med när¬
mare hestemning af de redan i 1728 års LSt. §. i5 och 1759 års D:o
7: u gifna föreskri t ter, ålägges alt, när ett tjenstehjon, som sist från
eittSoide år fortfarit i samma tjensf, ej mer kan tjena, om dess berg-
ning draga försorg, emot det arbete det kan åstadkomma. Likaså å-
lägger KK. 7 April i85o enskilda personer eller bolag, som ega eller
få rättighet att begagna arbetscommenderingar, att, om soldat eller
båtsman genom arbetet så såras eller skadas att han nödgas lemna
tjensten, förse honom, då han ej till underhåll af allmän Cassa är
berättigad, med ett emot skadan och hans lidande svarande år¬
ligt underhåll, och, om soldaten eller båtsmannen under arbetet
omkommit, lemna lians enka understöd. Så åligger älven Staten,
på grund af Kßr. i5 Mars 2770, KF. 24 Jan. 1778 och KBr.
12 Nov. 1823, att låta den Civila Embets- eller Tjensteman,
som vid 65 års ålder och efter viss tjenstetid tager afsked, på
Allmänna IndragningsStalen njuta sin oafkortade lön, o. s. v. j).

Slutligen tillerkänner KF. laga försvar åt
1) dem som af allmän Barmhertighetsanstalt njuta

vård och uuderstöd.
Bar m h e r t i gh e t sa η s t a 1 ter äro sådana inrättningar, på

bvilkas understöd endast nödlidande ega anspråk; h vårföre

2) Vi kunna ej bär upräkna alla serskilda fall, då det enligt gällande
författningar kan -åligga pliysiska eller moraliska personer att lem¬
na andra pbysiska personer underhåll. (Ännu mindre kunna vi
bär uptaga de lagar, som ej stadga någon plikt att lemna fullkomligt
underhåll, utan endast belöningar eller understöd, såsom i de händel¬
ser, hvilka omtalas i KRegl. 19 Bec. 1807 §. i4 och a3 Dec. 1828.
2: 22.) Äfven föra vi ej bit, utan till Barmliertighetsanstalter, de
händelser, då moraliska personer, till afbördande af dylika förbin¬
delser emot nödlidande, vidtagit serskilda anstalter.



bit ej kunnat föras de under Ls«*a G uplagna pensionsanstalter,
som, för erhållna bidrag, i allmänhet äi ven undei .slödja dem,
som ega andra utvägar. . Kl·', nämner dock ej alla ulan blott all¬
männa barinhertighet saiistalter·, (vård o«'h understöd af sådan en¬
skild anstalt bedömes såsom underhåll a: enskild person); och derma
inskränkning ålägger oss att enligt vår åsigt upgifva, livilka bland
dessa anstalter, enligt KLF:s mening, må till de al lin änna hänföras.
Att de af enskilda personer eller bolag stiftade och under .scr.skiU1
styrelse stälda anstalter icke äro allmänna, och alt d Ita uamit
deremot, utan fiåga, tillkommer Statens i delta ändamål vidtagna
anstalter, behöfver intet bevis. Och då menigheternas laltig-
försörjningsanstalter endast äro delar af Statens allmänna för¬
sörjningsanstalt, af Siaten påbudna och under dess upsyn in¬
rättade och uprälthållna; måsto ock dessa, ehuru någon gång,
i motsats med de af Siaten omedelbart inrättade, enskilda kallade,
utan tvifvel räknas bland de allmänna Huruvida de af Tjenste-
mannacorpser och corporationer i allmänhet uprätlade anstalter
deremot böra kallas allmänna, kan synas mera ovisst, då de dels
såsom med serskilda privilegier sauctiouerade, mohättas allmän¬
na, dels ock, såsoin icke på Statens medel grundade, stundom
kallas enskilda (se KL. Regi för Arméeris Enke- Οι h Pupill—
Cassa 24 Ang. 1855. §. i5; hvilket exempel, ehuiu ej angående
en barmhertighetsanstall, doc^ elter analogi är bevisande äl ven
för de^sa). Dock anse vi oss, af den i denna <$. af KF., föi tjenst
hos corporationer, nyttjade benämning: allmän, rättfärdigade i den
förmodan, att äfveti dessa sistnämnda anstalter måste bland all¬
männa i en vidsträcktare mening hänföras.

Då KF. säger vård och understöd, kan delta här ej betyda
att vård af allmän Barmherlighetsansialf nödvändigt måste ål-följa
det derifrån gifna understöd, så framt detta skall medföra liga
försvar. Så framt lör ausialleu gilna agar det ej fo/dra och den
nödlidande på annat sätt eget* vård ; kan det ej vara KF:- a Fmg t att
på delta sätt nödga den ula made att slita sig ifrån de meuuiskor
livilka, ehuru utan vilja eller förmåga att nplylla hans samtliga
behof, dock kunna ega båda all lemna honom den vård hans till¬
stånd (bidrar-

Då vi ej kunna uprepa alla, enligt nu gifna bestemning, all¬
männa barra bert ighetsaiistaller, inskränka vi oss till comniuna 1-
och egentliga S t a t s a η s t a 11 e r, de förra, af Församlingar, Gäll,
Stader., sluudom ock af hela Län vidtagna, de senare sådana in¬

rättningar, som, ehuru dels fördelade i flera lör vissa delar af
Statsumiådel inrättade underaldeluingar, dels ock blott för vissa
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i rikets tjenst varande serskilcla corpser gjorda 5 dock lyda under
en lör hela riket gemensam, icke endast öfverupsigt, ulan styrelse,
och äfven, åtminstone till en dej, af Statens medel underhållas.

Fördelningen af de i strängare mening allmänna barijiher-
tighetsansialiei na i Stats- och comniunalanslalter är så naturligait
den nästan öf v eralll ätet finnes 1 eu, väl från vår skiljaktig,
men ända i den yttersta det a i Re utbildad form träffas den i
den dsländ>ka Grågåsen , som omtalar -3 serskilda slags fattiga, af
hvilka 2:ne egde rätt att af smiirie eller större delar af landet,
men del tredje alt af hela landet söka sitt underhåll.

Det lörsla slaget underhölls nemligen af reppen, ett sam¬
hälle af, i allmänhet, minst 20 bönder, under upsigt af 5 soc-f
lva rm en 11 2); det andra slaget af hela fjerdingen 3); det tredje,
som sagdt är, af hela landet 4).

Mindre noggrann t bestemma de äldre Norrska 3) och Sven¬
ska 6) ligarne de fattigas rätt till underhåll, som i i442 års
LL. alldeles förbigås. Af dessa äldre lagar synes nemligen blott
att de fattige borde kringföras och underhållas af bönderna; men
de dislricter, inom hvilka hvar och en hade rätt att blifva kring¬
förd, utsattes icke Götalagarne nämna icke ens denna kring-
fäid; men då WGL, som i II. Kkß. i5 omtalar stafkarlar 7),
i s. B. fl. 56, der (ättigtionden namnes, säger att Bonden skulle
hafva den liema hos sig, synes deraf otvunget följa att den fat¬
tige äfven i Göta rike varit berättigad att hos Bönderna njuta
sitt underhåll.

Enligt den öfvet- nästan hela Europa antagna fördelning af
tiondcti egde uemhgen de fattiga eu viss aud-el häraf, hvilken i

2) Grågås. Ed. Köpcnh. 1827. KanpaB. 3g. Hvilka af reppen un-
derliöllos visa KB. 3g, 45 (jfr OuiB. 27.) OmB. 8.

3) Grågås. Om B, 3, 18, 22, 28.
4) Grågås. OmB. 3o. KanpaB, 45.
5) Hagen liageitst'MS FrosteTh.L. (Paus Gande Norrske Love 2, s. 9}

och Magnus LagaJpeUrs GulapingsLaug. LLB. 56.
6) UL. KmB. 11. SmL. KmB i4. HL. KmB. 7. WmL. KmB 17.
7) Som äfven nämnas i OGfy, KrB. 12: 1, hvilkeii lag dessutom i

Dr B. 18: pr. nämner Lur k er Lau d af as.gh i och i Dr B. i3: pr.
jjlacrasbs Piackker, den senare, hvarmed förslods den man, sorn

geck mellan helga män och sina fränder, lika gild med en Ut-
ländning (jfr Dr B. 10: pr.}; den förra ater, den man som geck
med käpp och rund llaska, lika gild med trul (jfr Dr B. 16: 2).
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Sverige utgjorde f. af det hela 8). Då Bonden feck behålla den¬
na hema, kunde meningen af detta tillstånd ej vara annan än att
kringvandrande faltige deraf skulle underhållas. Då denna del,
som redan förut ofta blifvit dragen till andra ändamål. 9), jemte
Kyrko- och BiskopsTionden, af K. Gustaf I. indrogs, vidtogs
ingen oss bekant anstalt att lemna de fattiga någon deremot svarande
ersättning 10), utom de gåfvor Konungen stundom gjorde till
Hospitäler och Helgeandshus. Oaktadt större delen af, om ej
hela, Fattigtionden långt före K. Gustaf I:s tid troligen var de
faltiga afhänd, omtalar LL. KkB. 8: 3 ännu Stafkarlar och lära
de fattiga äfven under i6:de Seklet antingen blifvit kringförda eller

8) WGL. I. KkB. 17. II. KkB. 36. ÖGL. KrB. 9. SmL. KkB. G. WmL.
KkB. 6.

9) Så anslogs, kort efter det Tionden omkring år 1200 (Botin Sv.
Folkets Hisoria 2 D. Stlim. 1792 s. 210) blifvit införd, FattigTion-
den i Upland till Kanikerna, (se Brefven N:rie 391-394 i Sv. Di¬
plomat). Månne man kan förklara Landslagens tystnad om de
fattigas rätt, såsom en följd af dylika fortsatta indragningar?

10) Huru betydlig denna Fattigtionde var, och skulle varit, om den
ännu vore till sitt ursprungliga ändamål bibehållen, finner man
lätt. Ar 1826 utgjorde KronoTionden, enligt StatsUtskottets Me¬
morial N:o 54 vid förledna Riksdag, 129,249 Tunnor, hvaraf £
ar 43,o83 T:r. Om vi ock härifrån afdraga den som faller i de
fordom med Dänemark förenade landskapen, der ingen iattigtionde
funnits (Mandix 1. c. I. s. 432), och icke deremot göra afseende nå
de gamla Norrska landskapen, der de fattige egde ^ af det hela
(Paus, Gamle Norrske Love. Hagen Adelstens Gnlath. L. CR. c. 7.
CR. c. 25. I.CR. c. 20), torde dock den minskning, hvilken Tion-
desättningarne åstadkommit, lätt upväga detta aldrag; och vi torde
derföre kunna antaga att fattiglörsörjningen inom Soknarne, genom
dylika indragningar m. m., årligen saknar åtminstone 4o,ooo Tun¬
nor, hvilka eljest i Soknarne skulle innestått till de der befintliga
fattigas underhåll. Deremot hade Hospitals- och Barnhusfonden, enl.
1825 års Räkenskaper (se den SeraphimerOrdeneGillets underdåniga
Utlåtande d. 8 Oct 1828 åtföljande bilaga L:ra C.), Kronotionde-
Anslag till ett belopp af 8,286 Tunnor; likasom någon del af sam¬
ma fonds fasta egendom torde kunna anses såsom ersättning för
dea de fattiga undandragna Tionden.
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sjelfve kringvandrat 5 Iivarvid de troligen redan då borde vara
försedda med Presterskapels I3ref 1).

Men huru vidsträckta di st riet er de vanligen egde besöka, vela vi
lika litet för denna lid, som för den föregående. Af ÖGL. DrB. i5: pr,
skulle tr an dock kanske kunna sluta alt Haiadeta) på Sveriges fasta
land i allmänhet från äldre tider varit dem såsom lagligt område an-
vist ; likasom hvar Stad förmodligen ålåg att sina fattiga försörja.
Någon styrka för denna förmodan kan ock, vid den då varande lik¬
het mellan de Nordiska ländernas författning, hemlas af Christian
Ill:s Köpenhanmska Recess C, i4 3), som, efter att hafva be¬
sternt huru hvar stads tiggare skulle endast i staden tillåtas tigga,
tillägger: vtty ligge maadhe slvall ock werre vtty hwertt herrett
scia att inghen thitlhtedis att btcihe och trogle paa hyerne eller
y herretherne vtthen the som haß'we hiemme eller ere fådtte
vtty herrittet och for ålderdom eller siugdom icke hundhe arbejdhe
och shwlle samme sluge menniske. besettiges ajf herritsfogdhen
och sognepresten vtty hwert sogn och g'ffwe therinom theghen 'tre.
Den 21 år senare utfärdade Koldinghusiska Recessen »558 visar
deremot att Soknarne då åtminstone ansågos såsom närmast för¬
pliktade att på detta sätt försörja sina fatliga, Disligest skal oc
tilstedis de fattige oc vecltårendis paa Landsbyeree, at mue bede
oc tigge cleris Bråd, huer vdi den Sogen som hand er fod eller
haßwe boecl vdiT oc skal icke tilstedis at gange andersteds end vdi
samme Sogen, men der som Sogr/en er saa ringe, oc de fattige
ere saamange. at de icke kunde fåcle dem, da skal SognePrestert
oc Kirckeveriger gifj'ive samme Fattige oc siuge Menniske deris
Breff saa cle mue gange om vcli Herrittet oc bede Guds almåsse

j) Örebro Concilii Beslut af 1529· omtalar att Biskoparne ej för ringa
saker skulle g fva ut TiggieBref och R.Pr.B. if>33 20 upmanar
Presterskapet att granneligen tillse livad för Personer de sina pass
och bevis gåfvo. Jfr för Danemark Koldingbus Recessen ι558. ζ.
Ö2. 1 England säges i 22 H. VIII. c, 12. JustHees ofevery County —
skall give licence under their seals to such pooraged and impotent
persons to beg witkin certain precincts as they shaU think to have
τnost need.

2) På Gottland sluta vi af GL, 55^ a att Soknen i äldre tider i detta
afseende motsvarat tfärade t.

å) Krag 1. c. 2: s. 68,
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Likaså visar ock 5o Cap. iiåyiårs KyrkoO. att hos oss Soknarnes
skyldigheter i afseende på fattigförsörjningén då började ådraga
sig Lagstiftarens upraärksamhet. Det är neraligen ick«; vår tanka
att under den tid, som förflöt mellan 1200 och 1671, Soknen ic¬
ke haft, nast slägten, den närmaste förbindelse att försörja sina
fattiga; men denna skyldighet tyckes ej mer än »lagfens varit
föremål för egentliga lagbestämmelser, hvilka endast omtalade
Häradet. Efter 1671 års KO. bestemde TiggareOrdningen d.
28 Febr. i6i2 Sokuarnes förbindelse ännu närmare; då den i 8 §.
uttryckligen löreskref att de fattige skulle af Staden eller Soknen
Allmosor undfå och blifva försörjde; samt endast för^ skäliga
orsaker i 9, 10 och 11 §§. tillät Tiggares utsändande i Proste-
riet eller Stiftet, med vederbörande Prostars eller Biskop^ra
tillålelsebref 4). Icke desto mindre omtalade 11 §. i R.Pr.B.
i64g icke endast Städers och Soknars ulan ock (likasom KO.
1686, 28: 5) Häraders skyldighet att sina fattiga försörja, men
förbjuder vid samma tillfälle alt med vägebref eller böneskrifter
skynda de fattiga ifrån sin församling in på en annan ; hvilket
förbud KO. 1686 24: 4. KRes. i4 Junii 1688 §. 1 och TiggareO.
21 Ocl. 1698 §. 2* ännu besterndare uprepa. Genom dessa för¬
fattningar förändrades således den gamla lagstiftningen i 2 afseen-
den. A ena sidan utsträcktes del i *642 års TiggareO. ι4 emot
olagligt tiggeri gifna förbud till Tiggeri i allmänhet 5) ocli att
icke ens inom Soknen tiggeri n-u kan atäses såsom lofligt visar

4) Öm Utiandni η gar stadgas i l3 §. För att ej från luifvudämnet
inb das i bidetailler, kunna vi, ej här inga [i någon framställning af
de munkar och studerande gifna serskilda tillåtelser, med deras
upkomst och afskaflande.

5) I England utbyttes det gamla sättet att låta de fattiga genom tig—
gevi skafla sig sina förnödenheter, först i535 (27 H. Vill. C. 25)
emot districternas förbindelse att på annat sätt underhålla dem.

Huru olagligt Tiggeri var ansedt på Island visa flera ställen i
Grågåsen. U t a 11 b r ep ρ s g ö 11 go m en η scal enga ala oc eigi
ge fa mat hvartki meira ne minna — gefa scal til skua
o c kjaehaef vill. OniB. 3 o. Eigi scal göngomönnom veila
husrum, Reimer eigi erelfji maslt oc engar veizlor,
jiem a til skua ej>a fat a. KaupaB. 45. Bör η J^eirra manna
er f y r i r o m e 11 η ζ c o s ö k o m g a η g a me
eigi co ma a hendr frtendom; mej^an

3 h u β ö m, se o lo
3 a ti er-o a hus-
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åberopade KO. 24: ^4 (jfrd med TiggareO. i64j §. 8.), hvarigenom,
i förening med påbudet om fattigstugors upiättande, (hvarorn >lraxt
mera) och de till bildande af serskildu faitigcas.-or, hul vudsäkiigen
genom KF. 21 Ocl. 1698, gifna föreskrifter, inrsatnlingatnes fat¬
tigvård blifvit en serskild anstalt.

A den andra inskränktes försorjningsskyIdigheten allt mera
inom Soknen; en inskränkning, som genom senare lagar blifvit
ännu strängare KO. 1686 omtalar nemligen ännu i 28: 6 dels
(såsom nyss ar närnudl) Häraderna, såsom jemte Soknarne till
denna försörjning förbundna, clels ock att den ena Soknen , som har
mindre fattiga, understundom må gå de nästhosliggande, sotn
iiafva flera, med någon hjelp tillhanda. Men genom den 17547)
gifna försäkran att de frivilliga samanskott, uti Spannemål och
andra persedlar, hvarmed en del Soknar kunna öfverenskomma
att underhålla sina fatliga, icke skola på något sätt användas
tiil andra behof, än de fattigas hjelp och understöd inom Sok¬
nen, uphäfdes denna rätt. Ty, ehuru här blott omtalas frivilligt

g'angi. — Rett er at gelda göngomenu, oc vargar eigi vip
lög, pott per fai örkumbl af epr bana. OmB. 35. Magnu*
Lagabasters GulapL. MannliB. 28. säger derom: Madr hverr,
er fullti'da er, o c g en gr husa me dal o c piggr alm os o,
hann a engann rett a ser medan hann gengr å vanar-
vaul, poat hann se naudigr brottrekin, oc er hann
heill oc verk för, nema hann bidi ser vislar oc fai
eigi. Jfr Chr. lV:s Norrske Lov. MhB. 24 och hos oss den i not.
7 s. 63 citerade ÖGL. Dr B. 18: pr

1 Frankrike är å tiggeri ännu fängelsestraff satt (Code Pönal.
Art. 274, 2^5), och likaså i Danemark i vissa fall; i andra ådömas
der vatten och bröd eller Correctionsarbete. (Plan för Köpenhamn^
Fattigväsen 1 Jul. 1799 §§. 127, 128 ocli F. 12 Jun. 1816. Regle-
njenterna 5 Jul. i8o3 för Städ. §§. 47, 48 ocli för Landet $$· 64,
65 m. fl.) Hos oss beslemde TiggareOrdn. 28 Febr. i642 i §§. i5,
16, dels fäiigelse, dels arbete i fjettrar. Nu är det allmänna an¬
svaret (d. v. s. icke det, som å serskildä orter kan vara serskildt
stadgadt) bestemdt i KF. 29 Junii i833 12, hvartill vi längre
fram återkomma.

7) R.Allm.B. 1734 §. 5. jfr. KCircB. 20 Mars 1733.
XI.



öfverenskomna naluraliebidrag, synes klart att nyttan af denna
försäkran vore ingen, om Soknen kunde nödgas att åt andia
Soknars fattiga antingen gö a serskilda tillskott eller af sina fattig-
eassor gifva understöd. Också nämna KK. KK. 5 Dec. 1788
och i4 Febr. i8li ej vidare någon rätt tor den ena församlingen
att vid sin fatligförsörjning af den andra fordra biträde. Dock är
ännu hvai keu otillåtet eller obrukligt att flera Församlingar inom
ett Gäll eller en Stad sig om gemensam fattigvård lörena 8).

Genom denna bestemning af hela Församlingens plikt var
dock icke de enskilde "invånarnes fullständigt bestemd. Den för¬
sta hithörande skyldighet, som noggratint bestemdes. var den a't
upbygiia fattighus. Så länge de fattiga i allmänhet kringvandrade,
samt Klostren för de svagare öpnade sina portar, kändes ej inom
Soknarne behof f\f serskilda boningar för dem. Men sedan refor¬
mationen förstört Klostren , och infört andra åsigter al liggeriet,
finna vi i flera reformerade länder samtida eller åtminstone till
tiden obetydligt skilda författningar om districlernas skyldighet
ntt för sina falliga upföra boningar q). Sedan hos oss 1.071 år^s
KO i 5o Cap. förklarat sådant for godt och Christeligt; ålades
det Församlingarne genom Tigg.O. i642 och KO. 1686 28:
4; och bestemdes för landet genom BB. 26: 1 noga invånar-
nes förbindelse härtill. Om de fattiges ölriga behof yttrade i64i
års TiggareO. i §· 8 blott alt de fattige skulle af Staden eller
Soknen Allmosor undlå, och hlifva försörjda. KO. 1686 omta¬
lar i 28: 4 endast alt Kyrkoherden skulle påminna Församlingens
innevånare att de efter råd och ämne af en fri och god v il-
lie årligen skulle gifva något till sin nödtorftiga jemnchrislens

8) KCirc. i3 Aug. i83i. Jfr om Städer KK i4 Febr. 1811 ni. fl.
9) I England befaltes redan i55o (3 & 4 Ε. VI. Cap. 16) Maimed,

sore, aged and impotent persons skall be relieved and mired, and
habitatio ns prouided for them by the deuotion of good peopl«
of that city, town or uillage, where tkey were bom or haue dwelt
three years. I Danemark bjöd Koldinghus Itecess 1558 Cap. 62.
Oc skulle Kirche ueriger met Sognemendenis hielp bygge udi huer
Sogen it fattige folckis Huss &c ; en föreskrift som, ehuru upre-
pad i Chr. V:s L. 2: 22, och KF. 6 Oct. 1731, dock, euhgt
Maudix 1. c. 1: s. 260, på få ställen lär blifvit verkstäld.
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underhåll 10); och KF. 21 Oct. 1698. som i §§. 4-8 ålade åtskil¬
liga tillfälliga algifter, lemnade deiemot skvitfighelen alt lemua
årliga bidrag lika obeslemd som fö) ut. KBr, i5 Junii 17.75
visar dock alt å landet Hemantalet ansågs såsom grund lör
denna skyldighets beräknande; och i allmänhet läia väl dylika
frågor genom Soknestemmobeslut. 1) blilvil afgjorda. Meu KK.
j4 Febr. 1811 beslemde lörsL allmänt: att Öfverenskommelser,
som Stader och Församlingar genom pluralité inga om de latti¬
gas försörjning, böra. sedan de af K iVlaj:t blifvil i Nåder pröf-
vade och gillade, lörbinda frånvarande, nekande och i Försam¬
lingen senare inflyttande; hvarjemte tillades altalie, som ej sjelf-
ve äro i behof af understöd, böra (ill de fattiges underhäll bi¬
draga 2).

Angående rätt att genom undei håll af Församling erhålla för¬
svar, synas 2:ne frågor fordra att Har besvaras. 1:0 När kan en
persons underhåll i allmänhet åläggas en Församling?
och 2:0 När kan en viss peisons underhåll åläggas en
v i s s F ö 1* s a m 1 i π g ?

10} Lika obestemdt säger i535 års Stat. i England: AU Gorernors —
shall find and keep eoery aged, poor and impotent person, wliich
was bom or dwelt three yeats w ithin the same limit, by way
of c har it ab le a lms.

1) PrPr. J723. §. ^3, hvilket ännu är förhållandet. KF. 26 Februarii
l8 17. 6: 10.

2) Jfr KBr. 3o Dec. 183o. Att behofvet ej förr än 1811 aftvungit Lagstiff
tåren ett allmänt bestenidt stadgande i denna fråga, synes berättiga
till den slutsats alt antingen verklig nöd i vårt Fosterland varit
mindre allmän eller ock de nödlidande mött mera allmän välvilja,
än i många rikare länder. I England stadgades redan i56u (5Elis. C. 5). If any paris/tioner shall obstinately refuse to pav rea-
sonably towards the relief of the poor, or shall discourage others,
then the justices of peace at the Quarler Sessions may tax him to
a reasonable weekly sam, which if lie refuses to pay, tliey mayeommit him to prison. I Danemark stadgade KBr. 27 Dec. i588
alt om på landet Sogne Folch findis forsömmelige, saa de fattigeFolch icke fange deris vedtörfftige underho/dning; Da skulle de affLcensmanden — der faare tiltalis oc straffs. — Dock liar äfven
dey denna lagstiftniug iöxst senare erhållit full bestemdhet.



So

På den första lemnar vår allmänna Lagstiftning icke så be-
stemdt svar, som t. e. den Engelska. Hos oss, der den i det in¬
dustririka England ej ovanliga brist, på arbetsförtjertst sällan och «

i vida mindre mall varit känd, synes man sä vida möjligt va¬
rit halva sökt undvika alt stifta lagar, hvilka man förutsett skola
föranleda tvister emellan gifvande och beliölvande; hvaiföre
äfven senare tiders hit börande allmänna lagar, då de omtala
fattiga, (hvarundcr synas böra förslås alla verkligen nödlidande-,
hvilka icke på annat lofligt sätt kunna finna hjelp) såsom i allmän-1
het berättigade till Försainlingarnes understöd, dock underlåtit att
något om de arbetsföras rätt serskildt ocii uttryckligen bestemma.
Uttryckligen nämna så äldre som yngre allmänna författningar blott
vanföra såsom deriill berättigade. T.O. i642 nämnde således i
§, 4 endast dem, som genom ålder och sjukdom är o så af
sig komne att de med arbete icke kunna sig tillfyllest
nära och i §§-6.7 fattiga barn 5): äfvensom KBr. i5 Junii
3775, som på ett ställe nämner fattiga i allmänhet, dock på ett an¬
nat såsom de enda församlingarne till försörjning ålagda anger dem,
som af kropps- eller sinnessvagheter äro oförmögne att för-
tjena sitt uppehälle och K K. .5 Dec. 1788 i samma afseende en¬
dast omtalar dein som b 1 i fvi t vanlöre och icke kunna sig
sjelfva försörja. Deremof nämner KO. 1686 i 24: 24 Hus-
arma och Tiggiare, i 28: 4 Hus fa t liga och nödtorfti¬
ga samt i 28: S Fattiga, hvilka äfven KK. i4 Febr. 1811 och
KF. 26 Febr. 1817, "'an bestenining af fattigdomens orsak, om¬
tala. Då sålunda allmänt gällande författningar nämna fattiga i
allmänhet; då åtminstone serskilda fal lig försörj 11 ingår b es t em dt
halva sig ålagd plikten att draga försorg äfven om arbetsföra
personer, som genom brist på arbete lida nöd 4); våga vi för¬
moda att icke alltid endast vanlöre ulan ock, åtminstone i vissa
omständigheter och emot lerapligt arbete, äfven arbetsföre men
i brist på arbete nödstalde, personers underhåll rätteligen åligger
församlingarne. Dock är i alla fall frågan om dessas rätt för

3) Hvad LHI. 1734 i §. 19 nämner: att i Fattigstugorna ej efter
För e ståndarn es behag får intagas något friskt och fort folk,
som med arbete eig kan nära, utan att sådana böra skaflä arg
ijenst, är, med modification af det sista, fullkomligen gällande.

4) Jfr ÖStEts K, 3 Juuii 1839 (Sv. FfS, 1829 s, ai4) m. fl.



8ι

vart ämne af mindre vigf. Elivad rätt til! församlingens under¬
stöd må tilläggas en arbetsför person, kan den endast tillkomma
honom under vilkor alt lian redan eger laga försvar 5); ocli
genom denna rätt vinner han ej något nytt försvar, hvilket
endast vanfore personer kunna, genom alt at församlingen vinna
elt fo-rclradl underhåll, erhålla.

Den andra frågan besvarar KK. 5 Dec. 1788 så: Den per¬
son, som i en Församling antingen haft eget hem an, eller se¬
nare än på annat stalle varit såsom inhyses- eller tjenstehjon,
(väl ork i annan egenskap) i skatt anleknacf, bör, när han kom¬
mer i nöd, af denna Församling underhållas.

Enär en Församling nu mera, enligt hvad vi sökt visa, för
sin fattigvård icke kan göra anspråk på nästgräusande Försam¬
lingars understöd, kunna visserligen omständigheter inträffa,
då i synnerhet arbetsföra personers underhåll skulle blifva en
för Församlingarne odräglig börda. För att lindra denna, hafva
både större distriete— och Statsanstalter varit påtänkta. Så öpna-
des efter de svåra missvexlerna i början af Konung Gustaf 11I;s
Regering, först i Stockholm elt frivilligt Arbetshus 6), hvartill se¬
dan ett annat kommit, och lära äfven af ett eller annat Län dy¬
lika b 1 i fv i t iurätlade 7), men äro i det hela af föga betydenhet.
De frivilliga arbetshus som till följe af KCirc. 18 Nov. 1785 i
Länen borde inrättas, skulle enl. KBr. 24 Mars 1790 lyda under
CommerceC. upsigt, likasom ock publika medel derlill skulle an¬
vändas. De skulle således, ehuru i Länen fördella, blifva Stats-
anstalter, men hafva haft föga framgång.

Om således För amlingarnes plikt att bispringa nödlidande;
aibetslöra personer icke är genom allmänna lagar klart bestemd,
är deras rätt att i sådant ändamål af en större menighet eller
Staten erhålla biträde, ännu mindre noggrann t utstakad : och beror
det vanligen endast på Riks- och Läustyreisens omtauka alt vid
allmännare nöd utfinna de medel, hvilka på en gång kunna lindra
de enskildas nöd och Församlingar nes förlägenhet.

5) Om lian ej liar laga försvar, tillkommer det ej Församlingen, utan
Länet eller Staten att om lians sysselsättning och utkomst draga
försorg. KF. 29 Junii 1833. §§. 8, 12.

6) SloltsC. i St lim. K. 16 Apr. 1773.
7) Oanckwardt 1. c. i. 173. Auzn. d.

\
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För vanföra eller eljest till arbete Oförmögna liar deremot
Staten 8) vidtagit anstalter, som i betydlig, mån lätta Soknar-
lies omso g. Så«om exempel på sådana nämna vi Invalid- och
vissa Pensions-Inrättningar samt Hospitäler 9).

Ehuru Kfl-gl. lör lnvalidlmättuingen på Ulriksdal, d. 5ö
Sept. itU3, ej nämner nöd, ulan endast erhallna blessurer, eller
ådagalagd tapperhet eller eljest visadt välförhållande, såsom grun¬
der för aPkedade krigsmäns anspråk att der intagas, synes dels af
KBr. 20 Junii 1820, inrättningens be.stemmel.se för dem som sakna
utvägar till bergning, dels af llegl. alt serskilda bidrag för inta¬
gande ej tordras; äfvensom svårligen andra än fattiga lära ull)via
det enskilda lifvels oberoende mot den der rådande inililäi iska disci¬
plin; b vårföre vi ej tro oss leid, dä vi bit Jiänföi i deniia Inrättning.

Såsom Pensionsin»ätlningar, hvilka äro Barmherlighelsanstal-
ter, kunna nämnas Civilstatens Enke- och PupillCassas allmänna
fond jo); samt Anstalten lår pensionering al Militäre Embels-
och Tjenstemäns, samt UnderOllicerares med vederlikars vid Ar-
méeu och f. d. Arméens Flotta, qfterlemnade Eukor och 13arn 1),

Hospilalerna, som leda sin uprinnelse frånemedeltiden 2), och

8) Äfven lära några Län ega dylika anstalter, hvilka vi liar, dels af
bristande kunskap derom, dels till undvikande af vidlyflighet, må¬
ste förbigå.

g), De Barmhertighetsanstalter, som äro stiftade för Barn, knnna ej
bär uptagas, då barn ej behöfva laga försvar. De endast för sjuk¬
domars botande bestemda inrättningar knnna ej heller liitföras.

10) K. Regi. för CivilStafens .Enke- och PupillCassa 3o Junii i832. Art. III.
1) K. Regi. 21 Sept. i833. Fall gifvas ock, då Wadstena Krigsmans-

bus, (kanske oek Amiralitets KrigsmansCassan) är en verklig Barm-
liertiglietsanstalt; hvilket, ehuru hela inrättningen ej under denna
L:ra kunnat hänföras, bort anmärkas.

2) Hospitäler , omtalas redan i Sverige af flera documenter från
i3:de Århundradet, t. e. i Lagman Höldos Testamente 9 April
1268; 2:ne andra Testamenten, det ena d. 12 s. m. och det
andra al år 1273, samt K. Magnus Ladulåses Test. 22 April 1-285,
samtliga uptagna i Svenskt Diplomafarium. 1 Del, Stinn. 182g.
Be slutligen med Hospitalerna samaublandade HelgeAndshusen om¬
talas ock redan i Gotil.St.L. 4: 3. u.



numera 5) ej mSsfO finnas i hvarje^ Län, äro slälde under K. Se-
raphimerOrdensCiiIlels styrelse. A dessa intagas: ι:o Dårar och
Svagsinte. 2:0 Andre med oho'liga eller ohyggliga sjukdomar be¬
häftade personer, som på anriat sätt ej kunna erhålla skötsel och
omvårdnad, samt 5:o, så vidt lillgångarne medgifva, andre ork¬
löse och fattige, som hvarken sjelfve kunna till sitt underhåll
bidraga, eller skäl igen anses för sådane, hvilka Församlingar¬
ne, enligt Kyrkolagen, böra försörja; (såsom händelsen t. ex. sy¬
nes vara med déru, som till en Fö» samling i sådan egenskap,
som utes.ulit Församlingens iält att inflyttning vägra, inflyttat,
men kort deréfter blifvit urständsatte att sin utkomst genom
ai bete förvärfva o. s. v.)y dock måste vid en persons intagan¬
de i Hospitalet betalas en a'gift af 53 R:dr 16 sk. ßanco 4),
hvilken. i fall den intagne sjelf derlill saknar tillgång, af För¬
samlingen erlägges 5).

Sedan vi sålunda sökt redovisa för betydelsen och de olika
slagen af laga försvar.,, återstår alL i stöista allmänhet angiha
huru det. förloras.

Utom genom »len försvarade personens död eller förfallande
till sådant straff, som för all eller åtminstone för någon tid up-
hälve-r äfven behofvet af försvar, synes detta hufvudsakligen kun¬
na ske.

1:0 genom frivillig afsägelse. hvars giltighet dock ofta beror på
andra. vederbörandes bifall.

2:o derigenom att det, emot den försvarades vilja, honom lag-
ligen fiåntages, dels utan, dels, såsom oftast ar händelsen, i
iöljd af hans eget förvållande.

5:o genom tilländalöpande af en viss för försvarets duration be-
stemd tid, (hvarvid dock stundom dessutom fordras upsäg-
ning); såsom vid lega, vid den under L:ra F nämnda bor¬
gen o. s. v.

4:o genom en annan persons död, när försvaret endast på en
sådan person berott. . ^

3) K. SeraphimevOrdensiJillets Underd. Uti. d, 8 Oct. 1828.
4) KBr. 22 Mars 1811.
5) K. Instr. 28 Apr. 1791· § 6.



Si

5:o genom en saks undergång, tiär denna saks besittning ensam
eller till en väsendtlig del utgjort någons laga forsvar.
Och efter denna framställning at laga försvar, Öfverga vi nu

till det förfarande, som vid brist på sådant försvar eger rum.

Tryckfel, Rättelser och Tillägg!
Sid. 5. Not. 6. står: Grundriss der, las: Grundlage des.
— ii. r. 19. — sin, -— sin fortfarande»
— 17. r. 2. tillägges: I Lapplands ödemarker anläggas de

enl. KRegl. 24 Nov. 17^9.
— 25. r. 39. står: not. 9, läs: not. 4.
— 3f. not. 2. står: Rd. o. Möt. Beslut, läs: Coram. Pol. o. Ek.

Förordn.

— 45. r. 7. står; hindrade sådana föräldrar, läs: hindrade för¬
äldrar.

— 52. r. i4. står: 8: 5, läs: 8: 5. 1 mom.
— 57. r. i3. tillägges: Om lärotid i samhandel jemföras dock

KKBrBr. 26 Apr. 1771 och i5 Julii i8oö.
— 61. efter rad. 2 tillägges: Städer och Köpingar, der allmänna

handels- handtverks- eller manufacturreglementers före¬
skrifter om lärotid m. m. ej gälla, göra från detomtjenst
i dessa yrken anförda så vida undantag, som sådan tjenst
der såsoin laga lörsvar godkännes, när den öfverensslera-
mer med hvad dels serskildt kan vara sladgadt, dels utaf
allmänna förfatlningarne till ordningens bibehållande fin¬
ner tillempning.

— 6/.. r. 54, står: L:ra F, läs: L:ra E.
— 68. r. 7, står: och, läs: när han.
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