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Påsk till Michaelis och der! från- till följande Påsk % enligt! DaleL.
BB. 63, £ rån Påsk till vinternätterna, och dértfrårr till följande
Påsk; men enl. de öfrigå SveaLagarne 8) samt båda LL:ne 9)
fiån Pingst till Mårtensmessan och derifrån till följande Pingst 10).
LSt. 5σ Aug« i664 förklarade i 3" att,, sedan det i riket bliivit
vanligt alt räkna Legostemma från Michaelis det ena året I i' t
samma tid det andra, skulle ock hädanefter så ske 1); dock tilläts
att ölverenskomma um 2':ne legostemrnor på året, såsom i några
stader, serdeles i Stockhalm brukehgt var. Denna undantagsvis
medgilna rält. uphäfdes genom LSt. 6 Äng. 1725 §.4, men åter-
lemnades genom KlBr. 6 Jul. 1732 åt Husbönder i Stockholm,
hvilka den, ehuru i HB. i4 förbigången, försäkrades genom
LLStSt 21 Aug. 1709 6: δο, i5 Maji i8o5 8: i. KfC. 22 April
1819. söm för hela riket ändrade flyltningstiden till den 24 Oct.,
tillade för Stockholm en annan, d. 24 Aprily och stadgade för
denna stad som allmän regel halfårsstemma.

Äro dessa hestemningar om legoslemma och flyllningstid en¬
dast subsidiarbkfy eller äro de, som en vid contractets upgörandö
nödvändig regel, gifna?

Allmänna Lagens Ord i HB. i4: 2 Rätta Leg os tern ma
&c. lyda i LSt. 6 Aug. 1720 §. 4. "Ehuruväl at på flera åhr
"an|ai>a och ständig blifva i sin tienst hwariom och enom tillätet
"är. Så skal doek vid ombyten som ske Rätta iegosteminotid
"vara" &e. SCc. Likaså 1739 års LSt. 6: 3. "Det är väl hade låf-
"värd t och tillåteligit alt pa flera år antaga och ständig blifva i
"sin tiänst. Likväl nar ombyten ske skall rätta Legostemmotid"
8Cc. LSt. 15 Maji i8o5 uprepar icke detta och omtalar blott i

S) CL. Wß. n: 5. SmL. BB. 26 : 1. WmL. BB. 36
9) Magnus Erikssons LL ßß. i4 öch C b ris toρ Ii ers LL. BB. i5 : i.
10) Samma tid, iieml. ~ år, för fegoaital bibebålles i Danemark, ännu

enl*. KF. 26 Mars 1791, hvarigenom KF. a3 Mars 1770, som infört
årslega, uphäfdes. Flytlningstider äro i Maji och t Nov. Mandix,
I. s. a48.

i) I Norrige infördes årss temma genom KF. 9 Aug. I Preus¬
siska Landrätten, 2:: 5r 4ϊ, utsattes legostemman på landet till 1
år och i stad till £ år, om inga serskilda lagar eller aftal annor¬
lunda besternt.. I England anses ock, när ingen annan öfverens-
Loinmelse är gjord, en menial servant legd för χ år. Blackstone
ic. I: x4.
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3: 4, 5, likasom HB. ι4: π längre 1 jenstetid- I 5: a ses ock
att Lagstiitaren ej der tänkt någon längre legostemma. Likväl,
då de i 5: 4, 5 omtalta fall modificera den i 5: a, gifna regel
och Lagstiftaren i HaraarsmedsOrdningen 26 Ang. i3'25 §. 22
ansélt nödigt att uttryckligen förklara aftal om längre Iegostem¬
ma ogiltigt, kunna vi ej anse ett sådant förbud, ehuru goda skal
derföre må tala, ligga i LegoStadgan, likasom vi ej kanna finna
det. hvarken i ι?5ϊ eller 1819 års Redaction af HB. ι4: 3.

Derentfot anse vi LSt:ns 1: 1 nyttjade uttryck: vare plik¬
tig att- skaffa sig årstjenst, jemfördt med hela gången
af denna Lagstiftning, (se sid. 87) tillräukligen visa att Iego¬
stemma, med vissa undantag, måste minst vara χ (och i Stock¬
holm £) år. - ,

Sådana undantag aro dels de i LSt 8: 5, 6 nänmda händelser,
som, i fall de aro förutsedda, visserligen berättiga att bestemraa
legostemman till dess de der omtalta förändringarne inträffa;
dels sådan tjenst som ingås under legoårets lopp, med vilkor att
räcka till dess slut.

4:o De ömsesidigt åtagna skyldigheterna. De nödvändiga
äro: a) Tjenstehjonets arbets- eller uppassningsskyldighet och
lydnad under Husbondevälde. b) Husbondens förbindelse att
lemna Tjenslehjon boning, kost och lön LSt. 2:4. 5: i, 2.

a) En tjenst, utan skyldighet till arbete eller uppassning
eller utan Husbondevälde, vore ingen tjenst och kunde, såsom
sådan, icke gifva något försvar; ehuru tjenstehjonet ej dess
raiudre kunde anses försvaradt, såsom, det der af annan person
njöt underhåll. Men om tjenst nödvändigt medför arbetsskyldig-
het och husbondevälde, följer deraf icke alt dessa ej kunna gil¬
tigt inskränkas: att icke tjenstehjonet t. ex. kunde betinga sig
frihet från vissa arbeten, frihet från husaga o. d. 2). Så länge
arbetsskyklighet å ena och husbondevälde å andra sidan i all¬
mänhet ega bestånd, stå uylika speciela Öfverenskommelser de
contraherande lika fria, som alla andra icke i lag förbudna.

2) I England anseä slag, soui Husbonde eller Matmoder gifver ett
fullvext tjenstebjon, som laga skäl till flyttning, ßlackstone I. c.
B. i. C. *4.
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1;) Likaså vore en tjenst, der Husbonde ej lemnade tjensle-
hjonet boning, kost och lön, intet laga försvar. Om sådant
tjenstehjon eger egna tillgångar eller andra lofliga försörjningsme-
del, är det derigen-om, men icke genom Ijensleri, Jörsvaradt,
Dock kan kost, i stallet att lemnas in natura, efter öiverens-
kammelse ersattas (2: 4), hvilket väl ock gäller om boning, när
tjenslehjonet med husbondes bifall sådan kan sig sjelft förskaffa.

Om lönen hafver var, liksom andra länders, äldre lagstift¬
ning många bestemmelser. De, som behöfva arbetare, hafva nä¬
stan i alla tider klagat öiVer höga arbetslöner, ehuru de, utom i
cynnerligen lyckliga tider, halva de vigtigaste fördelar på sin si¬
da. Af concurrensen hafva de vida mindre att befara än de
tjenstsökande; och då desse raerändels al behofvet tvingas att an¬
taga livilka vilkor som helst, kunna deremot busbönderne, i sam¬
ma mån deras tjenstehjons antal är större, lättare umbära ett
«Her annat. Denna fördel har dock sällan varit dem nog, och,
för att afböja den, som oss synes, ej serdeles fruktansvärda hän¬
delse att de skulle nödgas gifva arbetaren något mer än hans
knappaste bergning, hafva de ej sällan förledt Styrelsen att för
tjenste- och arbetsfolks löner utfärda taxor.

Hos oss finnes i K.St. i45o 5) det första, oss bekanta* försök
ijjl en sådan. En Drängs lön bestemdes der till 5 marker (f af
en Oxes, gång en Kos värde), samt 4 par skor (motsvarande
-§ mark); en Pigas till hälften deremot i penningar, men lika
många par skor, allt för helt år. I Artiklarne dat. Upsala d.
ö Dec. 1559, men följande året af Riksens Råd i Örebro gilla¬
de 4) fastställes å nyo en faxa. Den lår dock ej medfört önskad
verkan 5). Och då K. Maj:t i redan anförda Proposition 22
Oct. i655 yttrade: "det drängar och pigor blifva nu mäst alle¬
städes så oskeligen dyra att den fattige mäktar snart intet folk at
"hyra" — "af Iben orsaak att ingen wiss ordningb giord är liwad

3) Hadorph vid BjärköaR.
4) Jfr Not. 2. s. 37.
5) Kongl. Aland. 17 Ang. 1576. Sljernman Comua. Pol. o. Ek. För-

ordn. I: s. 2$2 ff.

VIII.
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"sådant Tienstefolk skall Iiafwa om åhrett" — svarade Prestei«*
skåpet. "Synes Jik'igast vara att emellan Husbonden 0H1 tiena-
"ren så hålles som tlie sijn emellan bäst aecordera kunne. Och
"såsom Husbönderna äre Olijka, Tienareua och lien-fen sam-

"maledes, Allså blifv.er ocli niez belhöningeni hvilken tanka
Riks. Ständer äl ven insletnde 6). I det älven redan anförda sva¬
ret på K.Prop. 5i Jan. j6^9 yttiade dert-mol samma Ständer: "Att
"hussbönderne må vara förvissade om sitt legofolk på tillböi'ligh"tienst och lijdh, och de deremot om sin lö m, hafwei war Lag
"försichteligen förordη ad t; men såsom summan af bemalte löhn
"icke deterinineras uthen den nu bondanoin till odrageligil pris
"stegras, då vore önskeligit a It här på tijdiga böther rnåtte skaf¬
fas." Den i5 år derefter utfärdade första LegoSladga öfverlemnade
dock ännu åt öfverenskommelse alt bestemma lönen, med anvis¬
ning alt, i fall öfverenskommelse ej knnde träiFas, underställa
frågan HäradsRatlens eller Borgmästares ocli Råds pröfning;hvartill ock Allmogen i 2.3 § af Resolutionen på Dess Besvär1680 hänvistes; men då Adeln vid 1682 års Kil» silag gjo·· de sam¬
ma anhållan, som Bondeståndet vid den föregående, ocli före¬
slog huru en sådan lön borde bestenmias, förklarade Kungl.Maj:t 7) härtill sitt bifall, och då samma Stånd 1686 klagade attbönderne nu, efter Knektehållets uprättande, också emot Kongl.Maj:ts Förordning (?) gåfvo sitt folk så fördelaktiga'vilkor att de
med ingen lön mer stodo att upvaga, förklarade K. Maj:t 8) sig
vara sinnad förordna huru stor lön tjerislefolket skulle få; b var¬efter 7 §. i samma års LegoSladga omtalar att K. Maj:t med all-1'aförsta ville befalla GeneralGouvemeui er, Gouverneurer och
Landshöfdingar att hvar i sitt Gouvernement eller Län, efter
skälig och noga afhandiing med Borgmästare och Råd i städer-
lie och Allmogen på landet, författa om tjenstefoiks lön en viss
ordning, som K. Maj:t sedan ville fastställa. Med 1720 års Le-
goStadga följde ock, för h va 1 je Län serskildt upgjorda, taxor, ochsådana åberopas äfven i 17.89 års LegoSladga. Alt dessa längeoch allmänt iakltogos, torde knappt vara sannolikt och vid utlär-
dandet af i8o5 års LegoSladga fann K. Maj:t att, i ans ende till
orternas olika beskaffenhet, plägseder och rörelse, samt Tjeu-

6) RdB. i635 §. 4.
7^ R.Ad.B. 1682 §. 18.
8) R.Ad.B. 1686 $. 2.



55

st e Ii j o π ρ η a o I i k η fö r m åg a o c h sk ick 1 i gliet rn. m. någon
viss lön icke kunde för Tjenstehjon besteinmas 9).

9) LS t. i5 Maji i8o5, 5: 1. 1 ^iorrige utgafs redan 1 K. Hakans 9:de
Regeringsår (i352?), en förordning som bestemde att tjenstefolket
skulle tjena för saadan Leije som gammel Scedvane haver vceret,
(Paus, Gamle Kongel. Förordningar og Privilegier for Kongeriget
Norge. Kiöbenhavn ij51. s. 21g). Troligen var härtill samma orsak,
nemligen digerdöden, som iöranledde till ett dylikt beslut i England
i34g, hvilket, i inledningen till det bekanta första Statute of Labou-
rers (26 E. III.) motiveras genom den brist som pesten åstadkom¬
mit på tjenstefoik: Because a great part of the people, som det, iden
kanske ej ordagranna framställningen i de ofvan åberopade Statutes
at large, heter, and especially of workmen and servants late died of
the Pestilence, many seeing the necessity of Masters and great scar-
city of Servants, will not serve unless they may receive excessive
wage's 6tc. Innehållet af detta Statut redovisas i inledningen till det
andra Stat. of Labourers (25 E. III.) ι35ο. TI hereas late against the
malice of servants which were idle, and not willing to sen. e after
the Pestilence, without taking excessive wages, It was ordained —
that such mariner of servants, as well men as women, should be
bound to serve,%receiving salary and wages accustomed in the plcices,
where they ought to serve, in the xx year of the reign of the King
that notv is, or Jive or six years before ä;c. I England vacklade mall
från denna tid mellan försöken att genom Parlamentet, for längre "ti¬
der, ocli genom orternas auctoritéter, årligen, beåtemfnä 'lönen. Det
förra försöktes i35o. (25 E. III. C. 1), i36o (34 Ε ill. C. 9), i444
(23 Η. VI. C. i3), i495 (11 Η. VII. C. 22. jfr 12 Η. VII. C, 3), ocli
i5i5 (6 H. VIII. G. 3. jfr 7 H. VIII. C. 5). Det senare i389 (i3 R. II.
C. 8); 1427 (6 Η. VI. C. 3) och fastsläldes slutligen i5Ö2 (5 El. C. 4)
hvilket ännu lärer bibehållas för arbets- och tjenstefoik vid åker¬
bruket (Blackstone 1. c. I. C. 14). I Dänemark finnas dylika taxor
utfärdade genom Christian Ill:s Köpenhamnska Recess i54o. Cap. 23.
(Krag, Christian III:s Historia. 2 Del. Köp. 1778 s. 102), i Förordn.
16 Nov. 1619 (Paus 1. c. s. 584). i5 Aug. i655, (Göde, KFörordn.
i643-i664) och äfven i KF. 19 Febr. och 27 Dec. 1701. (cit. af
Mandix 1. c. I. s. 25ο). KF. 23 Mars 1770 och 25 Mars 1791 öf-
verlemnade deremot åt husbönder och tjenstehjon att sjelfve om lö¬
nen öfverenskomma (Mandix 1. c.).



56

Det ar dock icke endast lönens belopp, utan äfven del .sätt
hvarpå den utgår, som utgjort föremål för Lagstiftarens up-
märksamhet. Det lär i äldre tider varit vanligt, att tjenstehjon i
lön fingo en viss näringsvinst. Så säga Örebro Artiklar i54o i 5:
"Så skall och ingen bondhe eller andre vnne eller gifwe någon af
"dheras legedi änger Spannemåhl, Icke heller the ther bo i Skären
"eller annorstädes, ther strömminge- eller annat fiske brukas,
"gifve theres legedrängar någon synnerlig fordeel med Sköterne
"eller Notewarper," och K. Mand. 17 Aug. tillägger, efter
att hafva anfört tjenstehjonens öfriga höga anspråk: "ocli hafFue
"ändå icke låtit sig ther med nöja, vlan man hafver therÖfuer
"most inrymma them några spanneland till alt så sig till profijt
"och fördeel" 10). i664, 1680 och 1723 årens LegoStadgar för¬
bjuda alla sådana öfverenskommelser om någon näringsvinst så¬
som lön för tjenstehjon; hvarvid dock förefaller märkvärdigt alt
de, sistnämnda LSt. bifogade, LöneTaxor för båda Skånska lä¬
nen uptaga utsäde såsom ingående i lönen; hvilket undantag försti 1759 års LSt. 5: 4 anmärkes. Genom i8o5 års LSt. 5: 1 är nu,
utan undantag, fÖreskrifvet att Tjenslehjons årliga lön endast i
penningar och klädespersedlar må beräknas och utsättas. Alt det
Försvar, som en annorlunda lönad tj,enst medför, är ogilll, kar>
dock hvarken af sakens natur eller Lagstiftarens ordalag slutas.

De tjenster som omtalas i Handels-, Fabriks- och Handt-
verks-Reglementen, skilja sig i många af de upgifna kännetekr
nen från den vi hittills omtalat.

k2o) K.D.F. ζ 6 Nov. 1 öl 9 visar att förhallande t der varit enahanda:
Derncest efterdi Bönderne mangestecds bedre kand afstedkomme saa-
dan Bön udi Kornsced og Klceder at Letale, end i rede Pendingerda ville Ki iligemaade JSaadigst, og befålef at bvor Bomlen allere-
de pleyer med Kornsaed at lönne og det formaaer og vil, da skalden der tiener, qvilte i sin Bön to■ og tredive Skilling Danske forTiver Skiceppe Kornsaed, og sehr lade Kornet til, og nyde samme Scedikke i Giödningen meden i middelmaadig Jord. (Paus 1. c. 6. 585).1 KF. i5 Aug. i655 omtalas samma löningssält, med uttrycklig fö¬reskrift att det berodde på. bonden att gifva, men ej på. tjenste¬
hjon att fordra sädesjord. Genom KF. 19 Febr. 1701 fo^böds
deremot tjenstehjon både att taga och fordra säd i lön, hvilket iKF. 25 Mars 1791 uprepade förbud ämju gäller (Maudix ]. c. I.
s. 2 5ο).
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Enligt HandelsOrdn. 19 Dec. 1754 kan ingen annan än en
Handlande, som contoirs- eller kramhandtjl drifver, i Haudels-
tjenst antaga någon. (Hit räknas således ej den Ijenst som för¬
säljare antaga hos vissa tillverkare, Ii vilka af sina tillverkningar
hålla egen försäljning o. s. v.). Hen, hvilken såsom Lärogosse skall
i handel antagas, måste hafva 'fy]t i5 år (§. 2) 1) och förut tjent
på prof, på Contoir i J3od 1 år (§. 1),

Formen för contractet är att Husbonden, sedan gossen, om
så fordras, slält nöjaktig borgen för upfyllandet af sina skyldig¬
heter (§ 5), i NotariiPublici eller 2:ne andra goda vitnens när¬
varo ger gossen ett skriIteligt bevis, hvilken dag och med hvilka
vilkör han i tjensten trädt (§. 1).

Tiden är, pröfvotiden oberäknad, 7 år, af hvilka dock 1
eller 2 kunna under vissa vilkor eftergifvas. (§§. 1, 2).

Hufvudvilkor äro: a) Gossens förbindelse att med nit och
trohet Husbonden biträda och lyda. b) Husbondens skyldighet att
gossen i handeln undervisa. De ölriga vilkoren äro öfverlemna-
de åt vederbörande alt genom öfverenskommelse sjelfve beslemma·

När lä'rogossen utstått sina läroår, blifver han Köpsven, i
hvilken egenskap han antingen hos samma eller annan husbonde
bör tjeua (§. 5). Formen för delta conlract ar ej bestemd; ti¬
den är 4 är, bland hvilka dock räknas de, som en i Grosshandel
antagen Köpsven tillbringar utrikes, det vare sig i ijenst eller som
ntliggare (§.· 5). Vilkoren äro till större delen icke bestenjda.
De aro naturligtvis a) å Köpsvennens sida lydnad och trohet,
hvarvid kan anmärkas att han enligt §. 6 icke får med hemlig
handel och varors införskrifning för egen eller andras räkning
skada Husbonden; och b) å dennes sida lön.

De gossar, som ingå i lära på sjöfart, böra af en Coop-
vaerdieSkeppare antagas (KRegl. 5o Mars 1748, 2:1), i ηskrif-
vas hos SkeppsOmbudsman eller Magistrat (2: a) och tjena 7 år
hos samma Skeppare, om han med sjöfarten fortfar.

I Manufactur eger hvarje Fabriksidkare (6: 6. HallOrdri.'
1770) eller Mästare (6: 8) antaga lärogossar, som böra hunnit jo
dier 12 års ålder (6: 7) och tvenne månader tjent på prof (6: 6).

2) Jfr KBr. 19 Maji 1806,
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Formen är inskrifning hos HallRälten (6: 7) eller Magi¬
straten (1: 4).

Tiden är för fattiga barn, som Mästaren underhåller, minst
5 år, men for dem, som förut halt anständig uρ fostran, så lång
som till inheratande af slöjden fordras (6: 7).

Vi 1 k o ren äro a) i allmänhet: å husbondens sida sky Idiomet
att lemna gossen, utom undervisning, äfven husrum , kos! och
kläder (6. 7): och å gossens sida att, utom sitt biträde på verk¬
staden, uträtta Husbondens äi ender; men b) i händelse gossens
slägtingar vilja honom med hans förnödenheter iöise, kunna de,
under vissa vilkor i stället af husbonden erhålla penningar 2),
och så vida gossen haft anständig upfo trän, är han alltid berät¬
tigad att genomgå läran på det sätt att lian endast vissa timar
om dagen på verkstaden arbetar (6: 7).

Gesäll antages utan att dervid någon form är besiemd. Ti¬
den beror på öfverenskommelse; men får ej utsträckas öfver 6
år (6: 5) och en införskrifven arbetare. Svensk eller Utländsk, får
ej från verkstaden på ett år skiljas, (5: 4). Fl u fv ud vi 1 ko re 11
äro: å Gesällens sida: Arbets.skv Idighet, Ly< nad (5: n), för¬
bindelse att undervisa lärlingar (6: 4), att icke ulan Husbondes
vetskap och saralycke antaga ajbete af något) annan (6: 3); och
afarbeta sin skuld; dock kunna de senare 2ne utan tvifve] af
Flusbonde eftergifvas: å Husbondes sida. behörig lön, hvilkeh
enligt HO. 5: 7 lika litet för Gesällen som för andra arbetare
skulle få höjas; en föreskrift, hvilkens bokstafliga iakttagande
synes bafva måst bortjaga alla, älven de mest nödslälda, arbetare
från Fabrikerna.

Vid ManuPacturerna antagas, utom Gesäller och Lärlingar,
en mängd andre arbetare. Med deras upsägning bör enl. 6 : 12
HallO. förhållas efter Lag om tjenstehjon i allmänhet. For¬
men torde således för ett sådant conlracl rättast vara städsel:
och tiden ett år Dock kan denna tidsbeslemning ej här haf-
va samma följder, som enligt LegoStadgan. Väl lär Arbetaren
vara skyldig att uttjena året, så vida Husbonden kan förse ho¬
nom med arbete; men deremot är Husbonden, när arbete Sabi¬
nas, berättigad och, så framt han ej vill lemna vänlepenningar,
skyldig att gifva sina arbetare, afsked. (6: 13).

2) Res. Stß. 1762. §. 12.
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Vilkoren ärrt barock: å arbetarnes sida, aibetsskyldighet
och lydnad; samt å Husbondes sida, lön, som, enligt livad redan
är nämndt, ej skulle få höjas.

I samanluwg härmed kunna ock nämnas de stadgar, som an¬
gå Hylte- och Stnidesarbetare.

Hylte- eller Ma sugη sega re antaga Masmästare; denne åter
med de förres bifall HyitVdranear, Upsäitare, kanske ock Rost-
bräunare ocli Bokare 5). Masmästare måste enl. åberopade Masm.
Ordn. §. 5, vaia försedd med behörigt lYlastareBref, samt Hyt¬
tedräng och ['plattare med LäroBref (§§. 5, 6); 4) och får Hyt-
teaι helare ej utan Bergmästarens på»kiift på Orlofssedel utom
Bo gmästaredömet tjenst antaga (§. 11).

Formen för don trädets ingående är i allmänhet städsel,
som dock blott för Arstjenst synes vara besterndt föreskri fven.
(§. ii). Tiden antingen ett år, eller en blåsning. (§. u).

Vilkoren äro i Mnsm. Ördn. utförligt beskrifna. Här an¬
märka vi blott att lönen för de vid Bruksegares masugnar antag¬
na-årsarbetare får efter öfver enskommelse beslemmas; men för
dem, som af Hytlelagen antagas, är noga bestemd i MmO. §. 9,
som ock stadgar att denna lön ej får gifvas i lackjern, hvarjemte
7 §. fastställer Masugnsegares och Hyttelags plikt att lemna de i
ständig fjenst antagna arbetare, under den tid de icke äro syssel¬
satte vid hyttan, annat arbete.

Bruksegare eller Bergsman, antager, enligt HamarSmeds
Ordn. 26 Aug. 1825 §. 6., Smeder, och Hamarsmedsmastare,
med Husbondes minne, Smedsdräng (§ 17). Huru Mästare och
jVfäslerSvenner böra vara godkända, ses af §§. 8, 9. Öfverens-
kommelsen befästas genom städsel (§§. 10, 17, 22) och bör den, som

3) Se Masm. Orda. 26 Jun. 1766. §§. 5, 6. om Hyttedrängar och
Upsättare. Ehuru af Masmästarens ratt att antaga dessa vigligare
arbetare, vi ej med visshet våga eluta till någon dylik i afseende
på de öfriga, förmoda vi dock att samma förhållande mjpd dem
iakttages.

4) På några qrter, der ingen Bergslag är, gäller dock denna Em-
betslnrättning icke i hela sin vidd. (§. 8).
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mellan Bruksegare eller Bergsman och Smed upgÖres, helst sk rimli¬
gen förfallas (§§. 10, 11). Tiden för Srnedljernsl ar elt ar.; öfver-
enskommelse om längre lid är ogill. (§. 22). Vi 1κ or en äro:
Smedens, i brist al öfverenskommelse, genom HreuSuuO. noga
bestemda, arbetsskyldighet och lydnad under Husbondevalde (§..
25), samt Husbondens förbindelse alt honom aflÖna; hvarvid lö-'
nen är ölverlemnad åt contralienlernas godlyeko att bestemma,
och endast, i brist af någon öfverenskommelse, i §. n hestemd.

Vid Η and t ver k eger i siad ; livar och en, som såsom mä¬
stare behörigen vunnit näringsrätt, att sådana lärlingar, som Skrå-
Ordn. 27 Junii 1720 omtalar, antaga; och är skyldig alt emot 2
Gesäller antaga en lärogosse 5). Den som i lära skali inskrifvas,
bör åtminstone vara i4 år gamal (SkråO. 4: 5) ; och hafva Ijent
på prof, dock ej öfver 2 månader (4; 2).

Formen är att den antagne lärogossen inskrifves inför
Embelet i Gillet, utom på de orter, der intet Skrå af handtver-
ket är inrättadt, då det kan ske genom bref till vederbörande
Embele (4: 1).

Tiden är i allmänhet högst 5, minst 5 år; bvilken dock
under vissa vilkor kan förändras (4: 3. R.Sl,B. 1734. §. 23).

Vilkoren bero på öfverenskommelse, Den gosse, som af
anhöriga förses med husrum, kost och kläder, behöfver blott
vissa timar dagligen arbeta på verkstaden (4: 5); hvaremot den,
som hos Mästaren njuter allt detta, kah af Mästaren, utom till ar¬
betet på verkstaden, äfveu användas till budskickningar ö. d.
(9: 2). För öfrigt stå alla gossar under Mästarens busbonde-
välde inom hans hus (8: 5).

Gesäll tjenar hos Mästaren den tid som öfverenskommeri är,
så framt han ej är på Miisrarens kostnad förskrifven, då han bör
hos denna Mästare arbeta minst | år (5: 2).

"Vilkoren äro: Gesällens förbindelse att, göra Mästarens ar¬
bete, som ej får försummas genom frimåndagar, spatsergång eller
slik fåfänga på Söcknedagar (8: 2), lydnad under Husbondevälde
i Mästarens hus (8: 5) och skyldighet att äfven på fritimar icke

5) SloltsCancelliets i Stockholm Kung. i5 Ang. 1770.



utan Mästarens Vetskap '6) af andra emotlaga arbete; och på andrä
sidan Mästarens att betala Gesällen efter öfverenskommelse.

Och härmed ar framställningen slutad af alla i KF. *9 Junii
3855 upgifna serskilda slag af sysselsättning med bestemdt yrke,
eller med obesterada föremål, dock på ett sätt, som bevisligen
lemnar den arbetande sin beigning. Men KF. 29 Junii 1855 har,
utom åt dessa, äfven tillerkänt laga försvar åt
F) dem som endast upgifva de slags arbeten, med

hvilka de vilja sig sysselsatta; så vida denna upgift
åtföljes af borgen för ifrågavarande persons, och dess ma¬
kas äfvensom hemavarande barns (när den ena eller de an¬
dra finnas), utskylder för påföljande året, samt äfven för de
böter och den ersättning, som, för, under ett år derefter eller
till dess han förut får annat försvar, begångna olofliga tillgrep
eller andra allmän säkerhet störande förbrytelser, kunna
ifrågavarande person ådömas.
För Utskylderna ansvarar Löftesmannen till deras fulla be¬

lopp; för böter och ersättning deremot ej till högre än 5o R:dr
Bauco.

Löftesmannens vederhäftighet bör vara intygad af Kyrkoher¬
den i Församlingen, eller ock af Magistrat i Stad och Krono¬
fogde på landet.

Den nu nämnda borgen aflemnas jemte upgiften vanligen vid
inantalsskrifningen i vistelseorten; men kan, om den då ej blifvit
letnnad , fordras när som helst fråga om laga försvar lör en der-
med ej försedd person upstår; och följer af KF:s bestemning af den
tid, för hvilken den gäller, naturligen, livad ock uttryckligen föie-
skrifves, att den bör förnyas hvarje år, till dess något annat
försvar erhålles. Af den tjensteraan, som den emottagit, bör den
skyndsamt insändas, i Stockholm, till ÖfverSlåthållareEmbetet,
och, i Landsorterna, till Konungens Befallningshafvande, som den
förvarar.

6) Bifall namnes livarken i 1720 ars SkråOrdning eller den äldre af
1 Mars 1669 8:3, såsom erforderligt.

LX.



Likasom ilen under L?ra D. omtalta bevisning genom denna
KF. blifvit beslemd med afsigt alt hos hvar och en, som saknar
last yrke, kraftigt upfordra omlankan att förtjena ett fördel-iktigt
omdöme hos den menighet, på hvilkcns yttrande fiel beror,
huruvida det må vara honom tillåtet alt på detta sätt försörja
sig, är ock ilen rätt vi här nämnt lika val beräknad alt förmå
cjrin., som öu-ka eller förutse behofvet att sig häraf begagna, t>ll
omtanka alt bereda sig förtroende hos dem, h vilka de kunna b<-
höfva tillita om den nu nämnda borgen. Det är den gamla (s.
36) redan nämnda rätten, å nyo uptagen; men i en vida bättreform. Den gamla rätten är det så vida, som del ar klart att livar
och en, som eger den föreskri fria borgensumman, naturligtvis ej
kan möta svårighet alt, emot dess deposition, erhålla hoppen;
men den är så vida förbättrad, som en medellös persons mora¬
liska värde och derigenom förvärfvade förtroende nu mera får
bereda honom samma fördel, som i äldre tider endast den nia-

teriefa förmögenheten kunde gifva. I Europas största städer, der
grofva brottslingar utgöra stora massor, med tillräckliga utvägar
att kunna skydda hvarandra, skulle en dylik rätt i många fall
vara oljenlig. I våif Fosterland hoppas vi dock att lagstiftarens
omtanka att, på samma gång som en större försvarslrihet niedgafs,
på detta s.äil lörsäkra sig derom,. att denna må komma endast
redliga, arbetssamina personer till godo, och således ej, emot
lagstiftarens afsigt, befordra upkomstén och lillvexten af pöbel,"
en class , som i vårt Fosterland ännu ar föga känd, skall al er¬
farenheten lika fullkomligt rättfärdigas, som den synes stödja sig
på en noggrann kännedom af våra samhällsförhållanden 7).

•7) Tankaη att godkänna en sådan borgen såsom laga försvar, torde
dock närmast vara tagen från Franska Lagstiftningen. I Decrriet
24 Vendemiaire an IL (11ρ taget i Fienrigeon, Gode Ädministråtif
Tome I. Paris 1809) förklaras err tiggare från · å dömd t fängel¬
se eller transportalion fri, genom deposition af en beslemd pen-1 nifigesumma (100 eller 5oo Francs) (3 : 3, 4:·3) såsom borgen för
dess ytterligare iörhållande. Genom Code Pönal Art. 2/3 förvand¬
lades rättigheten att mot bestenxd penningesumma fordraden döm-
da tiggarens frigifning, till en rätt för en lösdiäfvares födelsecom-
mune att reclanxera honom, och för en vederhäftig medborgareatt för honom gå i borgen ; med Regeringen förbehållen rätt alt å
en dylik reclamation eller borgen göra det afseende den fann för



üefta sistnämnda försvar får derfpre, enligt KF:s uti ryck I f-
ga foreskirlt a 2 §., ej heller, utan ÖlverSlålhållareEmbelets' i
Stockholm eller Konungens Eetaliuingshäl vandes i Land,sorterna
serikilda tillåtelse, begagnas at någon van irtad., det ar någon ,
som 1)1 ii vit tör bfdiägligt eller .arerörigt förhållande, tjufnad el¬
ler i alsig! a!I .-l.jä a gjonak inbrott, dömd och straffad, eller lör
livad brott som helst af gröfr-e art antingen l'ald eller med så
mycket skal misstänkt att saken .blifvit af Domaren åt framtiden
lemnad.

Detta vilkor a£ god frejd är för öfrigt, vid flera af de classer
vi redan anlöi l, icke endast vilkorligen, såsom här, ulan ovilkoi li¬
gen, al nöden. Sä är fallet vid Statens, sä ock, · möjligtvis med
undantag för några af de lägsta .befattningar, vid annan allmän
tjenst. Likaså för serskild tillåtelse alt idka vetenskap eller
skön konst 5 livärifi.ån vi dock -ej våga påstå intet uudänlag

godt. Les vagabonds nés en France pourront, apres un jugement
meme passe en force de chose jugée, étre. réclamés par délibératioi\
du conseil municipal de la commune ou ils sont mes, ou caulionnes
par un citoyen solvable.

.Si le Gouvernement accueilfe la réclamation ou agre'e la cau *O
.

tion, les individus ainsi réclamés ou caulionnes -seront, par ses or±
dres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les a réclamés,
ou dans celle qui leur sera assignée pour residence, sur la demaiule
de la caution.

Der iianmes ej uttryckligen samma rätt att genom reclamation
eller borgen afböja den anklagades fällande.} men, anmärker Car-
not 1. c. , Γarticle uy3 ayant aulorisé · la réclamation pour le cas
viénie ou le jugement serait passé en force de chose jugée, il en
résulle nécessairement. que cette réclamation pourrail étre utilement
faite lors rné/ne que Vindiridit réqlamé ne serait encore quien pré-
vention de vagabondage: on tient bien en principe, il est vrai,
que toul individu niis en prévenlion du delit cloit étre jiigé; ma is
ce jéest pas une regle sans exception, et ΐarticle sy3 nous parait
en a'voir établi iirie formelle au cas, dont il s'agit; car si méme
apres un jugement pcissé en Jbrce de chose jugée le Gouvernement
ρ tut accueillir une pareille réclamation, comment serait-il possible
de supposer que la facidte lui en füt interdite, quand Vindividu
réclamé ne serait pas encore quen simple prévention?
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éca rum. Skulle sådana undantag gifvas,' måste det vara vid något
i älure tider mindre ansedt slag af skön konst, der det vore öf-
verlemnadt åt Allmänheten., ej åt Auctoriteferna, att, genom en
oeftergiflig fordran af moraliskt värde hos hvarje den sköna kon¬
stens idkare, uprätlhålla konstens värdighet.

För rätt att drifva Sladsmannanäringar 8), framför allt om
denna rätt förutsätter Burskap 9) och äfvenså, i åtskilliga fatt der
den är vissa torftiga personer serskildt medgifven 10), gäller sam¬
ma fordran; och äfven för några af de under Litt. Ε. omtalla
tjensler, omtalas af förfaltningame detta vilkor 1).

För de yrken, som förutsätta antingen en mindre grad af
förtroende, eller egande- eller brukanderätt af fast egendom eller
vidlyftigare anläggningar, fordras det deremot i allmänhet icke.

• ' : / .
, . · c · . . V,

Utom af dem, hvilka lefva af egen fortfarande verksamhet«
frukter 2), r.jutes, enligt livad redan ofvanföre är sagdl, Jaga
försvar äfven af alla, som, utan någon, åtminstone till egen för¬
sörjning medelbart eller omedelbart syftande, Verksamhetnjuta
sin utkomst, genom tillgångar, som antingen redan äio beredda
qljer beredas genom andras af dem oberoende verksamhet. Dessa
tillgångar'benöfva icke tillhöra den som deräf'vindérhålles. De
kunna tvertom tillhöra hvilkeii som helst, så framt denne för¬
bundit sig att dem till den ifrågavarande personens försörjning

8) Jfr SkråO. 27 Junii 1720 6: ii ;

g) Jfr Kqngl. Br. 28 Déc. 1821. Daiickwardt 1. c. s. 4.
10) KRegl. 27 Oet. 1,74g. 6: 8, samt KRes, 4 Julii· 1770 och KBr.

3 Jnlii 1800 cit. af Danckwardt 1. c. s. 137.
1) K. MasmastareO. 26 Junii 176G. §§. 3, 6, 7.
2) Yi liafva, i det föregående, bland dessa uptagit egäre af bergverk,

jord, fabriker o. s. v. Så framt sådané, i stället att sjelfve drifva
den närirrg, som egendomen efter sin beskaffenhet erbjuder, nöja
sig med den ersättning de erhålla af andra, hvilka deras egendomtill närings idkande begagna, höra de till den class vi nu skola
afhandla. De räknas då nemligeir bland dem, som lefva af egna
medel.



anvanåa. KF. 2g Junii i855 tillerkänner således, i denna ?.:dra
dass, laga försvar att
G) de ni s o 111 försörja sig af egna medel.

Alf, efter förmåga, befrämja Statens och mensklighelens alla än¬
damål är en moralisk plikt r från kvilkeu rikedomen så litet befriar,
att i samma mån delta mäktiga hjelpemedel lör rnensklig verk¬
samhet, i en menniskas hand, förstäi kes, anspråken stegras på hen¬
nes deltagande i mensklighelens aldrig hvilande arbete för sin
högre och högre utbildning; men denna plikt kan, såsom mora¬
lisk, ej uttvingas utan att beröfvas sin betydelse; och Staten må¬
ste, då ej serskilda förhållanden gilva den serskilda rättigheter,
och när individens och dess familjs underhåll ar Jörsakradt, lem-
na honom an vändningen af hans krafter, inom de af lagen före-
skrifna gränser, fullkomlige» fri.

Vi halva redan under Lrra D anfört huru rättigheten att
oberoende sysselsätta sig, af våra från i4:de och i5:de seklet bi¬
behållna lagar tillerkändes bvar och en, som af egna medel hade
ett års utkomst för sig sjelf. Dessa lagar gjorde härvid intet ser-
skildt atseende, hvarken derpå om han hade familj eller icke 5)$

S) På. Island finna vi deremot en bestemning. icke af dén förmögen¬
het. som en person i allmänhet för personligt försvar behöfde;
men väl af den söm fordrades, om han ville gifta sig oeli försvara
familj. Grågåsen säger der©nr i Festapattr. C. 12. Ef peir menn
gang a saman er minna fe eigo enn C. lögaura· VI alna
a ur a fyrir utan h versdags kla;]} i sin, omagälausir
(ni en n), pat värj}ar peitn fiörbaugsgarp, ne ma ko η a se
eigi barn bör, 00 3 ©a l éigi eiga feranstlom at pau, oe
ver|)r eigi fe pcirra sect, oc scolo pau a brott fara
mej} omaga sina af landi oc com a eigi a ρ t r nema fe
peirra vaxi sva at pau eigi Ci epr meira ej}r kona se
cigi barnböre [}at varpar oc fiöubaugsgarp peim manni

- er ko no pa fastnar, nema hann eigi fe svaat bann föri
fram omaga peirra pa er pau aja, oc rsepr hann set a
hen dr omaga pa (er pau ala), en eigi fr»»dom sinom ;
pott han seliöprom m an ni i hön d festar nar, epr lofav
hann at annar mapr fastni, pa er sein liann sialfr
fas tu i, ef hinn er fastnapi a eigi hag til at ta,ca Tip
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eller derpa, om lian ville endast af dessa medel eller derjemte af
arbetsiortjeust: hemta sin utkomst. Alt nu mera densom, utan'
liestemdl yrke, gtjUom arbete eller aiman loilig sysselsättning kah
och vill vinna sin utkomst, icke är skyldig att. bevisa eller ens
att åberopa någon egande förmögenhet, följer af det vi redan om
detta försvar anfört. Endast i det liar förekommande fall, då'
någon åberopar ein' förmögen het såsom den enda eller åiniinstone
luifvudsakligaste .utkomstkällan, fordras för dess verklighet bevis;
ett bevis, som dock ej angår något visst belopp Ii vartill den åbe¬
ropade förmögenheten ma stiga; utan endast det factum, alt en
person är känd att af dessa medel sig och de sina ärl gen för¬
sörja. Staten fordrar ej någon visshet alt denna förmögenhet
älven för framtiden skall för den dermed försvarade persons be-
lipf .vara tillräcklig; en .visshet som aldrig kunde blifva osviklig;
den nöjer sig med den att han för närvarande äger nog och an¬
tager att han äfven framdeles skall kunna skydda sig emot nöden.
Den gifves genom Församlingens i Soknestemma yttrade omdöme.,
KF. talar derorn på ett sätt, alt det kunde synas som skulle in¬
gen rikedom ensam lemna laga försvar, förr än den på detta,
sätt hlifvit styrkt. Klart är dock att detta ej kan vara meningen
t. é. i fråga om fastighet , oni ock Egaren icke sjelf idkar någon
dermed förhunden näring. Likaså litet lar detta vara meningen
om annan betydligare* 'allmänt känd ,· förmögenhet; Ή vilken det
visserligeu ej är.KF:s mening.att Församlingen alltid skall inty¬
ga. Endast vid skäligt tvifvel, som egaren på annat sätt ej; vill
undan rödja., lär Församlingens,yttrande af Lagstiftaren .vara-for¬
drad t·, för att på delta sätt undvika både en i detaiüen af ined¬
borgarens busliga omständigheter gående, i nu varande förhållan¬
den mer än någonsin otillåtlig., undersökning, och nödvändighe¬
ten alt utan all pröfuing nödgas för godt antaga hvars ocbf ens
påstående, det haneger en för eu oberoende iefnad tillräcklig
förmögenhet.

Till dem, som försörja sig af egna medel, "kunna, såsom e«8
serskiltl class, föras de, hvilka njuta sitt uppehälle genom pen¬
sioner från inrättningar, till hvilka de sjelfve, eller deras män
eller fäder i denna afsigt betalt serskilda bidrag. Sådana in¬
rättningar äro, utom smärre, det genom KBr. o Aug. 1637 till
nprättande anbefalta Wadstena Krigsmanshus; den år i64'i in¬

om ö g u m . ba er sva mas lt um |}aiin er imin i liefir
bru|3kaup Jpat, oc varjDar (Deim slict et sama sem
liinotn er iastq a|Di &c.
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rättade Amiralitets KrigsmansCassan; Arméens ar 1756 inrättade
PensionsCassa jemte Arméens år 1817 inrättade Enke* och Pupill-
CVssa; CivilStalens år »8j6 inrättade PensionsCassa,. jrmte dertill
PÖrand© enskilda ,hnke« och P.npiW om! , samt den, i stället för
de serskilol för CivilStaten j Pehr. lf-iå och· tor Aliiit ieStaien d, 5α
Jun. 1747 privilegierade Enke- och PupillCassor, genom Reglemente
d. 20 Pehr. i784 bildade. Allmänna Enke- och Pupill-Cassa»
1J) dem, som bevisligen af Fö ral d r a r, a w h ö ri ga , el¬

ler a 11 tli a personer underhållas»
Desse kunna vara af aaie classer; nemligen dels sådane, hvil-

ke Fga, och dels sådane. som sakna, förmåga att sitt uppehälle ge-
horn eget arbete eller egna medel besörja. Den senare dassen
åter består dels af dem som hafva lagligt anspråk på det njutna
tmderhåliet, dels af dem-som, icke på grund-al sådana anspråk,
utan endast af välvilja, njuta denna vård.
.·.·"■ a) I afseetrdepå den förra eiassen, följer väl al det) som re¬
dan är sagdf, alt de dit hörande personer, som sakna egpa medel,
skulle vara förpliktade att genom arbete söka sin utkomst. Men
då ingen i allmänhet kan förmenas alt, efter behag, använda
yälförvärfvad egendom; då - således Staten måste anse lika 0111
någon, genom egna eller andra besfemda' peisoneis tillgångar
inulerhålle.s, och den, enligt livad vi nämnt, i fön a fallet ej
löt drar någon visshet att de upgilna. liJigångai ne skola äfverit
lör framtiden betrygga den genonrd.m iörsvarade persons ut¬
komst, kan den ej heller i detta fall invända något emot. en per¬
son, som lör närvarande bevisligen imuerhålleä af andra, äfven
om den icke kan gifva något» slags säkeiliel att de nu åbe-
ropade försörjningsmedel alltid skola finnas. Dock lar väl den,
som på detta sätt vid annan person försvara, böra åtminstone
till nästa flyttningstid eller tnanlalssk jihiing åtaga sig att ansva-
ia för dess underhäll,

Plvad angår den vid näringarne arbetande fattigare folk-
classén halva dock i vårt Fosterland dessa grundsatser en tid va¬
rit nekade. De redan under Lira F anförda äldre LegoStadgar
frank-ände hela Svenska Allmogen och 1709 års LegoStadga i 2:
5 äfven ringare Borgare, Dagkarlar, och Städel näs andre Händt-
langare, oinskränkt.»att att hos sig behålla flera.vuxna barn än
de till närings- och hushållssysslor nödvändigt beföhle. Ännu
mindre var dt t dem tillåtet att hos sig underhålla andra arbets-
iöra, men lill deras näring ej nödvändiga personer. Huru denna
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lagstiftning, ett af de märkvärdigaste prof på den ena medborgä-
reclassens förtryck af den andra, som vår Rättshistoria torde
kunna upvisa, småningom gifvit vika för sannare åsigler af
Svenska Allmogens rätt, hafve vi redan visat. Vi tillägga här
blott det rättighet att underhålla hvilka arbetsföra eller icke ar¬
betsföra personer som heist, numera i-eke kan bestridas någon som
eger egen ulkomet, och ej genom dylika personers intagande för¬
närmar andras rätt.; såsom nästan alltid med tjenste- inbyses-
och backstugubjon, afveusom ofta med torpare och landbönder
kan vara händelsen.

b) 'Hvad angår den senare af oss om tal ta o lass at per¬
soner, som genom andra njuta underhåll, har rättighet att, så
vida ingen annans rätt förnärmas, antaga sig sådana, aldrig varit
i fråga satt. Tvertom har här endast varit frågan all bestepuna
plikten.

t
,

Det är icke ännu helt och hållet och var ännu mindre i äl¬
dre tider lemnadt i slaglens godtycke att åtaga sig behöfvande
medlemmars understöd. Ju lägre ett folk står i bildning, ju me¬
ra gäller släglförbindelsen. Den derutur härledda, siägten ensam
åliggande, underhållsskyldighet ar utan tvifv-el då ej sällan ytterst
tryckande. Ostridiga bevis harpa äro: den, ej mindre i det
gamla Norden 4) au hos andra på en låg odlingsgrad slående
folk 5), gällande rätt alt utsätta nyfödda barn; till en del kanske
de orklöses vana att genom språnget från ättesLupau förkorta sitt
lif, och säkert bruket alt siägten tog aidaga sina skröpliga med-,
lerninar 6).

När Christendomen afskar de«sa ohyggliga ulvägar att mildra
tyngden al denna plikt, var det naturligt att den, ehuru snart
lättad genom Samhällets biträde, skulle blifva föremål för nog¬
grann beslemning; och det öiVerensstemmer' fullkomligen med
hvad vi skulle vänta, alt den bland de Nordiska lagarne, som på
en gång är närmast eller Christendomens införande och för det

4) Saga ei Olafi liin. Helga c. 55. KristniS. c. 1i, fsleiidingaBok
c. 7. Jfr Nials Saga c. 106. GollI.L. 2; i.

5) Malthus 1. c. ,

€)-Geijer, Svenska Folkets Historia f: s. n5.
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