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Jedes Reehtsstudium möss, sol I <\« nur
einigermaassen fruchtbar sein, qvellejiniHs-
sig betrieben werderi.

Dieek.

Att de särskilda Germaniska lagstiftningarne uppvuxit och utgre-
nat sig ur gemonsam rot, är en sanning, hvilken redan långt tidigare er-
känd, dock först under innevarande sekel genom den Germaniska rättsskolans
skarpsinniga och strängt methodiska forskningar blifvit fulleligen bevisad.
Ett sådant gemensamt ursprung ådagalägga, såsom Grimm uttrycker sig,
redan enskilda ställen ur Tacitus, ur de gamla lagarne och öfriga medel-
tidsurkunder "uti ett andetag," ehuru under tidernas lopp många trådar
blifvit dels borttrasslade, dels afbrutne. Ty den Germaniska andens ar-
bete har snart pågått uti tvåtusen år, och under denna tidrymd emottagit
mänga frenimande inflytelser än af politisk, än af religiös natur. Att
uppsöka, reda, och åter sammanknyta dessa trådar, samt lyfta undan slö-
jan, som höljer den ursprungliga tanken och dess verkliga väsende, är
den hufvudsakliga uppgiften för den komparativa rättsforskningen, som
först börjad på det Germaniska gebitet, der icke blott hittils vunnit sina
mest lysande resultater, utan äfven har en betydelsefull framtid att för-
vänta. Af särskild vigt äro sädane undersökningar inom familjerättens
område, der den Germaniska anden, såsom en inom sig sluten totalitet,
mer än pä hvarje annat, framträdde i fullt skapande kraft, — en kraft
som likvisst måste böja sig för de inträngande Romerska och Kanoniska
legislationernas verldseröfrande bud. Härvid, om någonsin, gäller väl
nämnde författares påstående, att en hufvudrol måste tilldelas den Ger-
maniska rättshistorien i dess vidsträcktaste omfång, i fall man skall kunna
"eine langsam heranruekonde reformation der rechtsverfassung hofien
und voraussehen." På sådant sätt måste äfven sökas lösning af frågan
angående de oäkta barnens rätt, hvaröfver vetenskapen ännu icke gifvit
sitt slutliga utslag; ty ho vill väl förblanda hennes lugna, betänksam-
ma röst med de i populära och filantropiska krior förda s. k. diskussio-
ner, hvilka vanligen blott åstadkomma oreda genom sina på måfå upp-
ställda betraktelser!

Planen för denna afhandling var ursprungligen, att först till ett
helt samla de spridda upplysningarne, som i de äldre rättsurkunderna
meddelas, och dymedelst ådagrlägga den successiva utvecklingsgång, hvil-
keu den Germaniska Rätten, Oenom Romerskt, Kanoniskt och Feodali-
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stiskf, inflytande, undergått, äfvcnsom i sammanhang dermed skärskåda
frågan från ståndpunkten af nu gällande lagar och lagstiftningsförslag;
men vj funno snart, att af handlingen derigenom, ifall nödig grundlighet
skulle iakttagas, hade vuxit till ett alltför stort omfång, och föranlätos
sålunda att göra dessa undersökningar till föremål för tvenne skilda arbeten.

Detta försök har hufvudsakligen framkallats deraf, att ingen bland
Sveriges rättsforskare åt denna vigtiga fräga egnat särskild uppmärksam-
het. Ty med undantag af Nordström, som i sitt stora arbete inrymt
åt densamma några innehållsrika sidor, bafva öfrige författare vidrört
den endast i förbigående. Frän vidsträcktare synpunkt, närmast öfvereiis-
stämmandc med den af oss ofvanföre angifne, har den blifvit behandlad
af den snillrike Gans, uti hans till plan och utförande lika storartade
verk: "Das Erbrecht in weltgescluch.tlich.er Entwickelung," samt af Wjlda
j en sistlidne år utkommen uppsats; "Von den unechten Kindern." Dessa
arbeten hafva vi ofta rådfrågat, såsom angifvits i noterna, der äfven an-
dra sekundära, hjelpmedel finnas på sina ställen åberopade. Dock bör,
hvad ämnets litteratur beträffar, medgifvas, att författaren icke bemödat
sig att citera allt, som derutinnan kurmat indragas; i hvarje fall har han
satt större värde på studium af sjelfva rättsurkunderna, än hvad andra
deröfver fornt kunnat andraga- Endast vid framställningen af den En-
gelska rättens stadganden hafva uteslutande sekundära källor blifvit
rådfrågade. För öfrigt uttalar ofvanståeude motto arten och gången af
ämnets framställning. Att åtskilliga bristfälligheter vidlåda densamma,
derom kan ingen vara säkrare öfvertygad än författaren, som endast vå-
gar hoppas att icke 'allt för många väsendtliga omständigheter skola
anses hafva blifvit af honom förbisedda-

Särskildt, hvad angår frågans behandling enligt Sveriges gamla
lagar, är det en angenäm pligt att nämna den utmärkta och säkra hand-
räckning oss lemnats af de förträffliga editioner och glossarier, hvarmed
Schlyter, denne Sveriges Grimm, riktat den juridiska litteraturen, ••— ar̂
heten i sitt slag epokgörande och gagneligaro för rättsforskningen och
rättsvetandet öfverhufvud, än otaliga systemer och af handlingar, hvari
nationernes behof och angelägenheter uttalas och bedömmas, utan att
deras egna röster från fordom gifves vitsord.



Första Kapitlet.

Äktenskap och konkubinat.

Was die Christliohe Ehe seyn solle, ist
wohl im neuen Testamente zu lesen, aber
dass sie sey, ist erst das Ergebniss einer
späteren Zeit, das Werk von Jahrhunderten
nach dem Christenthum.

Gans.

Sedernas renhet var ett af de gamla Germaniska
folkstammarnes mest framstående karaktersdrag. Vitt-
nesbördet härom, först nedskrifvet af Korns tvenne stör-
sta, Germaniens första, häfdatecknare och sedemålare,
Caesar och Tacitus, 1) har af en följande forskning en-
dast mer och mer besannats. Ett sådant omdöme fäldt
om enskilda familjer och enskilda medlemmar deri är för
dem en ära; dess hjertepunkt sammanträffar med äkten-
skapets tillika oeftergifligaste och högsta dygd eller kysk-
heten. Men uttaladt om en hel nation, ja om hela sam-
fund af nationer, blir det ett faktum, hvarmed historien
för alla tider må smycka sina blad.

Det är sannt, Germanias djupsinnige författare sö-
ker grunden till sagde förhållande i de afsedda stammar-
nes okunnighet om alla af en längre drifven, förfinad,
civilisation framfödda vallustretelser, således i frestelsens

*) Caes. De B. G. VI: 21. Tac. Germ. c. 19. Jfr Qvintilian. V: 16.
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frånvaro eller i något endast negativt. Ty han var barn
af sin tid, af sitt folk, och måste skåda företeelserna med
dess ögon, med dess sinnelag. Hans betraktelse kunde
icke mer följa de Germaniska stammarne på den tidpunkt
då de nedslagit sig och blifvit husvarme i länder redan
förut öfversvämmade af den verldsbetvingande stadens
söner med deras bildning, deras sedeförderf. Han skulle
äfven då hafva varsnat hos dem en vida ädlare moralisk
hållning än hos Roms vanslägtade ättlingar. "Hos Gö-
terna," säger i femte seklet Salvianus, 2) "finnas ej andra
vällustingar än Romare/' och att det varit annorlunda hos
deras stamförvandter har man intet skäl att antaga. Och
likväl räcktes äfven åt dem förfiningens och vällustens
circeiska bägare; de läppjade väl derpå, men tömde den
ej som Romarne med draggen.

Föga mera lyckad än Taciti förklaring synes den af
Wilda, en bland nutidens förnämsta forskare i detta äm-
ne, då han säger: 3) "kyskhet var hos dåtidens Germa-
ner icke sedligt bud och grundsats, den var natur."
Tvertom. Germanerne voro medvetne af kyskheten så-
som sedligt bud; de voro öfverhufvud det folk, inom
hvilkct personlighetens princip först tog ut sin rätt äf-
ven i denna tendens. Endast den renade sjelfkänslan, med-
vetandet om sig sjelf såsom sedligt subjekt, kan höja men-
niskan öfver sinlighetens drifter, gifva henne besinning
under passionernas stormar i eget bröst och på sådan
grund ett berättigande att fordra detsamma af andra.

Men i och med detta den subjektiva principens fram-
trädande var, såsom Hegel och sedermera hans snillrike

a) De Gub. Dei. Lib. VII. p. 2C0. Jfr ibid. p. 222. På ett annat
ställe kallar han Germanerne i allmänhot "efferi crndelitate sed
castitate mirandi." Se J. G. Heinecc. Elem. Jur. Germ. Halao
1736. L. 1. Tit. 7. §. 146. Lr. 11. Tit. 10—14. §§. 147—203. Ca-
lonius: Om de fordne Trälarnes rätt i Sverrge på 11. st.

3) I hans skrift: "Von den unecht gebornen Kindern," inf. i Zeitschrift
f. D. K. Wissensch. H. 4.
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lärjunge Gans 4) bevisat, monogamins begrepp äfven gif-
vet. Hvarochén German, som aktade sig sjelf och satte
värde på sin verksamhet, hade ett stadigt hem der han
vistades, och en husfru, som herskade derinom. Visser-
ligen innehålla sagorna enskildta exempel, häntydande
derpå, att äfven månggifte ursprungligen förekommit hos
dem, 5) isynnerhet ibland furstarne och högre uppsatte
personer, men detta förhållande, hvilket helt och hållet
upphörde med den bortdöende hedendomen, måste betrak-
tas som undantag från regeln, ty denna fordrade mo-
nogami.

Med allt detta må man dock ej betrakta de äldre
Germanernas sedlighet, hvad könens ställning till hvar-
aridra beträffade, efter de principer som kristendomen
sedermera gjorde gällande. Redan Julianus säger, att de
dyrkade Venus blott för äktenskapets och folkökningens
skull, 6) dermed visserligen instämmande i vittnesbördet
om deras sedlighet, men tillika antydande, hvad vi sedan
finna tydligare bestyrkt i åtskilliga äldre Weisthiimer, 7)

4j Das Erbreeht in veltgesch. Entwickchwg. Berlin, Stuttgart und
Tubingen. 1824—18.>r>. B. 4. p. 486.

5) Grimm: Deutsche Ilechts Altherth. Göttingen, p. 440. Af de på
detta ställe förekommande orden: "in Scandinavien bieten sich mehr
fälle dar" (neml. af vielweiberei), ma inan ej draga den slutsats, att
asigten i nämnde hänseende derstädes varit slappare. Meningen är
vitl blott den, att dess sagor jemförelsevis bevara de flesta anteck-
ningarne deröfver. Jfr J. O. Stjernhöök: De Jure Sv. et Goth.
Vet. Holmne 1672. p. 168. Nordström: Bidrag till Sv. Samhälls-
förf. Hist. D. 11. p. 65. Se ock Hag. Adelst. Gul. L. Kr. B. c. 24.

B) yä[AU ei>exu xcd 'taiSonoiug [AOVOV. Misopogon.
7) De ålägga bland annat den man, som var oförmögen till uppfyllande

af det s. k. debitum conjugale, att anmana någon af sine grannar
eller vänner, att hjelpa henne "an ihren freulichen rechten." Man
jemföre de krassa stadgandena i Bockumer tandsrätt samt i Wend-
hager Bauernrecht och Benker Heidenrecht, anförda af Grimm pp.
441, 443—445, som erinrar om något liknande i Lycurgi lagstiftning,
samt att denna sed "liegt unbestimbare jahrhunderte zuriick." — De
Skandinaviska källorna veta ej om något dylikt.



att giftermålens uppgift hufvudsakligen ansågs vara äkta
barns aflelse. — Qvinnan, så ville sed och lag, befläckade
sin ära, "mistade sin jungfrukrans," om hon utan föräl-
drars och fränders bifall hängaf sig åt en man; hon be-
straffades hårdt och ansågs med djupt förakt isyiuier-
het om hon öfverlemnade sig åt flere mäns omfamningar
("horstacka") eller bröt sin äktenskapliga tro. Mannen
deremot kunde, utan att bryta emot kyskhetsbudet och
göra sig skyldig till en vanhedrande gerning, icke blott
om han var ogift lefva uti köttsligt umgänge med en
eller flera qvinnor, utan äfven inom äktenskapet hålla fril-
lor, utan att hemmets helgd eller hustruns rätt derige-
nom kränktes. 8)

Men ehuru konkubinatet hos Germanerne ursprung-
ligen icke stridde emot sed och bruk, så var det dock
en stor skilnad emellan den äkta hustruns och frillans
ställning i mannens hus. Detta utvisa redan deras be-
nämningar. I motsats till den förra adhalkona, hns-
frugha, husfrua, husfru, husprea (sv.) husfreya
(isl.) kallades konkubinen ella, gella (tsk), elja (fnrd),.
chepisa, kebse (tsk), kepsi (fnrd), eifese (angl),
fr iudila, friedel (tsk), fridia, fri Ila (sv.), s löke-
frid, slägfrid, slegfrid (dnsk), slokefri l la (sv), bi- ,
wif (ndrl), amya (tsk), amia, amyn (sv), allt benäm-
ningar antydande dels deras underordnade plats inom
familjen, dels deras egenskap af mannens blotta bisof-
verskor. 9)

8) Jfr Wilda anf. st. §. 23. Grimm. D. R. A.p . 438. Heinecc.L. 1. Tit. 13.
§. 309. Eichh. Deutsche St. u. Rechtsgesch. §. 54. D. 1. pgg. 46,
47. Nordström anf. st.

9) Adjektivet fri dl s r skön är stammen till frilla, Schweizarenes
hiibschweib. Ella, kefsi och sloki betyda alla tjenare. Biwif mot-
svarar Grekernes iiagaxoizig, liksom adhalkona deras fAia ao*r>;
xat tyyvtjr). Ordet "fru" betydde i det fornnordiska språket her-
skarinna, domina, af hvilken bemärkelse spår ännu bibehållit sig i



Den som vill rätt åskådligt öfvertygas härom, läse
den Isländska Laxdnelasagan, hvarur utrymmet förnekar
oss att här meddela vidare än följande knapphändiga
utdrag: 10)

"En förnäm Isländare, vid namn Höskuld, som var
gift med en qvinna af ädel börd Jorunna, höll derjemte
i sitt hus. en skön trilla, af okändt ursprung, hvilken länge
ansågs för stum. Jorunna kan, ehuru missnöjd, ej hin-
dra det, men tröstar sig dermed att qvinnan var stum.
"Det är mig just rätt", säger hon till Höskuld, att ''qvin-
nan är stum; med din frilla är jag för god att tvista."
Men vid ett samtal emellan frillan och hennes späda son
Olof, hvilken hon födt Höskuld, upptäcktes att slafvinnana
stumhet var ett falskt föregifvande, att hon var af Hi-
berniskt kungablod och hette Melkorka. Detta ökar Hö-
skulds kärlek till frillan, för hvilken Jorunna förbises.
Nu vaknar den sistnämndas förut slumrande svartsjuka.
Hon begagnar med hårdhet sin husmoderliga myndighet,
ålägger Melkorka att förrätta de tyngsta sysslor och
misshandlar henne äfven på annat sätt. Tåligt fördrager
frillan en tid bortåt sitt öde, men i ett obevakadt ögon-
blick kan hon ej längre tygla sig. Melkorka har förgått
sig emot sin husmoder. Hon kan ej längre qvarstanna i
huset, hvarifrån Jorunna tvingar Höskuld att skicka henne,
så kungadotter hon än var."

Här framställes, såsom Gans erinrar, 1 J) den tydli-
gaste bild af den äkta qvinnans, adalkonans, husmoder-
liga ställning till konkubinerna. Deras närvaro i huset
han husfrun ej hindra, men de stå under hennes lydnad.

de Svenska landskapslagarna. Eddan härleder det från Freya, Odins
gemål. Se Grimm D. R. A. p. 438. Schlegels ind. Isl. till Grågåsen,
samt Sehlyters gloss u. d. o.

°) Finnes ock hos Wilda, Gans och Schlegel-
J) Das Erbrecht B. 4. p. 187.
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Endast sålänge de ej äro alltför farliga rivaler om man-
nens kärlek och sålänge de fullgöra sina skyldigheter
såsom tjenarinnor är deras samvaro med husets herska-
rinna möjlig. Må så vara: den anförda berättelsen af-
målar väl egentligen förhållandet på Island, hvarest hu-
struns myndighet mera än hos de öfrige Germanerne er-
kändes, men med skarpare dager på hnsfadren, passar
taflan äfven för desse.

Emellertid synas de fleste Germaniska rättshistori-
ker fatta konkubinatet såsom ett slags äktenskap eller
åtminstone såsom ett derifrån föga skildt lagligt förhål-
lande. Så säger Grrimm, 12) att skilnaden emellan äk-
tenskapet och konkubinatet (chepisod) var densamma, som
emellan det strängare och det friare äktenskapet hos
Romarne, hvilken jemförelse synes, minst sagdt, olämplig.
Romarnes fria äktenskap var nemligen ett verkligt äk-
tenskap, ehuru det ej hade samma följder som det strän-
gare. Icke så konkubinatet, som var ett helt och hållet
personligt förhållande emellan mannen och hans frilla,
hvilket när som helst utan några rättsliga följder kunde
upplösas. Eichhorn 13) förblandar konkubinatet med det
morganatiska äktenskapet, 14) och anser att det skilde

*2) D. R. A. p. 489:
13) Deutsch. St. u. Ii. Geach. 1. 347.
1 *) Matrimonium ad morganaticam utmärkte sig dcrigenom, att vid dess

ingående äktenskapets rättsliga verkningar, för så vidt de afsägo
hustruns och barnens stånds- och arfsrättigheter, pä ett fördrags-
mässigt sätt modificerades och inskränktes. Det kallades äfven 'ma-
trimonium ad legem Salicam, ehuru sagda lag ej med ett ord om-
nämner detsamma, troligen af den anledning att det först" och all-
männast var i bruk hos Frankernas konungar och högre adel. En
sådan förbindelse, i Tyskland benämnd "Trauung tur Unken Hand"
kunde rätfsligeri slutas ondast af medlemmar- eller ättlingar utaf
suveräna furstehus, eller de personer af ridderskapet, som dertill ut-
verkat landsherrens tillstånd. Det skilde sig frän det sedvanliga
äktenskapet, huvudsakligen derigenom, att qvinnan icke erhöll mera



sig från det lagliga äktenskapet blott deiigenom, att nå-
gon solenn förlofning ej föregick samt att i följd deraf
icke heller någon dos bestämdes för qvinnan. Häruti
instämmer Nordström, 15) med Grimms och Eichhorns
auktoritet understödande sin egen. Nekas kan nu väl
icke, att blott fästningen och dos utgjorde de karakteri-
stiska kännetecken, som utmärkte äktenskapet framför
konkubinatet, men detta "blott" innebar mycket. Sålänge
ättförfattningens band omslingrade alla det medborger-
liga lifvets förhållanden, kunde qvinnan endast med för-
äldrarnes och frändernes vetskap och bifall skilja sig
ifrån sin familj och öfvergå uti en annan. Naturligtvis
lades derföre den största vigt på fästningen, hvilken
sanktionerade denna öfvergång såsom laglig. 16)

Men detta hade äfven å andra sidan till påföljd, att
qvinnan dessförutan ej kunde göra anspråk på en husmo-
ders rättigheter i mannens hem. 17) Väl förekom ofta

af mannens gods, än den morgongäfva (rnorganatica), lian vid kon-
traktets afslutande till henne ut fäst: att hvarken hon eller barnen
inträdde uti mannens familj, samt: att de sistnämnde togo ari" en-
dast efter modren oeh hennes fränder. Men för öfrigt var matri-
monium ad morganaticam i kyrkligt och borgerligt hänseende lika
fullkomligt och giltigt som hvarje annat lagligt äktenskap; qvinnan
betraktades som äkta hustru och barnen som äkta barn. Dessa
slags förbindelser, som ännu brukas inom regerande familjer, ledde
troligen sitt ursprung från bemödandet att vid niessaliencers ingående
bibehålla stamträdets renhet. Se Mittermaier: Grundsätze des gem.
d. Privatr. B. II. p. 40(5—408. Heinecc. El. J. G. D. 1. pgg. 245
—2G1. Eiehhorn D. St. u. R. Gesch. anf. st. Jfr D. II. §, 351.;

t s ) Bidr. till Sv. Samh. förf. Hist. D. II. p. 65.

16) Jfr L. Wisigoth. L. 3. Tit. 1. c. c. 2. 8. Tit. 4. 6. 7. (Georgisch.
Corp. Jur. Germ. pp. 1916, 1925, 1934.

17) Se det mångciterade stället Rem. ann. (Du Cliesne Fragm. Hist.
Franc Tom. 2. p. 404. Pertz. mon. 11. p. 487) hos Grimm, Eieh-
horn, Wilda m. fl., der det säge.s, att Karl den Skallige år 869, blef-
ven cnkling, "sororem Bosonis nomine Richildem mox sibi adduci



att frillorna utöfvade stort inflytande öfver mannen samt
att de i hans hus betydde mera än hans laggifta hustru,
men lagen erkände och ville ej veta af mer än en qvin-
na, med husfrudöme i familjen, nemligen den laggifta
adalkonan. Frillorna egde ej några i lag grundade rättig-
heter. Liksom konkubinatet ej var annat än ett tolere-
radt missbruk af husbonde-makten, sä var äfven konku-
binernas inflytande helt ovh hållet tillfälligt, beroende af
mannens godtycke, hvilket för frillorna utstakade grän-
sorna for deras görande och låtande inom familjen.-18)
Och just genom denna, så att säga, prekära ställning var
en bestämd skiljelinie uppdragen emellan frilian och den
äkta hustrun, hvilkea sistnämndas rätts- och verknings-
,sfär i den gamla Nordiska giftermålsformeln uttrycksfullt
antydes sålunda, att hustrun giftes till "heder och hus-
frudöme, till lås och nycklar, samt till half säng och
laga tridiung." 19) — Den enda ibland de Germaniska
lagarne, som förråder en lösare uppfattning af äktenska-
pets väsende, är den Jutska lagen, hvilken till och med
låter konkubinatet genom ett slags häfd öfvergå uti ett
verkligt äktenskap. Sagde lag stadgar nemligen: "Hvå
suin ha\aer slokaefrith i gårth mseth sik, ok gangscr (hun)
opsenbarlik maeth hanum at sovas, ok havser lås ok lyk-
ki, ok 80kser åtse ok dryk mseth opaenbarlik i thre vin-
tser, hun skal vasrae athaslkona; ok rået husfro." 20) Vi

fecit, et in concubinam accepit," samt att han följande året "in
die festivitalis septuagesimfw prsedictam concubinam Richildem de-
sponsatam atqve dotatam in conjugem duxit. Jfr Lex Wi-
sig. 1. c. c. 9.

I**) Jfr Wilda anf. st. pgg. 238—241.
19) Fullständigast innehålles denna giftermålsformel »ti Upplandsjagen

MB. Fl. 3. Jfr HL. MB. Fl. 3. LL. GB. c. 5. Kon. Hans'
Allm. Stadsrätt c. 33. Se och Sachsenspiegel B. III. Art. 45.
Nycklarne voro hos Germanerne, liksom redan hos Komarno (Cic.
Philipp. II. 28) on symbol af den husmoderliga makten. Grimm.
p. p. 176, 54.3.

f0) Jydske Lov. c. 27. (Nord. Oldskr. I). 9. p. 15). Jfr Grimm p. 439.
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erinra här om ett likartadt lagbud uti den äldre Romer-
ska Rätten före Gajus, enligt hvilket ett fritt äktenskap
genom häfd öfvergick i ett strängt, i det hustrun "con-
veniebat in manum mariti," efter ett års oafbruten sam-
manlefnad med denne. il) Möjligen har denna Romerska
rättssats föresväfvat den Jutska lagstiftaren, ehuru häf-
detiden blifvit betydligt förlängd. Det första jemföran-
de ögonkastet är nog för att öfvertyga derom, att den
Romerska lagen härvid hufvudsakligen afsett mannens,
den Danska deremot qvinnans fördel.

Men fanns det sålunda en positiv skilnad emellan
det lagliga äktenskapet och konkubinatet, så existerade
deremot enligt lag alldeles ingen sådan skilnad emellan
konkubinatet och det tillfälliga lägersmålets ännu lösare
och flyktigare förbindelse, som den Romerska lagen be-
stämmer. Åtminstone innehålla lagarne icke något om
en sådan olikhet. Denna tystnad är redan ett bevis, ty
om några särskilda rättigheter tillkommit frillorna i de-
ras egenskap af mannens fortfarande bisofverskor, så
hade naturligtvis rättsurkunderna ej lemnat sådant oan-
märkt. a2)

a l ) Jfr F. Mackeldey: Lehrb. des Rum. llechts. Wien 1851. B. II.
p. 283.

22) Nordström säger (anf. st. p. 6G), att "friJlan hade en viss erkänd
ställning inom familjen," hvilket enligt den frejdade författarens
åsigt skulle framgå deraf, att den som kallade en amia för "skö-
kio" enligt HL. MhB. VII: pr. måste bota, om ock "tridhiungi-
num minna," än ifall en äkta hustru sålunda oqvädades. Detta ar-
gument må gälla hvad det kan. Men anmärkas bör att Helsinge-
lagen affattades på en tid, dä konkubinatet redan fördömdes af la-
garne, så att föga sannolikt synes att desamma skulle tagit frillorna
under särskildt hägn. Likalitet bindande är skälet hemtadt ur
WGL. II. GB. Fl. II. pr., (Jfr WGL. I. GB. VI: 3; II. Add.
12: 2), der det heter: "sen armödof fostra baer niclse bondsens, lig-
gasr mader med henni, bote III marker, firi ambut ssex öras." Ty
med "annödof fostre" förstås här sannolikt endast en hemfödd tje-
narinna (femina verna. Schlyt. Gloss. till WGL. u. d. o.), ställd
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Härmed vill dock icke förnekas att ju, ehuru la-
garne ej kände någon skilnad emellan konkubinatet och
annat lönskaläge, en ganska stor olikhet ofta i verk-
l igheten egde rum emellan dessa förbindelser; ty der-
om bära de historiska urkunderna, isynnerhet de gamla
sagorna, otvetydiga vittnesbörd. Att sådant skulle in-
träffa var naturligt. Den dagliga samvaron kunde ej
Undgå att hos mannen alstra en vida större tillgifvenhet
för frillan, än han kunde hysa till den qvinna, som en-
dast blifvit ett tillfälligt föremål för hans lusta. Denna
större tillgifvenhet gjorde naturligtvis äfven frillobarnens
ställning i allmänhet vida förmonligare an de öfrige oäk-
ta barnens.

Men just härigenom var frilians närvaro i huset
eller konkurrens utomhus med adalkonan ännu mera krän-
kande för den sistnämnda, ännu farligare för familjefri-
den och familjelifvet öfverhufvud. Kyrkan gjorde der-
före allt sitt till för att afskaffa konkubinatet och göra
äktenskaplig trohet till en skyldighet äfven å mannens
sida. Främst ifrade Kyrkofäderne härför. Det var så
mycket naturligare, att desse skulle ogilla och fördömma
koukubinatet såsom en i högsta grad vederstygglig och
ogudaktig sed, 23) som de, stödande sig på några miss-

i motsats till andra tjenarinnor "ambut" (ancilla), hvilken först-
nämnda i allmänhet ansågs hafva större värde än de scdnare (Ca-
lonius: Om de Fordna Trälarnes rätt). Det är icke heller nödvän-
digt att antaga det orden "baer nidas bond<ens" syfta uppä en fvilla,
såsom inses af jemförelse med W M L. II. M h B. Fl. 24. §. 8,
hvarest dräp ä manlig träl, som "bar nycla bondans oc radter al-
lom lasom," belägges med tveböte emot dråp ä annan träl.

Se Corp. Jur. Canon. ed. A. L. Richter p, p. 972, 973, 981, samt p.
110, hvarest följande kraftigt ogillande ord af Augustinus läsas:
"Andiant catechumeni, audiant omnes, omnes timcant, nemo contem-
nat. - - - - Competentibus dico, fornicari vobis non licet; sufficiant
vobis uxor.es; audiat Deus, si vos surdi estis, audiant angeli, si vos
contemnitis. Concvibinas vobis haberi non licet; et si non habetis
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förstådda verser hos apostclen Paulus 24) samt vilseledde
af Gnostiska och Nyplatonska föreställningar om sinlig-
hetens dödande såsom vilkor och medel för andens re-
nande, ansågo sjelfva äktenskapet, såsom förevändning
för den kötsliga lustans tillfredsställelse, föga bättre än
horeri, eller på sin höjd såsom ett splendidum vitium.
Mera tolerant i afseende å konkubinatet var till en bör-
jan den Kanoniska rätten, om hvilken man med skäl an-
märkt, att den vunnit sitt inflytande icke genom våld-
samt reformerande utan ihärdig konseqvens. Emedan se-
den att lefva uti dylika förbindelser slagit alltför djupa
rötter för att med ens kunna utrotas, fann sig Kyrkan
nödsakad att tills vidare se igenom fingrarne dermed.
Anmärkningsvärda äro i detta hänseende i synnerhet tven-
ne ställen uti corpus juris canonici. Det ena är c. c. 4.
5. D. XXXIV (Richter pgg. 109, 110), innehållande föl-
jande canon (från kyrkomötet i Toledo år 400): "Is qvi
non habet uxorem, et pro uxore concubinam habet, a
coinmunione non repellatur: tamen ut nnius mulieris, aut
uxoris aut concubinae, ut ei placuerit, sit conjunctione
contentus". Det andra hit hörande lagrummet är c. 1.
c. XXXII. qv. 4. (Richter I. p. 977) pr., der Gratianus,
utgående från det axiom, att patriarkerne varit fläckfrie,
med deras exempel söker bevisa, att den äkta man, som
för sin hustrus ofruktsamhet öfvade köttsligt umgänge
med sin piga eller någon annan qvinna icke begick hor.
("Ex qvibus colligitur, propter sterilitatem nxoris sive
ex ancilla sive ex qvalibet alia licite filios qvasri; alio-
qvin adulterii macnia Abraham et Jacob notabuntur.")
Men dessa och dylika koncessioner voro dock endast
partiella och tillfälliga eftergifvanden för de förevarande

uxores, tamen non Hcebit vobis habere eoncubinas, tanto magis
damnatio vobis erit, si volueritis habere uxores et eoncubinas." Se
föröfrigt härom M. ö. Mayer: Das Intestaterbr. der Hb. natur. Ty-
bingön 1838. pgg. 21—29.

*«) 1 Cor. 7: 7, 8, 27, 28, 38,
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faktiska förhållandena. Theoretiskt lärde Kyrkan redan
från början:" Eadem a viro, qvse ab uxore, debetur ca-
stimonia, nec viro licet qvod mulieri non licet;" "Qva-
lem qvisqve vult invenire uxorem, talem se servet ei-
dem;" "Sicut vir caput est mulieris, sio adulterando gra-
vius delinqvit qvam mulier et gravius viri sunt puniendi
de adulterio;" "Non inoechaberis, id est, ne qvisqvam
praeter matrimonii foedera aliis faeminis misceatur ad ex-
plendam libidinem;" 25) och belade ej blott, hor utan äf-
ven enkelt lönskaläge med andligt straff. Men långa
sekler förblefvo dessa kyrkliga satser och straffhotelser
utan sin fulla verkan. Seden att lefva i konkubinat för-
blef allmän under hela medeltiden och fortfor ännu in i
den nyare, så att Tridentinska konciliet såg sig föranlå-
tet att deremot slunga ett strängt anathem. 26) Till ett
kraftigare fördömmande af konkubinatet bidrog tvifvels-
utan den från början af tolfte seklet sig utvecklande lä-
ran att äktenskapet vore ett sakrament. 27)

Följer nu att utreda i hvilken mon de kanoniska
begreppen inträngde uti och öfvade inflytande på de
yerldsliga lagstiftningarne. Vända vi oss då först till
de gamla folklagarne, så finna vi icke uti Alemanner?ies,
Bäjrarnes, Burgundernes, Frisernes, Anglernes och Veri-
nernes samt Saxarnes lagar, något enda stadgande, som
skulle fördömma eller ens ogilla ogifte mäns konkubinat.
Likalitet ålägga de den gifte mannen" att iakttaga äkten-
skaplig tro emot hustrun, som förthy icke heller kunde

25) c. 3. C. XXXII . q. 4; c. 15. C. XXXII . q. 5. Jfr F. Walter: Lehr-
buch des Kirehenrechts. Bonn 1825. p. 521.

26) Se Conc. Trid. Sess. XXIV. Can. 8. (Richter p. 70) samt ibid.
Decret. de Ref. Matr. c. 8. (Ricliter p. 73).

27) Kyrkan upptog och sökte försona tvenne ytterligheter, i det den ä
ena sidan lärde celibatets prisvärdhet i a l l m ä n h e t , men å den
andra förklarade de t t a , en gång slutna, äktenskap för ett sakra-
ment. Gans.
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anklaga honom för hor. Så vidt vi funnit, ådagalägga
alla i dessa lagurkunder förekommande ställen om äk-
tenskapsbrott klarligen, att de, i likhet med Romerska
rätten, 28) såsom sådant fattade endast olofligt umgänge
med en annans hustru. 29)

En förändrad åsigt framträder deremot redan i Öst-
göternes, WestgÖternes och Longobardernes lagar. En-
ligt de förstnämnda egde väl hustrun icke rätt, att i
samma grad fordra äkta trohet af mannen, som denne å
sin sida af henne, men de tilläto dock hustrun att yr-
ka och erhålla äktenskapsskilnad ifall mannen öfverbe-
vistes om samlag med annan qvinna. Begagnade hon sig
af denna rättighet, återställdes hennes hemgift, hvar-
förutan hon behöll alla erhållna fästningagåfvor, 30) ett
begifvande påtagligen af Romerskt ursprung, ehuru var-
ningsgraderna blifvit bortlemnade.

I hufvudsaken samstämmer härmed WestgÖternes
lag, ehuru den nämner intet om brottets rättsliga följder
för mannen; endast angående bolerskan heter det, att
hon borde öfverlemnas åt den kränkta makan till af-
straffande efter godtycke. 31) Lombarda gör det till-

28) L. 6. §. 1. ff. leg. Jul. de adult. L. 34. §. 1. ff. Enligt §. 5.
Nov. 117. c. 9. kunde dock hustrun erhålla äktenskapsskilnad om
mannen, ehuru två gånger varnad, fortfor att pläga köttsligt um-
gänge utom äktenskapet. Jfr C. J. Eklund: Föreläsningar öfver
-Romerska Privaträtten D. I. u. 349.

X9) Se Lex Alamannorum Tit. 59. §. 3. (Georgisch p. 221). L. Baiuva-
riorum. Tit. 7. c. c. 1, 10, 12. (G. p. p. 283, 285, 286.) L. Bur-
gundionum Tit. 52, och 68. Jfr och L. Frisionum. Tit. 9. §§. 1—
13. (G. p. p. 419, 420). L. Angliorum et Verinorum. Tit. 10. §§.
1, 2, 5. L. Saxonum. Tit. 3. §. 3.

•10) Edictum Theodorici §. 54. (G. pgg. 2216, 2217). "Maritus merito
dimittat uxorem, si adulteram, si maleficam, vel etiam qvam vulgus
adpellat aggagulam, in iudicio potuerit adprobare. - - - - Pari etiam
modo, si mulier maritum superioribus criminibus involutum in iudi-
catione convicerit, et dotem recipiat, et sponsalitiam lucro habeat
largitatem."

31) Lex Wisigothorum Lib. 3. Tit. 4. §. 9. (G. p. 1935): "Si qva mu-
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ochmed till en pligt för hustrun att i thy fall anklaga
mannen. 3 2)

Uti ingendera af de Frankisha folklagarne med-
delas någon upplysning uti ämnet, 33) men i stället
lemna oss de Frankiska konungarnes Capilularier ett så
mycket rikare material. Flere af sagde författningar,
hvilka utgjorde det egenteliga medium, hvarigenom kyr-
kans rättssatser fingo stämma af verldsliga lagbud,
gingo enkom ut på att förbjuda och afskaffa de gifte
männens konkubinat samt göra äktenskaplig trohet till
makarnes ömsesidiga skyldighet. 34) Ogifte män för-
bjudas väl ej uttryckeligen att hålla frillor; de upp-
manas endast, att skilja sig från dem eller helst åt-
nöja sig med en sådan. Uti Capit. Lib. 7. c. c.
59 och 60 heter det: "non omnis mulier viro juncta
uxor est viri; aliud est uxor, aliud concubina. Non est
conjugii duplicatio qvando, ancilla relicta, uxor assumi-
tur, sed profectus est honestatis", hvarefter c. 61. tilläg-
ger: "oportet, qvi pro inlicitis veniam poscit, etiam a

lier ingenua marito alicujus adulterio se sociaverit, et ex hoc nia-
nifestis indiciis et probatione convincitur, addicatur uxori, cuius ma-
rito se miscuit, ut in ipsius potestate vindicta consistat."

32) Leges LongobardicEe. Lib. I. Tit. 32. §. 6. (Luitpr. leg. 6. 77. G.
p. 1097): "Si vir cum ancilla sua, aut cum altera muliere adulteri-
um fecisset, mulier ipsa ad Palatium, aut ad Judieem habuit procla-
mare; ideo hoc tacere neqvaqvam debuit, qvando ei priniurö fuerat
dictum." Jfr Heinecc. El. J. Germ. II. 360.

33) Uti Lex Salica Tit. 14. §. 12 och L. Eipuariorum. Tit. 35. §. 1.
är det uppenbarligen endast fråga om tvegifte.

34) Ett upplysande ställe är Capitul. Lib. VI. c. 433. a. det heter:
"scire omnes volumus, sicut et saepius a D omini Episcopis et
re l iqvis Dei servis admonit i sumus, qvod viri uxoribus suis, et
uxores similiter viris suis, v.eraciter fidem et dilectionem servare de-
bent, et non in aliqvo ab his declinare, et qvod non liceat coujuga-
tis neqve pellicen neqvo concubinam habere." Georgisch Corp. Jur.
Germ. p. 1616. Jfr Capit. ibid. c. 230. (G. pgg. 1557, 1558). Lib.
VII c. 336. (G. p. 1696).
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rnultis licitis abstincri." 35) Sistanförda ord syfta tvif-
velsutan deruppå, att ogifte mäns konkubinat väl ej ovil-
korligen förbjöds, ehuru det af kyrkan med ogillande
ansågs.

Huruvida de Tyska Rättshöckerne fordrade äk-
tenskaplig trohet af begge makarne, eller endast af hu-
strun, är, med hänseende till deras ytterst torftiga be-
stämningar i ämnet, icke lätt att med säkerhet afgöra.
Deras föreskrift att alla, som crtappas med äktenskaps-
brott, skola halshuggas,36) är lika kort som oklar. Icke
ens brottets kriterier uppgifvas. Glossan till Sachsen-
spiegel kommenterar väl: "In ehebrecherey begriffen,
das sind die, welche sich zu ehelichen frawen legen, und
selbst cheliche weiber haben", samt yttrar på ett annat
ställe: "Bistu auch ein Eheman, und brichst dein Ehe mit
einem frembden wcibe, dein Weib mag dich darumb mit
Recht verlassen. Dan du solt ihr sein, als sie dein ist,
Darumb ob du an ihr brichst so brichstu als sehr als
sie."37) Men denna förklaring, som ej har något rot-
fäste uti sjelfva texten, har troligen uppkommit sålunda,
att dess sagesman äfven här följt sin vana, att samman-
para inträngande Kanoniska rättsmeningar med positivt
giltiga verldsliga lagbud. Den omständighet att de Ty-
ska Rättsböckerne föröfrigt i allmänhet lemnat qvinnan
ett mindre erkännande, än de andra Germaniska lag-
stiftningarne, synes äfven härstädes berättiga till tvifvel
på glossans auktoritet. För öfrigt innehåller sagde kom-
mentarie otaliga ställen, som utvisade huru allmän se-
den att lefva uti konkubinat varit under fjortonde seklet.

;!5) Georgisch p. 1G2G. Jfr Capit. Lib. 7. c. 105. Se ock Heinecc. I.
254. Walter: Kirchenr. p. 519.

36) Sachsenspiegel. B. 2. Art. 13. text och gloss. Jfr Heinecc. El.
Jur. Germ. Lib. 2. Tit. 24. §§. 183, 184, hvarost citeras SchWabcn-
spiegel, cap. 114. §. 10.

37) Sachsenspiegel, B, 3. art. 1. gloss.
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Ännu år 1533 såg sig kejsar Karl den V. föranlåten att
uti sin Allmänna Polizei Ordnung anbefalla "eine jede

vgeistliche und weltliche Obrigkeit," att alvarligen tillse
det 'solche offentliche Laster der Gebiihr nach ernstlich
gestraffet, und nicht geduldet werden."

Vända vi oss nu till de Skandinaviska lagstiftnin-
garne, och först till de I s l ändska och Norska , så
finna vi, att redan Grågåsen hotar de gifte män, som
hålla frillor med landsflykt,38) hvilket förefaller så myc-
ket anmärkningsvärdare, som Hakonarboken och Jons-
boken derom iakttaga tystnad.39) Sannolikt afsåg detta
lagbud mera förhindrandet af en alltför stark folktillök-
ning i det fattiga landet, än hustruns anspråk på äkta
trohet från mannens sida. 40) Den äldre Gulatingsla-
gen och Frostetingslagen veta ej af någon skiluad
makarne emellan i afseende å deras skyldighet att he-
lighålla deras äktenskapsförbund, och stadga angående
den äkta mannen: "om någon hafver köttsligt umgänge
med någon annan än sin hustru inom eller utom hus, så
skall han derfore bota (enl. G. L. 12 öre enl. Fr. L.
3 mark) till biskopen, undergå kyrkobot (enl. G. L.)
samt öfvergifva bolerskan." 41) Detta stadgande saknas
uti den nyare Gulatingslagen, b vilken omtalar endast
hustruns äktenskapsbrott, 42) men den några år förut af
Erkebiskop Jon författade Kyrkolagen säger uttryckeli-
gen: "Det er enfoldig Hoer, naar Mand tager en anden

38) Gragas: Arfa Balkr c. 4. (Schleg. ed. I. 181).
39) Begge dessa lagar stadga horstraff endast för hustrun. Se Järn-

sida edr Hakonarbok: Kvenna-giptingar c. 5. Jonsbogen: Gifter-
maala-Balken c. 5. Ibid. Mannhelge-Balken c. 27.

4°) Jfr Grag. Festa Balkr c. c. 24, 25.
41) Hagen Adelsteens Gulathings Laug: Christendoms Itet. c. 24. (Paus

I. p. 40). Hagen Hagensens Frostetings Lov. D. 13. c. 13. (.Paus
II. p. 173.)

4a) Se Magnus Lagabeters Gulathings iiaug: JVtannhelgi-Bolkr. c. V.
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ugift kone, end sin egen," samt tillåter hustrun på så-
dant skäl vinna äktenskapsskilnad. 43) Uti ingen af
dessa lagar förekommer deremot något förbud för ogifte
mäns umgängelse med frillor, en plägsed som nog länge
fortbestod uti ifrågavarande länder, enligt hvad man tor-
de kunna sluta af den skoningslösa förordning 44) Fre-
drik II. år 1564 deremot utfärdade.

En, som det synes, ännu oafgjord tvist är, huru-
vida konung Knut den Stores Engelska lagar blifvit in-
förda äfven uti hans arfrike Danmark ; 4 5 ) men huru den-
samma än må utfalla, säkert är, att sagde rikes genuina
lagstiftning deraf föga eller intet modifierats. Detta in-
ses, blancl annat, af den stora skilnaden emellan berörde
och de äldre Danska lagarnes stadganden uti ifrågava-
rande ämne. Under det de förstnämnde i de bestämda-
ste uttryck ogilla gifte mäns konktibinat, samt hota hvarje
inländsk man, som dermed beträdes, med andligt straff,
men utlänningarne med landsflykt, 46) gälde deremot
enligt Skånelagen och begge Seeländska lagarne en-
dast olofligt umgänge med en annans hustru för äk-

43) Christen-Ret, sammenskreven af Erke-biskop Jon. c. 46. (Paus II.
148). Jfr Christian IV:s Norske Lovbog. AB. c. 5.

*4) Benämnd "Den store Dom," Finnes införd i slutet af Jonsboken.
(Thorhalles. ed. p. 412).

«s) Se Gans. IV. 588. Kofod Ancher: Sami. Jur. Skr. I: 44.
4(>) Se Leges Regis Canuti Magni. c. c. 53—54 (51—52): "Si vir, lega-.

lem conjugem habens, fornicatus cum ancilla sua fuerit, careat an-
cilla illa, et pro semet ipso Deo et hominibus emendet. Item: Qvi
habet legalem conjugem et etiam concubinam, nullus presbiter nee
aliqvis alius faciat ei aliqvod servitum, qvod christiano fieri debet,
anteqvam cessaverit (et qvain maxinie etnendet prout episeopus eum
edocuerit). Alieni, nisi legale conjugium custodierint, espellantur do
terra cum substantia et peccatis." Lagrummet, som förekommer uti
Kolderup-Rosenvinges ed. p. 78., har till rubrik: "De adulterio a
viro perpetrato."

2
\
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tenskapsbrott, 47) hvadan också endast för mannen skils-
messa af sådan anledning stod öppen. Att deremot Jut-
3ka lagen fordrade ömsesidig äktenskaplig tro inses
klarligen deraf, att äktenskapet för af mannen begånget
hor kunde upplösas, i hvilket fall de gemensamma bar-
nen . qvarstannade hos den oskyldiga makan. 4 8) Dock
belades brottet först långt sednare med verldsligt straff",
öfvergång dertill förefinnes uti Stadsrätter ne för Köpen-
hamn (1294, 1443) samt Drottning Margaretas och ko-
nung Johans (1447) Allmänna Stadsrätter, hvilken sist-
nämnde (i likhet med de Svenska lagarne) uttrycker
hustruns ifrågavarande rättighet emot mannen sålunda,
att hon giftes till dennes "halfva säng." 4 9) Uti ingen af
de Danska medeltidslagarne förekommer något stadgande
emot ogifte mäns konkubinat, hvilket, såsom vi redan of-
vanföre sett, enligt Jutska lagen genom treårig häfd öf-
vergick till ett verkligt äktenskap.50)

Fullständigast hade den kanoniska fordran af äkten-
skaplig trohet såsom makarnes ömsesidiga skyldighet

•7) Skånske Lov. III. 9, 10. Waldemars Ssellandske L. II. 27. Erik*
Saellandske L. II. 2. Andreas Sunesen XIII. 1, 2, 3.

•*) Den Judske Lov. I. 24. Gans yttrar (IV. 612): "Selbst nach dem
Jutschen Gesetze ist es zweifelhaft, ob der Ehebruch des Mannes
fur einen solchen angenommen wurde," men ej blott den omstän-
dighet att JL. I. 24. är hemtadt ur Kanoniska lagen, hvarpå de der
förekommande orden "skiljses the sitha?n at for christendoms logh"
tydligen syfta, utan äfven hela kapitalets sammanhang, äfvensom
jemförelsen med JL. c. 25. som utvisar, att den äkta mannens med
främmande qvinna sammanaflade barn betraktades såsom horbarn
äfven i förvållande till fadren, borde häfva allt tvifvelsmål i den vägen.
Jfr C. P. Noraann: De Legitimatione. Hofnue 1823. pgg. 7, 8.
I.-L. A. Kolderup-Rosenvinge: Grundrids af den danske Retshistoiie.
D. I. pp. 154, 162.

*') Se Peder Kofod Anchers Samlede juridiske skrifter. Kiöbenhavn
1808. D. II. p. 203.

«°) JL. c, 27. Se ofvanföre p. 8.
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inträngt uti de Svenska lagarne , hvilka äfven foröfrigt
röja en vida ädlare och renare uppfattning af äktenska-
pets väsende och ändamål, än de andra Germaniska rätts-
källorna. Mannen är väl familjens hufvud och represen-
terar i sådan egenskap densamma; han handhar dess
yttre angelägenheter. Men i hemmet delar han makten
med hustrun, ledarinnan af den inre hushållningen, upp-
fostrarinnan af de gemensamma barnen samt familjesedens
vårdarinna. Mannen borde älska, akta och ära henne
såsom en lem af sin egen kropp, han botade derföre dub-
belt för missbrukad husbondemakt emot henne. 5 I ) Hu-
strun giftes ändtligen till hans halfva säng, dit en annan
qvinna ej finge föras. Så heter det i Westgötalagen:
"Huilkin man (sum) gör openbart hoor. taker horkono
hem til sijn ok laegger innan siaengh sina. sella uaerther
inne takin inseth haenne. paer ma biskups soknare sak
gifua til. han uaeri sik maeth fiserthungs naemdenne aella
bote sum sauct aer."52j Nordström säger sig icke hafva
funnit något ställe uti Götalagarna som skulle berättigat
hustrun att anklaga mannen för hor, 53) men upplysnings-
vis må nämnas, att ett sådant förekommer uti Gottlands
Stadslag, der det säges: "går en äkta man till en annan
qvinna, och griper den gifte mannens hustru dem båda
tillsammans, så bote hvardera stadenom 40 mark, eller
löse sig med kåken."54) Ännu bestämdare framstår denna
hennes rättighet uti Svealagarne, af hvilka Uplandsla-
gen bjuder: "Wraskaer bonde bort husfru sinse laghtaknje

å l) Stiernhöök: De Jiire Sveon. et Goth. Vet. D. I. p. 166.

•») WGL. II. KkB. Fl. 58. (Schlyt. ed. p. 102.) Jfr WGL. II. AB.
Fl. 11.

*J) Se Nordström, D. II. p. 69. hvarest not. 35 citeras: WGL. I. GB.
Fl. 5. AB. Fl. 8; WGL. II. GB. Fl. 5, 8. AB. Fl. II; ÖGL
KrB. Fl. 27; EOB. Fl. 25; tl*|»i M. Fl. 30. der endast mannen upp-
träder som klagande-

•4) Gotlands Stadz Rätt c. 47,
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ok takser i staj» andra?, ok i siseng maejj sik laeggaer. t>a
raenir (beröfvar) han husfru lasse ok nyklae. kicerir poet
hun ok fraendaer hsennaer. "pset hun hawasr borit stol (— gr.
ctola *±r fruntimmersklädnad) a stol ok raenti hinnaer lasse
ok nyklae. J>set kallaer (kallas) utskutstolas. J>aer £er fiurse-
tighi markae bot så. \>a J>ra3skiptaes." 5 5 ) Detsamma före-
skrifves, ehuru med olika skraffhotelser, i Södermanna- 5 6 )
Helsinge- 5 7) och Westmanna-lagarne. 58) öfverraskade
hustrun sin man på bar gerning med främmande qvinna,
kunde bon saklöst döda denna sistnämnda. Mera tvifvel-
aktigt kan synas, huruvida hon egde utöfva samma be-
straffningsrätt emot den äktenskapsbrytande mannen. Nord-
ström sätter detta i fråga. 55>) M-en en motsatt åsigt
tyckes dock röja sig uti Helsingelagen, som förmår:60) Drce-
per man annan i sicengi mcep hona sinnes, celler hona
aprce i sicengi mwp bondce sinom, celler warf>ce bapin dras-
pin. rinder blolp a bulster celler blea. fcellce pem XII mcen.
liggi bäpeen ogild." Såsom en anmärkningsvärd om-
ständighet påpekas af nyssnämnde författare, att Lands-
lagen ej innehåller något verldsligt ansvar för hor, ehuru
Stadslagen förklarar den man, som begått sådant, böra bota
40 mark treskiftes och 13 mark till biskopen, samt halva

••) UL. JEB. Fl. 6. §. 3. (Schlyt. p. 109.) Jfr UL. KkB .Fl. 15. §. 3: "Nu
giwaar husfrun bondas sak a I>ingi före hor. I>a a bondse föstas henni
tiu mannas eg>." •

*«) SML. KkB. Fl. 15. §. -3. (Schlyt. ed. p. 37.)
57) HL. KkB. Fl. 15. §. 2. (Schlyt. ed. p. 13.)
8 i) WML. I. KrB. Fl. 9. §. 5. WML. II. Kr.B. Fl. 24. §§. 11, 13.

Jfr WML. II. Kr. B. Fl. 21. J3B. Fl. 18. §. 3.

•») Sv. Samh. Förf. Hist. D. II. p. 69: "Dock bör märkas, att då man-
nen saklöst kunde dräpa såväl hustrun som horkarlen, hustrun blott
synes hafva kunnat ansvarslöst döda den bolande qvinnan, men ej
angripa mannen, sitt hufvud och målsman."

•°) HL. MB. Fl. 6. pr. (Schlyt. ed. p. 31). Jfr de i föregående noter
citerade lagrum.
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förverkat sin fördel i boet, hvilket sedermera påbjöds till
allmän efterlefnad genom Upsala Stadgan år 1538. 61)

Men icke blott de gifte utan äfven de ogifte män-
nens konkubinat ogillas af de Svenska lagarne, som g&-
nom straffhotelser sökte förmå de sistnämnde, att antin-
gen skiljas från sina frillor eller också ingå äktenskap
med dem, hvaröfver presterne vid ansvar ålades att vaka.

"Vare nog att anföra följande ställe ur Lydekini excerp-
ter:6 2) "Hwar sum eig will wigises wi|> sinse frillu eller
vi{> hänge skiliaes sitsen han aer |>ryswar mintir til (tre
gånger uppmanad dertill). J>a ma prester hanum synnise
J>iaenesto (vägra nattvarden) til han gör annettiggioe. wil
eig prester J>sern forbuj>se bote biscupi III marker,"
hvartill talrika parallelställen finnas i de gamla lagarne. 6 3)
Hvilken förändring de inträngande kanoniska sedlighets
begreppen utöfvade på de oäkta föddes rätt, skall, såsom
vi hoppas, i det följande blifva klart. På förhand må
här endast antydas, att kyrkans lära om förkastligheten
af hvarje köttsligt umgänge utom äktenskapet, och såle-
des äfven af de ogifte männens konkubinat, steg för steg
försämrade deras ställning, i synnerhet horbarnens, till
hvilkas antal äfven de af gift men med ogift qvinna sam-
manaflade börjat räknas, sedan äktenskaplig trohet blif-
vit en makarnes ömsesidiga skyldighet.

«•») Jfr StL. GB. c. 10. LL. KkB. c. 15. Schmedeman. p. 6. Nord-
ström 1. c. Se ock BjR. c. 15. (Schlyt.ed. p. 124.)

«2) WGL. III. 95. (Schlyt. ed. p. 272.)

•») Se t. ex. WGL. IL KkB. Fl. 57; III. 104; ÖGL. KrB. Fl. 15,
Jfr ock SML. JEB. Fl. 3. Nordström anf. st.



Andra Kapitlet.

Om äkta och oäkta börd i allmänhet.

A. Barn aflade i lagligt äktenskap.

Åkta barns rättigheter åtnjöto i främsta rummet de,
som blifvit aflade uti ett lagligt äktenskap. Vilkoren
for ett sådant voro, enligt hvad uti det föregående an-
tydts, att det blifvit ingånget med frändernas bifall och
utfästande af en viss penningesumma. *) Slägtens sam-
tycke, som borde gifvas i vittnens närvaro, var i början
af den vigt, att giftomannen kunde upplösa ett derförutan
slutet giftermål. a) Saknades åter dotalfördraget, betrak-
tades qvinnan ej såsom mannens äkta hustru, utan såsom
hans konkubin. 3)

1) Den bestämdes antingen åt giftomannen (mundium, mundr, vingsef,
fsestna|>ae fse, fiestningas fie) eller åt bruden, eller också åt dem hvar-
dera (dos, meta, pretium, wittemo, reipus).

*) Lex Alamannorum Tit. 54. §. 1. (Georgisch Corp. Jur. Germ. p.
219.) "Si qvis filiam alterius non desponsatam acceperit sibi uxo-
rem, si pater eius eam reqvirit, reddat eam, et cum qvadraginta so-
lidis eam componat." Jfr L. Langob. Lib. 2. Tit. 10. c. 1; L. Burg.
Add. 1. c. 13. Se Heinecc. D. I. p. 107. not, hvarest upplyses
att denna åsigt gällt uti flere Tyska länder. Äfven Romerska Kat-
ten förbjöd äktenskaps ingående utan bifall af den, som hade pote-

ntas öfver paciscenterna, vid afventyr af äktenskapets nullitet. Se
Walter: Kirchenrecht p. 516.

») Se L. Rotharis c. 223; L. Luitprandi Lib. 2. c. 1; Lib. 6. c. c. 53.
61. Hagen Adelst. Gul. Th. L. c. 25. (Keyser og Munch. 1. 16.)
iEgteskabs B. c. 1. (Paus. I. 66, 67.) Gragas: Arfa tattr. c. 3.



Härutinnan verkade dock Kanoniska Rätten en ge-
nomgripande forändring. Den föreskref val, att gifter-
målet borde ske med giftomans samtycke, 4) samt att en
viss dos vid fästningen borde bestämmas för qvinnan, 5)
men fastade vid dessa omständigheter icke ett så huf-
vudsakligt afseende att ju icke ett derförutan ingånget
äktenskap var lagligt och oupplösligt.

Lika oväsendtliga voro lysning och vigsel, hvilkea
sistnämnde i början vanligen skedde efter det äktenska-
pet genom delad säng blifvit fullbordadt. 6) Kyrkan
gjorde väl allt sitt till för att få dessa ceremonier all-
mänt iakttagne, samt belade den prest, som förrättade
vigsel utan föregående lysning äfvensom de personer,
hvilka gifte sig derförutan, med straff, men såsom vä-
sendtlig form gälde dock ingendera. Det var fast hellre

(I. 175). Festa fcattr. c. 43. (i. 358). (Jfr WGL. 1. GB. Fl. 2;
Add. 8; ÖGL. GB. Fl. 10; UL. MB. Fl. 1; HL. ^ B . Fl. 1. WML.
II. MB. Fl. 1). Äfven enligt Romerska lagen utmärkte dos skilna-
den mellan äktenskap och konkubinat, såsom inses af nov. 12. c. 4;
nov. 89. c. 8. Jfr Walter p. 519.

*) c. 1. c. XXX. qv. 5. (Pseudo-Isid. Richter p. 958); c. 2. C. XXXV.
qv. 6. (Richter p. 1116). Jfr. c. c. 12, 13. C. XXXII. qv. 2.

*) Se förstanf. st. i föreg. not. I. Capit. Reg. Franc. L. VI. c. 133,
heter det: "nullum sine dote fiat conjugium. Jfr ibid. Lib. VII. c.
c. 105. 179. 389. 463.

*) Grimm: D. R. A. p. 434. Vigseln, som redan under de första kristna
seklen uppkom ur plägseden att åkalla himmelens välsignelse öfver
vigtigare företag, \ar tidigt i bruk hos Westgöterne, Longobarderne
och Frankerne. Se Lex. Wisig. Lib. 12. Tit. 3. c. 8; L. Langob.
Lib. 1. Tit. 30. c. 15; Capit. Lib. VI. c. c. 133. 327. 408. Lib. VII.
c. c. 179, 363. 1 Sverige påbjöds den genom tvenne påfliga bref
den 11 Sept. 1165 (1181) samt den 5 Apr. 1216, hvilken sistnämnde
skrifvelse äfven anbefaller lysning. De härom gifna föreskrifterna
intogos äfven uti landskapslagarnes kyrkobalkar. Se WGL. II.
KkB. Fl. 69; ÖGL. KkB. Fl. 31; UL. KkB. Fl. 10; HL. KkB.
Fl. 15; Jfr LL. GB. c. 2; StL. GB. c. 2. Parallelställena samlad»
hos Nordström D. II. p. 23.
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paciscenternes öfverenskommelse att lefva såsom äkta
makar (consensus matrimonialis) som hade anseende af
ensamt nödvändigt vilkor i berörde hänseende. Att den
verldsliga rätten häri icke skulle vara strängare, var sjelf-
fallet. 7) Emellertid torde lämpligast vara att på detta
ställe blott afse barn af ett med alla öfliga formaliteter
fullkomnadt äktenskap, samt längre fram särskildt tala
om de i fåstom aflaie.

Men då bestämningen af äkta bord äfven förutsatte,
att fostret ej vore framfödt för tidigt efter äktenskapets
ingående, eller för sent efter dess upplösning, följer att
utreda den frågan: när presumerade lagarne att den äkta
mannen verkeligen var fader åt det af hans hustru fram-
födda barnet? Undersökningen derom är af särskild be-
tydelse med afseende å de rättigheter, som tillkommo
posthumerna, eller de som blifvit födde efter den föregifne
fadrens död. Må man ej förvånas öfver de olika kriterier
lagarne härvid uppställa, då ju naturen sjelf kastat en
hemlighetsfull slöja öfver conceptionens rätta moment,
samt för iakttagelsen lernnat endast en ungefärlig insigt
angående den tidrymd, som måste eller kan förflyta emel-
lan barnets aflelse och födelse. Ännu vår tids fysiologi
måste erkänna sig hafva funnit endast en medeltermin
eller nio månader.

Romerska lagen utgår härvid från den erfarenhets-
regel, att ett fullgänget barn kan se dagen redan den
182:dra dagen efter sagde moment, men stundom också
först tio månader derefter. För paternitetens bestäm-
mande räknas derföre tillbaka ifrån barnets födelsestund,
först 182 och sedan 300 da^ar, hvarigenom uppstår en
mellantid af ungefär fyra månader. Har nu barnets mo-
der under hela sistnämnde tidrymd, eller helst en ringa
del deraf, lefvat uti äktenskap med mannen, presumeras

7) Se Éichhorn D. I. §§. 108, 183. Nordstrom D. II. pgg. 24—32.
Kolderup-Rosenvinge D. I.
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denne haiVa aflat barnet, hvilket då anses Bom äkta,
tills motsatsen ådagalägges. 8) Denna regel gälle* i och
för sig såsom fullt bevis; dess kraft försvagas af inga
om än så starka sannolikhetsgrunder, icke ens af de mest
talande fakta, derest dessa icke äro absolut ojafaktiga.

Inom de gamla Germaniska folklagarne beröres
ämnet endast af WestgÖternes lag, och det blott i det
allmänna uttryck, att liberi posthumi borde taga arf jemte
de äkta. 9) Sachse?ispiegel åter säger utan vidare tids-
bestämning, att man kan bestrida den persons rätt, som
blifvit född för tidigt efter äktenskapets ingående eller
för sent efter dess upplösning, 10) samt, på ett annat
ställe, att modren vid mannens begrafning eller pä tret-
tionde dagen derefter borde bevisa sitt hafv ande tillstånd,

•) L. 12. D. de statu hominum (1, 5): "Septimo mense nasci perfectum
partum, jam receptum est propter auetoritatem doctissimi viri Hip-
pocratis: et ideo credendum est, eum, qvi ex justis nuptiis septimo-
mense natus est, justum filium esse." L. 3. §§. 11, 12. D. de legit.
hered. (38, 16): "Post deeem menses mortis natus non admittitur
ad legitimam hereditatem. Do eo autem, qvi centesimo octogesimo
secundo die natus est, Hippocrätes scripsit et D. Pius pontificibus
reseripsit, justo tempore videri natum." Jfr L. 4. C. de posth. he-
rede instit. (6, 29). Savigny: System des heut. Räm. Rechts. D. 2.
p. 389.

•) Lex Wisig. Lib. 4. Tit. 2. §. 19: "Divini principatus qvodammodo
peragimus vicem, cum necdum genitis misericordise perrigimus opem.
Ideoqve qvicunqve vir prseventus sorte fatali foetu gravidam cunt
filiis reliqvit uxorem, eum qvi nascetur postmodum, cum caeteris qvi
nati sunt, fieri censamus heredem." (Georgisch. Corp. Jur. Germ.
p. 1965.)

10) Sachsenspiegel, B. I. Art. 36. (ed. Zobel fol. 103): "Wenn ein Weib
einen Man niuipt, gewindt sie Kinder ehe die rechte zeit kömpt, da
das Kind geborn werden möchte, man mac* es beschelden an seinem
Rechten, wann es zu fry geboren ist. Gewindt auch ein Weib
Kinder nach ihres Mannes todt, nach ihren rechten zeiten, man mag
es auch beschelden, wenn es zu spett geboren ist." Jfr Sächs.
Weichb. Art. 94. text och gloss. (Zobel f. 96). Art. 4 text och
gloss. (Zobel f. 12). Lehenr. c. c 20, 21. (Zobel pgg. 54—56.)
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derest barnet må anses såsom af mannen afladt. il) Det-
ta hänvisar på en nog kort tid för hafvande tillståndet.
Men sannolikt innehåller detta lagrum endast ett af lag-
stiftaren gifvet råd åt efterlefvande enka, till undvikande
af framtida tvister med mannens arfvingar, 12) på det
hennes rätt ej måtte "durch unwissenheit verdrucht wer-
den." Glossans förklaring: "Die rechte zeit ist nach neun
monden, und iin anfang des zehenden," röjer omisskän-
neligen Romerskt ursprung. Schwabenspiegel antager
deremot den "rätta tiden" för fostrets qvarblifvande i
moderlifvet vara, för flickebarn 40 och för gossebarn 41
veckor, hvarföre den de barn vore oäkta, som blifvit födda
innan denna tidrymd förflutit ifrån äktenskapets bör-
jan, eller efter dess förlopp ifrån äktenskapets upp-
lösning/ 13)

De Danska lagarne gå längre i detalj. Konung
Eriks Seeländstca lag stadgar,14) att hustru, som säger
sig vara hafvande vid mannens död, skall sitta i oskift
bo under 20 veckor, efter hvilken tids förlopp "goda
qvinnor" böra tillkallas, för att undersöka hennes tillstånd.
Uppstår derom olika meningar qvarstannar hustrun i hu-
set 20 veckor till. Befinnes hon då hafvande, vare bar-
net äkta och tage arf om det blifver döpt. Härifrån af-

1J) Sachsensp. B. I. Art. 33. (Zobel f. 98): "Ein Weib die ein Kind
tregt nach ihres mannes todt, und die sich beerbhafftig beweiset zu
der begrebniss öder zu dem dreissigsten, wird das Kind lebendig ge-
boren, - - - das behelt des vaters erb."

1 *) Också säger Glossan till detta ställe bland annat, att dermed vill
gifvas "den frawen diesen rath," af två orsaker, nemligen för att
bemöta invändningarne derom, att "es were des verstorbenen natur -
liches Kind nicht," eller "es sey kein Kind zu hoffen."

fi) c. 280. Lagrummet anfördt hos Sydow: Das Erbrecht des Sachsen-
spiegels p. 49, samt Siegel: Das Deutsche Erbrecht p. 29. Jfr Eich-
horn Deutsch. St. u. It. G. §. 351. D. II. p. 616. not.

««) B. I. c. 2. (Nord. Oldskr. D. 14. p. 3.)
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vika Skåne- l s ) och Jutslca lagarne så till vida, som de
icke veta af mer än en pröfningstermin. Den sednaro
s tadgar : 1 6 ) ' Of konae sighser sik at vaerse maeth barnse
seftaer bainnae bondae dötb, tha skal hun sitae i eghn uskift
tiughae ukse. tha skulse gothse qvinnae se ok skiljas hvat
haeldser aer. finnge the, at hun aer dighaer mseth barn, sitse
fram i eghn til barn worthser föd. fÖthces barn svå långt
<%fteer, at thcet må val-prouces, ut thcet cer cei athcelbonda
barn, etc." Här namnes således icke någon viss tid, inom
hvilken barnet måste framfödas för att anses som äkta.
Men Konung Hans' Allmänna Stadsrätt säger bestämdt, 17)
att barn, födt sednare än tio månader efter mannens död,
är att betraktas som horbarn.

De I s l ändska och IN o r r s k a lagarne innehålla, märke-
ligt nog, ingen hithörande antydning. Men uti de flesta
Svenska lagar förekomma deremot detaljerade stadganden,
som röja en nära likhet med de Romerska och de Dan-
ska. I öfverensstätnmelse med de sistnämnda säger West-
götalagens yngre kodex, att om hustrun uppger sig vara
hafvande vid mannens död, skall hon sitta qvar i boet
"til fraestningae'' i 20 veckor, då undersökning å en der-
till bestämd dag ("a stempno dagh firi sägner") bör ske
till utrönande af hennes uppgifts sanningsenlighet18)

»•) Ii. I. c. 1. (Nord. Oldskr. D. 18. p. 3.) Andr. Sun. 1. 1. Om fä-
dernefränderne påstodo att m.annen ej aflat barnet, borde enkan vita
det med två mäns vittnesmål och tolf mäns ed.

1 6) B. 1. c. 3. (ed. Kolderup-Rosenvinge pgg. 15—16. Nord. Oldskr.
D. 9. p. 6.)

17) Konning Hansis Kiöbstedzret offver all Danmark. C. 56. Jfr ibid.
c. 64. (Kolderup-Eosenvinges ed. p. p. 539. 542.) Se ock Normann
de legitim atione pgg. 13—14.

i») WGL. IL AB. Fl. 4: "Syter konae i bo ok f>ö"r bonde, kallaes hon
hauande varse, hun skal i bo sitise til frsestningse tiughu vikur. j>a
skal a se en hon jer hauande. a?r hon eig hauande - - - - ser stemp-
no dagh firi sagher. j>a skal hon af faras." Jfr WGL. 1. AB. Fl. 4.
Ett likartadt stadgande finnes uti Walsiska lagen. Se Gans. I>. 4.
p. 311. hvarest åberopas Leg. Wall. p. 78. II. 1. 25.
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Noggrannast uttrycker sig Upplandslagen, der det heter:
19) "Om en man dör utan att efterlemna några arfvingar och
hans skyldemän komma till hans gård för att skifta hans
qvarlåtenskap, men hustrun som sitter i boet säger: jag
är med min mans barn och börda, då skall egendomen
synas och besigtigas samt sättas i takamannahander ("i
iaemna3j>ae haendaer") och hustrun disponera öfver så myc-
ket som hon till sitt underhåll behöfver. Och äro sju
månader bestämda för henne ("ok liggi J>a staempnu da-
ghaer före husfrunni manae|>ae staempnae J>aet aeru manaef>ae
siu.") Födes barnet och kommer till verlden sju måna-
der efter mannes död, så anses det vara afladt af man-
nen. Denna månad kallas skyndande månad (skynd«Vbae
manaefjae). — Födes det åtta månader efter mannens död,
tager det arf och orf. Det kallas ytterligare månad
(ytighiae manaef»). — Födes barnet nio månader derefter
(är det älven äkta samt) tager arf och orf. Det kallas laga
månad (laghae manoej>). — Födes barnet och kommer-till
verlden tio månader efter mannens död sa tager det äf-
ven arf och orf. Det kallas senaste månad (senaepae ma-
naej>). — Födes de ännu sednare (f>y sennae), då (är det
ej afladt af mannen och) må (emedan det anses för) hor-
barn ej taga del i arfvet, och hustrun fyllo åter hvad
hon (under sitt hafvande tillstånd) åtnjutit af mannens
gods." Enahanda, dock mindre utförliga, stadganden
återfinnas uti Helsinge- 20) och JFestmanna-lagarne 21) samt
den till Magnus Erikssons tid hörande Allmänna Slads-

»») UL. .3EB. Fl. 10. §. 1. (Schlyt. ed. p. 114.)

2 0) HL. JEB. Fl. 10. §. 1: "DörbondEe barnlöz okf>£en krasfwr till arfws
till baar. hustru sighir sik ime]> bärni warae. fö|>£es ftajt barnit i |iem
X maiuipse seftir f>£et bondasn döfier Eer. taki paat barn arff ok orff.
l>set kallaer senape arff. födes f^t sen^rae. ^a ma tey horbarn arfwi
skifftas." (Schlyt. ed. p. 34).

*») WML.I. OB. Fl. 12. Jfr WML. II. J5B. FL 10. §. 1. (Schlyt. ed. pp.
51. 127.)
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lagen. 2 2) Kristoffers Landslag vill, 23) att om hustrun
vid mannens död påstår sig vara hafvande af honom: "tha
ägher thet gotz synas och i iämnadha händer sättias:
och tho radhe hustru födho sinne. Tha skal hon sex
manadha dagh hafwa. Synis tha a henne, at hon hafwan-
de är, tha skulo än henne fyra manadha dagh läggias.
Födhis thet barn innan tyio manada och far thet chri-
stendom, tha tagher thet arf. Födhis thet sennare, tha
ma thet ey arf tagha." Sedermera har genom 1686 års
Testämentstadga blifvit bestämdt, att mannens egendom
i thy fall bör inventeras och i qvarstad sättas samt ge-
nom en Konglig Medicinalordning, 2 4) att hustruns be-
sigtning borde ske genom "förståndiga qvinnor," hvar-
efter 1734 års lag, 25) med bortlemnande af all tidsbe-
stämning stadgat: "Säger hustru sig hafvande vara,
och synes thet ej å henne; ställe tå borgen, om hon up-
pehälle af boet niuta wil. Kan sedan pröfvas, att hon
thet swikeliga föregifvit, eller föder hon barnet senare,
än att thet för mannens arfwinge hällas må; gälde tå
åter, hvad hon af mannens lott i boet till fö do fått, eller
försatt hafwer."

De anförda lagrummen utvisa klarligen, att man-
nens slägtingar egde rättighet att efter hans död bevisa
hans föregifna posthumers oäkta börd. Huruvida denna
bevisning stått dem öppen i afseende å de barn, hvilka
han under sin lifstid erkänt såsom sina, är deremot svå-
rare att afgöra, emedan källorna, thy värr, öfver denna
vigtiga punkt lemna endast ytterst torftiga underrättelser.
Emellertid vilja vi anföra det ringa vi uti dem funnit.

3») StL. GB. c. 17. Jfr dersammast. MB. c. 5.
a3) LL. GB. c. 22. Jfr ibid. EB. c. 10. hvilket är ordagrant afskrifvet,

från ÖGL, MB. Fl. 7. Se och SML. JEB. Fl. 3.

*•) Af den 30. Okt. 1688. §. 31. Jfr Abrahamssons Anmärkningar till
LL. p. 312.

"•) Sv. R.-L. ÄB. c. 5. §. 2.



Främst erinre man sig det stadgande i Romerska la-
gen, som, strängt vidhållande satsen: "pater est qvem
nuptise demonstrant,'' betraktade äfven de barn, hvilka
föddes inom sex månader efter det mannen första gången
haft samlag med sin hustru, såsom legitima, så framt
mannen ej kärade deremot. Hans uttalade eller presu-
merade erkännande af fostret skulle ersätta hvad i tiden
bruste. 26)

I likhet härmed lät den Kanoniska rätten det bero
på mannens förgodttinnande att såsom eget erkänna det
barn, hvarmed hans hnstru under påstående äktenskap
blifvit rådd af en annan. a 7) Gjorde han det, kunde in-
gen statusklagan andragas emot detsamma, en åsigt hyl-
lad äfven af de sednare Tyska rättsurkunderna. 28) Den
Engelska sedvanerätten ville, att om en man ej talade
deruppå, att hans hustru under äktenskapet framfödde
ett horbarn, utan qvarhöll och närde det i sitt hus såsom
eget barn, skulle det vara arfsberättigadt och äkta ("erit
heres et legitimus,") hvilken följd skulle inträffa äfven
om mannen känt eller varit okunnig om hustruns brotts-
lighet, ("sive vir omnino ignoraverit vel sciverit, vel du-
bitaverit,") om än fulleligen utredt vore, att en annan
aflat barnet ("licet constiterit in veritate, qvod uxor de
alio qvam de viro sua conceperit.") a9) Denna rättssed
är så mycket anmärkningsvärdare, som den Engelska rät-
ten från äldre tider, liksom ännu i dag, för öfrigt visat

*•) L. 11. C. de nat. lib. (5, 27). Savigny: Syst. des heut. R.-R. D. IT.
anf. st.

*'') Se Siegel: Das Deutsche Erbrecht. p. 30.
S8) Siegel, anf. st. not. 103, hvarest citeras: Vera. Sachsensp. 1. 21. 2.

Eis. Rechtsb. I. 43. Annat synes förhållandet hafva varit der Sach-
senspiegel gälde. Se Ssp. I. 38, text. Glossan t. d. st. säger: "Du

* solt aber wissen, das niemandt ein Ehe beschelden mag, dann al-
lein beider Eheleut blutfreunde, ob sie vorhanden sein."

a t ) Gans B. 4. p. 349, stödande sig på Braéton II. 29. §. 4.
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sig strängare och obarmhertigare emot de oäkta barnen,
än någon annan Germanisk lagstiftning, på Sachsenspie-
gel nar. Också tyckes densamma för ingen del öfverens-
stämma med de grundsatser, som uttala sig uti de ty-
ranniska statuter, hvarigenom man under Henrik den IILs
(1216—1272) tid sökte mota den öfverhandtagande ose-
den, att genom understuckna barn ("partus suppositus")
utestänga äkta fränder från arf. Enligt dessa stadgar
kunde nemligen den arfsberättigade slägtinge, som miss-
tänkte att de äkta makarne ej sammanaflat det uppgifna
barnet, fordra laglig undersökning till utredande af verk-
liga förhållandet. 3 0) Dock synes den Engelska rätten
ständigt hafva strängt och konseqvent följt den omnämnda
Romerska rättsregeln, samt uteslutit dess tillämpning en-
dast i de fall, att genom osvikeliga bevis utredas kunde,
det mannen omöjligen kunnat afla barnet. 31)

Beträffande denna fråga säger Jutska lagen 32) ut-
tryckeligen, att ingen annan än rätter arfvinge eger be-
visa dens oäkta börd, som en gift man erkänt för sitt

10) Gans, 1. c. p. 374. Hvarje hustru, som påstod sig vara hafvande,
måste infinna sig för Sheriffen, på det att hennes tillstånd skulle,
enligt dennes föreskrift, undersökas af för sådant ändamål antagna,
edsvurna qvinnor. Men ej nog härmed. Hon hölls ända till fostrets
födelse uti ett slags civil-arrest, på det något underslef ej skulle
kunna bedrifvas. Bracton II. 32.

31) De Engelska lagarne nämna härvid de fall, att mannen under hela
tiden vistats utom England ("extra qvatuor maria,") eller att han be-
visligen var oförmögen att afla barn- Se Gans. B. 4. p. 395.

»») B. I. c. 22 (Nord. Oldsk. D. 9. p. 13): "Hvem sum fatluer gör sik
til barn, thsen må aengi man vrsekas, - - ut£en rsettae arving." Detta
stadgande tyckes vid första ögonblicket strida emot samma lags B. I.
c. 25, der det heter: "Horbörn taksc sekki seftter fathser, tho at han
thinglius." Men vid närmare öfvervägande och jemförelse med an-
dra momentet i samma kapitel framgår klarligen, att detta ställes
mening är, att horbarn icke taga arf efter deras naturlige fader,
äfven om de af honom blifvit tinglyste.
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barn, hvarigenom negativt uttryckes, att den förstnämnde
egt en sådan rättighet. De öfrige Danska lagarne nämna
intet härom; de förmå endast, att der fråga uppstår om
ett barns legitimitet, är det "nserrsemer at witnaes til
athselkonas barnae rast, ssn fra." 33)

Hvad slutligen vidkommer de Svenska lagarne, så utgå
äfven de från oftaberörde Romerska rättssats. Sålunda
Westgötalagens äldre kodex: 34) ''maele J>ser fraondasr bon-
dae eptir han döj)Sen vid kono hans mundgypftae at han
atti eig barn Jisettse. Ĵ aen skal barn seghae ser huserriae
nat liggaer hoss ok gyptasr ser til mseji lagrnaelum," hvil-
ket stadgande nästan ordagrant afskrifves uti samma
lags yngre redaktion. 3 5) Ännu oinskränktare lyder denna
regel uti additamenterne till sagde lag. Der heter det
neinligen: 36) "Far gipt konse barn. |>sen skal barn aghte
gipter aer til mej> laghum." I öfverensstämmelse härmed
förbjuda äfven Westmannalagarne 37) uttryckeligen att
föra bevisning emot en främmande mansperson derom,
att han skulle vara fader till ett af en gift hustru under
äktenskapet framfödt barn. Dymedelst ådagalägges klar-
ligen, det sådant barns äkta börd ej kunde förnekas af
någon annan, än den äkta mannen. Han var äfven den
enda, som kunde tilltala hustrun for hor, såframt hon
icke blifvit öfverraskad på bar gerning? eller tvenne vitt-
nen intygade, att de sett horkarlen gå in och ut från

S3) Sk.L. I. 4. JL. I. 1. Hans' StR. c. 63. Jfr Normann p. 12.
Samma princip uttalas i Gragas Festa Balkr. c. 45. ,

»•) WGL. I. AB. Fl. 8. §. 1. (Schlyt. ed. p. 26.)
3B) WGL. II. AB. Fl. 11. (Schlyt. ed. p. 136.)
3«) WGL. IL Add. 12. pr. (Schlyt. ed. p. 250.)

"7) WML. I. GB. Fl. 8. och WML. II. MB. Fl. 7. §. 2 stadga lika:
''Hafwe alldre aangen wizor^ at wita barn i giffta steng." Att dessa
ord böra toikas såsom ofvanföre skett, inses af hela sammanhanget
uti förstanfördo lagrum. Se Schlyters gloss till WML. under or-
det "gipta."



mannens hus, i hvilket fall biskopssoknaren egde taga
sig talan i saken, naturligtvis dock endast med hänseen-
de till brottets kriminella påföljd. Härom föreskrifver
Uplandslagen: 3 8) "sengin ma ok andrum sak före hor giwse
utaen husfru aellr bonde giwi sak sinae maellum. utaen |>e
waerj>in inni takin aellr aeru til twaeggiae mannae witni.
J>erae sum synt ok sett hawae til gangu ok frangangu.
I>aer ma biskups man fa antwingise lagh aellr pajnningas,"
hvarutinnan öfriga landskapslagar med mer eller mindre
växlande uttryck instämma. 3 9) Östgötalagen 4 0) belägger
till och med den biskopssoknare med 40 marks böter,
som anklagade hustrun för hor utan att mannen dera ta-
lat. Till följe häraf voro mannens fränder, hviika icke
kunde anklaga hustrun för hor, obefogade att framställa
bevisning om hennes barns oäkta börd, emedan utredning
derom ej kunde vinnas utan att äktenskapsbrottet förut
blifvit ådagalagdt. Måhända invändes härvid, att nämnde
stadganden angående åklagare-rätten vid begånget hor
icke afsåge de laglige arfvingarnes obefogenhet, att fram-
kalla dess civila påföljder, utan endast den oskyldiga
makens uteslutande rättighet att åtala brottslingen. Men
emot en slik tolkning stå ofvananförda ställen ur West-
göta- och Westmannalagarne; den vore dessutom icke
förenlig med de principer som genomgå den äldre Sven-
ska familjerätten. Utan fara för misstag torde man der-

3B) KkB. Fl. 15. §. 3. (Schlyt. ed. p. 64.)

*») Se WGL. I. GB. Fl. 5; Gotl. L. 1. 21. pr.; SML. KkB. Fl. 2;
WML.I. KrB. Fl. 9; WML. II. KrB. Fl. 21; HL. KkB. Fl. 15. §.
2; Bj. II. c. 15.

40) KrB. FL 27. pr.: "Giwser soknare bondans kunu hor Sak nia?{>
stacmdu finge sua at bondin gaf egh hsenne förra sak. j>a bote sok-
narin fiuratighi marköer. Nu ma egh biskups soknare bondans kunu
sak giua firi hor utan bondin giui hsenni sialwser s ak" Jfr Smal-
L. KrB. Fl. 13. (Schlyt. ed. p. 108 not. 46). Se Nordström D. II.
p. 199.

[ 3



före med Nordström kunna sluta, att det berodde på
mannen, huruvida ifrågavarande barn skulle betraktas så-
som legitima eller ej. Emot en sådan uppfattning stri-
der icke hvad lagarne meddela för det fall, att mannens
lagliga arfvingar väl icke drogo i tvifvelsmål, att barnet
blifvit afladt af honom, men bestredo det barnets moder
varit dennes lagliga hustru eller fästeqvinna, och på så-
dan grund vägrade att erkänna dem för äkta, innan för-
äldrarnes lagliga fästning eller giftermål bevisats. AX)

B. Barn alladc i fästoni-

Redan under den Germaniska rättsutvecklingens äl-
dre period betraktades en i laga ordning försiggången
trolofning såsom ett verkligt giftermål, sedan mannen
och qvinnan en natt legat tillsammans; på bröllops-
ceremonierna lades ej någon hufvudsaklig vigt. Kanoni-
ska lagen långt ifrån att uppställa någon inskränkning
visade till och med, såsom ofvanföre blifvit anmärkt, en
större tolerans i afseende å de öfliga fästnings formali-
teternas iakttagande, i det den för oväsendtliga höll de
momenter, hvilka den äldre verlclsliga rätten infört till
oeftergiflig form för berörde aftals giltighet, nemligen
frändernas bifall, vittnens närvaro och dotalfördraget.

En naturlig följd häraf var, att de med fästeqvinna
aflade barnen åtnjöto äkta barns rätt. Uti de af oss an-
litade sydgermaniska rättskällorna hafva vi ej funnit nå-
gra stadganden härom, hvaremot sådane i talrik mängd
förekomma uti de Skandinaviska.

Den första ibland de Danska lagarne, som uttryck-
ligen uttalar besagde åsigt, är Konung Hans' Allmänna

*«) Se WGL. I. AB. Fl. 7; ÖGL. MB. Fl. 8. pr.; UL, iEB. Fl. 18;
WML. II. iEB. Fl. 13. §. 2.

') Se ofvanföre p. 20.
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Stadsrätt, 2) der det heter: "Affles Börnn udi feste, det
er echte Hustru Börnn." Tidigare gåfvos detaljerade fö-
reskrifter härom uti Norge. Sålunda legitimerade Magnus
Lagabeters Gula tings lags kristenrätt 3) och den gamla
Björköarättens kyrkolag 4) åt ett sådant barn, ifall det
blifvit afladt innan 12 månader förflutit efter trolofningen,
hvartill orsaken var att brölloppet ej fick uppskjutas
längre än sagde tid. Denna bestämning bortlemnades
uti Ärkebiskop Jons kyrkolag,5) som helt allmänt stad-
gade: "Fästeqvinnas barn är äkta barn, sak samma om
brölloppet försiggått eller ej," hvarmed ock öfverensstäm-
mer den för Island affattade Jonsboken. 6) Men en af
Konung Erik Magnusson (1280—1299) utgifven förord-
ning förunnade endast de barn äkta föddes rättigheter,
hvilka sett dagen efter det fästningen blifvit från predik-
stolen kungjord. 7)

De Svenska landskapslagarne fordrade ovilkorligen,
att öfliga trolöfningshögtidligheter blifvit iakttagne, för
att ett i fästom afladt barn skulle anses såsom "adalkone
barn;" 8) en naturlig följd af den vigt, som fastades vid

2) Kj. E. c. 28. (Kolderup-Kosenv. ed. p. 531). Jfr Chr. V:s D.-L. B.
5. c. 2. §. 33, som fordrar att fästningen skett med presterlig väl-
signelse, för att barnet skulle anses som äkta. Jfr Normann p. 2.
Örsted: Haandbog över D. og. N. Lovk. I). 2. Suppi. p. 16.

3) M.-L. G. L. KrR. c. 59. (Paus I. 242).
4) Biarkoe Ref. c. 68. (Paus II. 269).
5) Jons Chr. Ret. c. 48. (Paus ,11. 149).
ö) AB. c. 1. (Thorballesens ed. p. 103).

')• Se mom. 6. af berörde förordning, införd i Paus' lagsamling III. p.
176. Jfr Normann anf. st.

B) Detta^framgär klarligen ur jemförelsen emellan följande ställe i Up-
landslagen iEB. Fl. 18: "Afflass barn i fasstum taki ]>ffit barn arff
ok orff. Delis ]>sst ok sighser hånas sei laghlikce festae wserae. i>a
fylli hun ma?i> att» fastum, fiurmn aff manna5 halw ok fiuriim aff
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en slägtmedlems öfvergång till annan ätt. Denna åsigt
aynes ännu vara Landslagens, hvilken, efter att hafva fö-
reskrifvit det fästningen skall ske med giftoinans sam-
tycke och i vittnens närvaro, bjuder: 9) "Nu sidhan hon
laghlika fäst är - - häfdar fästeman henne för än wighilse
akomber - - afla the barn i fästom saman, tha äro the
barn adhelkonu barn." Men sedan ättförfattningens band
blifvit än lösare, bortvek småningom föreställningen om
fästningen såsom en juridiskt högtidlig handling, hvars
giltighet berodde deraf, huruvida de från fordomtima
brukliga formaliteterna blifvit iakttagne. Och finnes, så
vidt vi inse, icke något rum för tvifvel derom, att all
fordran af högtidlighet vid fästning försvunnit ur 1734
års lag, ehuru föreskriften derom såsom ett rad kommit
att derstädes qvarstå. I 0) I öfverensstämmelse härmed
bör äfven dess stadgande: *') "Aflar man barn med sin fä-;
steqvinno, eller under ächtenskaps löfte - - the barn äro
ächta barn," tolkas.

y quinnse halw. jor aghu swseriss at per \>a wi\> waru han hance
laghlikce fcesti" samt WGL. I. AB. Fl. 7; ÖGL. JSB. Fl. 8;
GB. Fl. 4- 5. 16; WML. II. MB. Fl. 13. §. 2; HL MB. Fl. 13. §. 6.

') LL. GB. c. 2 pr. §. 1. 3.

»•) Sv. R.-L. GB. c. 3. §. 1. JfrKongl. Res. på Hoff-Consist. memorial
ab den 6 Mars 1691. §. 1. K. Res. på Frest. Besv. den 22 Okt.
1723. §. 4, samt K. Förordn. för'den 14 Jan. 1726, uti Abrahams-
sons Anmärkningar till LL. Se ock Schlyter: Juridiska afhandlin-
gar. pgg. 146—151. Schrevelius Lärobok i Sv. Civil-rätt D. 3. p. 88.
Den motsatta åsigten förfäktas af Nehrman, Bring och F. L. Schau-
tnan. Se den sistnämndes: Handbok i Finlands Kyrkorätt D. 1. pgg.
353—356.'

1 •) Detta fördetfliga stadgande angående verkan af ett uti obevakadt
ögonblick gifvet löfte, hafva vi ej funnit i någon annan Germa-
»lisk lag.



€. Barn aflade uti ett putatlrt äktenskap,

D. v. s. ett sådant som bona fide blifvit ingång«t
emellan personer, deder för blodsförvandtskap, andlig fränd-
skap eller annan orsak icke kunde lagligen äkta hvar-
andra. Ett sådant äktenskap betraktades enligt Kanoni-
ska lagen t till följe af de bestämda skyldskapshindrens
absoluta natur, såsom från början nullum, och måste der-
före ovilkorligen upplösas, såsnart makarnes slägtskaps-
förhållande blifvit kändt. ' ) Detta hindrade emellertid
icke, att ju de barn, som blefvo frukten deraf, ansågos
såsom äkta och njöto sådanes rättigheter, om blott de
blifvit aflade, innan kyrkan upplöst äktenskapsbandet,
eller, som det hette, uttalat "sententiam divortii.'' a) Dock
gälde denna sats icke oinskränkt, ty, för att en sådan
verkan i afsoende å barnen skulle inträda, erfordrades
yttermera, att äktenskapet blifvit slutet "publice et sine
contradictione ecclesiae in facie, conspectu ecclesiae" d.
v. s. med lysning och vigsel fullkomnadt. Såsom redan
visats, var dessa formaliteters iakttagande ej nödvändigt,
för att äktenskapet skulle anses for ett verkeligt sådant
och de deruti aflade barnen åtnjöto äkta barns rättighe-
ter; men uti ifrågavarande fall voro de så väsendtliga,

') Se Walter §. 248. Nordström II. p. 35.
a) Se Corp. Jur. Can. Decretal. Greg. Lib. IV. Tit. XVII. (Qvi fllii

sint legitimi). Cap. 2: "Ideoqve sancimus, ut filii eorum, qvos ipsi
ante divortium habuerunt, et qvi concepti fuerant ante latam sen-
tentiam, non minus habeantur legitimi." (Itichter p. 685.) • Makarna
kunde icke sjelfve upplösa det en gång ingångna äktenskapet, äfven
sedan de kommit till insigt om sitt skyldskapsförhållande, utan for-
drades dertill ovilkorligen kyrkans auktoritet. Kanoniska lagen sä-
ger uttryckeligen: "Si etiam parentela (slägtskap) esset publica et
notoria, absqve iudicio ecclesiae vir ab uxore separari non potest."
Decretal. IV. XIX. 3. (Kichter p. 695.) Glanvilla (VI. 17. §. 6).
upplyser, att den Engelska rätten tillerkänd» sådana barn fnll arf«-
rätt. Se Gans 4. p. 336.



att deras underlåtande hade till påföljd det barnen anså-
gos såsom oäkta. 3) Såsom motiv till detta undantag
uppger dess auktor Innocentius III. den presuintion, att
de föräldrar, som ville förhemliga sitt äktenskap, endast
låtsade vara, men i sjelfva verket icke voro i okunnighet
om hindret för deras äktenskapliga sammanlefnad, "quum
illi taliter (clandestine) contrahendo non expertes scien-
tiae, vel saltem affectatores ignorantiao videantur."

I samklang med Kanoniska rättens grundtanke, och
tvifvelsutan i följd af dess inflytande, stadgar Sachsen-
spiegel, att om en man af ovetskap äktar en qvinna,
med hvilken han enligt lag icke får gifta sig, samt äk-
tenskapet sedermera, efter det hindret blifvit bekant,
upplöses, så förblifva dock alla de barn äkta, som ma-
karne sammanaflat före skilsmessan. 4) Äfven enligt den-

3) Corp. Jur. Can. Decretal. Lib. IV. Tit. III. (De clandestina deepon-
satione). Cap. 3. §. 1: "Si qvis hujusuiodi clandestina vel interdicta
conjugia inire prasumpserit in gradu proliibito, etiam ignoranter,
soboles de tali coniunctione suscepta pi'orsus illegitima censeatur, de
parönftH» ignorantia nnllnm habitura subsidium." (Kichter p. 655.)
Jfr Decretal. IV. XVII. 2. Se ock Nordstrom II. p. 35 not. 64.

4) Ssp. B. III . Art. 27. (Verm. Ssp. I, 19. §. 1): "Wer éin Weib nimbt
unwissendt zu der Ehe, der er zu Ttecht nicht baben mag, und kin-
der mit ihr gewinnet, werden sie darnach wider gescheiden mit
Recht, es schadet den kindern zu ihrem Rechten nicht, die vor der
scheidung geboren sindt, noch auch dem kinde, das die mutter in
zeit der scheidunge in dem leibe treget." Enligt sin vana ordar
glossatorn vidt och bredt öfver detta kapitels innehåll. Ehuru här
påtagligcn endast är fråga om ett matrimonium putativum inom de
förbudna leden, framlaser bemälde kommentator härur ett förbud för
mer än ett dussin olika slags äktenskapliga förbindelser. Han

| rörer ihop likt och olikt samt citerar till höger och venster, än från
bibeln, än från romerska lagen, än från kanoniska rätten, en oräkne-
lig mängd lagbud, hvilka dock med det ifrågavarande ej hafva det
aflägsnaste sammanhang. Derjemte framställes i brokigt virrvarr
åtskilliga funderingar angående patriarken Jakobs missöde vid sitt
frieri, Judars, hedningars, kättares äktenskap, skilnad till säng och
säte, kyskhetslöften i allmänhet och munkars i synnerhet. Man fin-
ner här, med ett ord, allt annat än en förklaring af lagrummet.



na rättsbok var kyrkan8 auktoritet nödvändig för ett dy-
likt äktenskaps annullering, hvaraf glossatorn dragit den
slutsats, att tillochmed de barn varit äkta, som aflats ef-
ter det föräldrarne blifvit medvetne om sin inbördes skyld-
skap, men innan kyrkan tillåtit eller ålagt dem att skil-
jas från hvarandra. 5) Detta är dock uppenbarligen falskt,
ty sådana barn betraktades såsom oäkta. 6)

Huru sig härmed förhöll enligt Lages B ar b tu o rum och
de Skandinaviska lagarne kan synas mera tvifvelaktigt.
Dessa förklara väl samteligen de äktenskap, som blifvit
ingångna emellan personer inom de förbudna leden (fraend-
simisspioell, siffskapsspicell, gudsivalaghsspiuell) för ogil-
tiga, äfven om de blifvit slutna med alla lagliga formali-
teter, 7) men nämna ej något om de deruti afiade bar-
nens rättigheter för det fall, att makarne icke af vetats
skyldskapshindret. 8) Dock torde man väl kunna taga

5) Se Saclisenspiegol anf. st. Glosa: "Parumb wer em solehes
weib umvissentlich nimbt, dio kinder sind doch Ehelieh öder ehe-
kinder, öb man sio gleich herhach von einariuer schémet. ja auch
das kind, so vor dem Ivlzfcn ur te I isl empfangen worden. "Wissc
auch i gemeinen, das alle kinder, so in stahender Bhe gezeuget
werden, sind und bleibcn ehelieh, ob gleich die cllern nochmuls
durch der kirchen urlcl von cinandcr gcschcidcn werrZcn." Jfr
och Ssp. III. 7-4. Lehenr. c. 57. gloss.

6) Sydow. Erbr. d. Ssps. p. 49. hvarest citeras Verin. Ssp. I, IG. §. U

• 7) Jfr L. Luitpr. L. VI: 51; JJ. Kipuar. LXIX: 2; L. Wisig. DI: 6.
Georg. pp. 179. 473. 492. (574. 822. 1GO8. 1725. 1786.. m. fl. Oragas
Festa l>attr. c. 4. Hagen Ad. Gul. L. ('hr. c. 23; JL. II. 2G; Sk.L.
10; ÖGL. Kr.B. 15; WGL. II, . KkU. 52; GB. 14; 111: 103; IV: 21.
19; UL. KkB. II. 15. ÄB. 24; SML. ÄB. III; WML. ÄB. 46; StL.
ÄB. 15; LL. ÄB. 20.

8) Stadgandet: "Afflser man barn i frpenzemis spirel, sellr guziw* lagh
spiseli, asllr sipskafs spia^ll \>i£t barn se skilt, \vi{> arff," som förekom-
mer pä flere af de citerade ställena i de Svenska lagarne, alser
tvifvelsutan det fall att föräldrarne känt sin frändskap. Detsamma
gäller väl ock om det i flore LL. Barb. använda uttryck: "Hercdca
legitimi non sunt incestuosi."
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för gifvet, att föräldrarnes bona fides kom desse till godo,
och detta så mycket hellre, som sagde lagar hemtat nä-
stan alla sina stadganden, angående äktenskapshindren
samt vilkoren for äktenskapets giltighet ur kanoniska
rätten. 9) Men framför allt synes man berättigas till en
sådan slutsats af den omständighet, att de flesta äkten-
skapssaker, samt i synnerhet de, uti hvilka det var fråga
om skilnad i äktenskap, hörde till Biskopens jurisdik-
tion. l 0 ) Sedermera blef genom ett Kongl. bref till Svea
Hofrätt af den 24 Mars 1698, samt en af Kongl. Rådet
den 12 November 1713 gifven resolution uttryckeligen
förklaradt, att ett uti putativt äktenskap afladt barn skulle
anses som adelkunu-barn, hvilket äfven stadgas på flera
ställen uti 173å ars lag. ltJ

B. flarn aflade i råfdfågt.

Ehuru alla de äldre Germaniska lagarne med svårt
straff belägga den person, som lagrat en qvinna emot
hennes vilja, genom användande af våld eller annorledes,
skilja de sig dock mycket i frågan om den våldtagna
qvinnans och det sålunda aflade barnets rättigheter emot
illgerningsmannen. *) Denna olikhet framträder redan uti
de gamla folklagarne. Så ålägger Theodoriks ediktVk-

' ) Se Kolderup-Rosenvinge I. pgg. 147—150. Nordström II. p. 200.
Jfr och Abrahamsson: Anmärkningar till LL. p. 337. not.

1 °) ÖGL. KrB. Fl. 28, säger uttryckeligen: "Nu ser fcaet biskups
rrettser hiona felagh binda ok lösa. ok wita huat luflikt ser. ok sua
huat sum oloflikt ar ," samt WML. II . KrB. ¥1. 19: "Om hiona-
lagh. fragnzsömis spiaell. guzziuiaspiaeld. sipskafs spiseld f>aer a aengin
soknare oc ;engin annar a tala. vtan biscopasr. Ecllaar i>an biscops
dom hafwser." Se ock Kolderup-Eosenvinge I. 162, samt Capitnl.
VI: 419. (Georg. p. 1610).

**) Sv. R.-L. GB. c. 5. §. 2; c. 13. §. 6; ÄB. c. 8. §§. 3. 5.

•f) Den Walsiska lagen betraktade sådana barn såsom äkta. Gans B.
4. p. 319.
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gersmanncn att taga den våldtagna qvinnan till äkta, samt,
"sponsalitiae largitatis titulo,'' gifva henne femte delen af
sin egendom, eller, ifall han var gift, tredje delen deraf. a)
Häraf synes man med säkerhet kunna sluta, att äfven
barnet betraktades såsom fadrens äkta afkomling. Lex
Wisigothorum öfverlemnar åter våldtagaren såsom träl
åt den kränkta qvinnan, men förbjuder den sistnämnda
att äkta honom, vid det äfventyr att i thy fall sjelf för-
lora sin frihet. 3) Vid sådant förhållande var det natur-
ligtvis likgiltigt för det under våldtägt aflade barnet,
om det ansågs såsom äkta eller oäkta med hänseende
till fadren, emedan denne sjelf, jemte allt hvad han egde,
tillföll qvinnan. Sachsenspiegel innehåller det anmärk-
ningsvärda stadgande, att de barn, som blifvit aflade uti
våldtägt, skulle förblifva oäkta, äfven om fadren gifte sig
med den våldtagna qvinnan. Men icke nog dermed; sam-
ma lag frånsäger till och med de barn, som han aflat
med henne efter äktenskapets ingående, alla äkta barns
rättigheter. 4) Denna hårdhet härrörde sannolikt från
Kanoniska rätten, hvilken i början, i likhet med den Ko-

*) Se Ed. Theod. Reg. c. 59: "Qvi virginem per vim corruperit, eandem
accipere cogatur uxorem; ita ut ei sponsalitiae titulo largitatis qvin-
tam partcm patrimonii sui noverit conferendam. Qvod si jam babens
uxorem ista coinmiserit, tertiam partem patrimonii sui illi, qvam
per vim corruperit, sub idonea et solenni scriptura dåre cogatur."
Jfr ibid. c. 64. (Georgisch pp. 2218. 2219).

5) Lex Wisig. Tit. 4. c. 14: "Si virginem vel viduam violenter adulte-
randam compresserit, illi continuo, cui violentus extitit, serviturus
tradatur, - - tamen nullo unqvam tempore ad eius, qvam compressit
vel stupravit, pervenire conjugium admittatur." (Georg. p. 1938).

4) Sachsensp. B. I. Art. 37: "Wer eines Mannes ehelich Weib offent-
lich behuret, öder sonst ein Weib öder Magd notzöget, nimpt er
sio darnach zu der Ehe, eheliche kinder gewinnet er nimmer
mehr bey tAr." Detsamma i Verm. Sachsensp. 1. 313. Eis. Rechtsb.
I. 44. Schwabsp. c. 415. (38). Se Siegel Deutsches Erbr. p. 31.
not.
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merska, *) förbjöd eller rättare omöjliggjorde **) äkten-
skap emellan våldtagaren och den kränkta qvinnan, ehuru
den sednare öfvergick till den konträrt motsatta åsigt,
att en dylik illgerning grundlade ett verkligt äktenskap
dem emellan, om den sistnämndas fader det fordrade. ***)
Men en åsigt, som engång inträngt i rättsåskådningen, lå-
ter sig ej så lätt förvisa. De Sachsenspiegelska lagstift-
ningarne vidhöllo den ihärdigt, och Baseler konciliet såg
sig nödsakadt att deremot slunga kyrkans anathem. f)

De I s ländska , Norska och Danska lagarne in-
nehålla icke några uttryckeliga bestämningar angående
ifrågavarande barns rättigheter; men det sätt, hvarpå de
sistnämnde föreskrifva bevisningen angående sjelfva vålds-
gerningen bör.a ske, synes dock lemna ett indirekt vitt-
nesbörd derom, att sådane afkomlingar åtnjöto äkta barns
rätt med hänseende till fadren. Jutska lagen säger nem-
ligen:5) "Om en qvinna påstår sig hafva blifvit våldta-
gen, och genast, efter det hon kommit i sitt eget fria
våld, inför grannarne och grannqvinnorne klagar deröf-
ver, samt dessutom å kyrkostämma och å ting anger sa-
ken, så är det sannolikt att hon verkligen blifvit våldta-
gen ("tha aer vånlikt at hennae aer våld gört"), och ed-
gärdsmän äro skyldige att svära deröfver. Men om hon
tiger dermed, till dess saken blir allmänt känd, och hon
ej kärer, förr än hon känner sig vara hafvande
("ok kcerser sei fyme, htm vorthser maeth barnce"), då är

•') c. uu § .1 . C. de rapt. virgin. (9, 13).

**) Den exkommunicerade nemligen vamtagareri. c. 1. C. XXXVI. qv.
2. (Conc. Chalccd. a. 451). Jfr ibid. c. c. 2. 4. 5. 6. Walter p. 533.

***) c. c. 8. 9. C. XXXVI. qv. 2. Richter p. 1127.

f) Sydow. Das Erbr. Ssps. p. 50.

») B. II. c. 17. (Nord. Oldskr. D. 9. p. 32). Jfr. ibid. c. 10,
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ej sannolikt att hon blifvit våldtagen, och edgärdsmän
behöfva ej uppträda för henne." Då man nu känner, att
de Danska lagarne i allmänhet ej tillstadde någon pater-
nitets bevisning, emedan oäkta barn icke tillkom något
anspråk emot deras naturliga fader, men orden "förr än
hon känner sig vara hafvande" tvifvelsutan afse, att qvin-
nan ville väcka åtal emot våldföraren, för att öfverbevisa
honom att hafva aflat det barn, hvarmed' hon gick haf-
vande, så synes man deraf kunna sluta, att genom våld-
tägt tillkomna barn äfven egt lagliga rättigheter emot
fadren. Ty utan ett sådant antagande vore det svårt
att begripa, hvarfore lagstiftaren presumerat, att qvinnan
först då klagade, när hon kände att hon skulle blifva
moder. Till en sådan tolkning af ofvanstående lagrum
leder äfven jemförelsen med ett annat ställe uti samma
lag, nemligen B. I. 33., der det heter: "iEn gangser konse
våld yvser, havse aekki for thy tapset (af) sit goz."6)

•

De flesta af de Svenska landskaps lagarne
ställa uttryckeligen de i våldtägt aflade * barnen, bruts-
barnen som de i Östgötalagen kallas, på samma rätts-
linie med de äkta födde, i förhållande till deras natur-
liga fader. Nyssnämnde lag bjuder: "Nu takser man
kunu rane anar barn i brut i ok bange (våldtägt. allit.).
I>oet barn takasr sua ärf sum aĵ alkunu barn," 7) och
samma stadgande återfinnes nästan ordagrant uti Up-
landslagen, 8) Södermannalagen, 9) Weslmanna-

6) (Nord. Oldskr. D. 9. p. 18.) Se Nordmaun anf. st. p. 3.

7) ÖGL. 2EB. Fl. 8. §. 1. (ScWyt. ed. p. 120.)

8) UL. JEB. Fl. 20: "Nu war&ser konse wald takin. ok waeri>a3r i
py sinni hawaendi ma3|> barni. - - l>a taki î set barn arff ok orff. se
liwar py kan arff til fallse." (Schlyt. ed. pgg. 123, 124.

9) SML. JEB. Fl. 4. §. 2: "Nu kan kuna rantakin warpa. oc aflar barn
i I>y. - - stande i>et barn arf oc vrf. fe hwar {>y kan arf til falla."
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lagen 1 0) och Helsingelagen. J 1 ) Uti Landslagen
förekommer ej något uttryckligt påbud härom, men der-
emot bestämmer densamma, att ett utaf våldtagen äkta
hustru framfödt barn borde se dagen inom fyratio vec-
kor efter hennes sista samlag med mannen, såframt det
skulle vara arfsberättigadt efter honom. 12) Uti nu gäl-
lande lag heter det ändtligen: "Är qvinna våldtagen och
varder theraf hafvande, och föder barn; njute thet barn
samma rätt, som annat äkta barn."13)

Vi hafva nu framställt de allmänna och särskilda
vilkoren för åtnjutande af den äkta bördens prerogativer.
Med undantag af ofvan uppräknade betraktades alla an-
dra som

D. Oäkta barn.

Dessa kunna enligt de Germaniska lagarne lämpli-
gen hänföras till följande tre hufvudklasser:

ho. Oäkta barn i egentlig mening. Till dem hörde
under äldre tider alla sådane, som blifvit aflade af en
gift eller ogift man med en icke beslägtad ogift qvinna;
men sedan den åsigt, att äfven mannen kunde begå hor,

10) WML. II. MB. Fl. 15, ordagrant lika med det uti not. 8 föreg.
sida anförda lagrum ur UL.

1 •) HL. MB. Fl. 13. §. 2: "Taker man kunu maej. wald ok war|>er hun
hawndse i i>y. - - taki J»aet barnit arf. se hwar |>y kan arf til fallae."

**) LL. EB. c. 6: "Nu kan kona med wald frän Bonda sinom taghin
•warda: Far hon Barn innan fyratighi Wikur, frän thy at hon war
i säng med bonda sinom, thet barn skal arf taga." — Orsaken
hvarföre den längsta tidrymden för hafvande tillståndet här bestäm-
mes till 40 veckor men i LL. GB. c. 22. till tio månader, har Abra-
hamsson sökt förklara uti sina anmärkningar till LL. GB. o. 22.
dock, såsom det synes, på ett föga tillfredsställande sätt.

«») Sv., R.-L. ÄB. c 8. §. 6.



gjort sig gällande, räknades till denna klass endast de,
som voro frukten af olofligt umgänge emellan ogift man
och ogift* qvinna.

2:o Barn aflade uti hordom, blodskam eller tvegifte.

3:o Barn aflade utaf fridlös förklarad man.

Uti det följande komma vi väl hufvudsakligen att
sysselsätta oss med de oäkta födde uti egentlig me-
ning eller de vanligen så kallade naturliga barnen; men
vi vilja likväl längre fram med en flyktig blick afse
äfven de begge andra klassernas familjeställning.
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Tredje Kapitlet.

De naturliga barnens familjeställning*

Såsom en hufvudgrundsats i den Germaniska rätts-
åskådningen framstår, att den sedliga personlighetens be-
rättigande betingades af, trädde bakom ocli uppgick uti
det sedliga helas högre rätt samt endast såsom integre-
rande beståndsdel af denna högre rätt var heligt och
oantasteligt; och derföre kunde äfven individen endast
såsom medlem af en högre sedlig sfär vara subjekt för
rättigheter och skyldigheter samt räkna uppå skydd för
de förra och bistånd till de sednares fullgörande. Denna
högre sedliga sfär var familjen, inom hvilken af samma
orsak särskiljde sig tvenne kretsar, en inskränktare och
en vidsträktare, af hvilka den ena omslöt den andra;
och dessa voro den egentliga familjen eller hushållet
samt ätten. Inom den förra, som utgjordes af husbon-
den, hans hustru, barn och tjenare, utöfvade den först-
nämnde, i egenskap af familjens hufvud, uttrycksfullt uti
de Skandinaviska lagarne benämnd husdro t t , skydds-
och bestraffnings-rätten. Den andra, sammanhållen af
ett vidsträktare blodsband, bestod af samtlige fränder
öfverhufvud, hvilka utan att träda husfädernes myndighet
för nära, egde hålla uppsigt öfver deras görande och lå-
tande, såvidt detta ansågs stå i sammanhang med och
inverka på ättens gemensamma angelägenheter och in-
tressen. *) Denna dubbla familjesammanhållning utgjor-

*) Jfr H. Ahrens: Juristische Encyclopädie. Wien 1857 pp. 388. 497.
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de den Germaniska statens starkaste samfundsband. Den
visade sitt inflytande i husbondeväldet, målsmans- och
förmynderskapet samt giftomannarätten, i sameganderät-
ten till och dispositionen öfver slägtjorden samt arfsrät-
ten äfvensom fattigvården, men framför allt uti den soli-
dariska ansvarigheten för slägtmedlemmarnes förbrytel-
ser, fridsgarantien och rättegångsförfattningen, blodshämn-
den, fejden och ättboten.

Då således familje- och ätt-förhållandet var den jord-
mån, ur hvilken individens rättigheter närmast uppspi-
rade, så faller det sig naturligt att, innan vi gå till ut-
redningen af de oäkta barnens samhällsställning, såvidt
den betingades af medborgerlig existimation, betrakta de-
ras ståndpunkt inom de familjer och ätter, till hvilkas
gemenskap de genom blodets naturliga band borde höra.
I detta afseende kommer utvecklingen af vår undersök-
ning att fortgå genom följande stadier. Först skärskå-
das ämnet ur förä ldramaktens , fö rmynderskape ts
och g i f tomannarä t tens , derpå ur ä t tbo tens och se-
dermera ur a r f s rä t tens synpunkt; hvarefter slutligen
följer en kort framställning af de olika principerna och
formerna för den s. k. pa te rn i te t sbev isn ingen .

A. Föräldramakt, förmynderskap, giftomannarätt.

Husfadrens myndighet och ställning inom familjen
beteckna de Germaniska rättskällorna med ordet mun-
dium, som häntydde på en dubbel betydelse. Det inne-
bar nemligen icke, såsom Romarnes patria po te s t a s ,
endast väldet öfver subordinerade, utan äfven, framför
allt, skyldigheten att värna och leda skyddbehöfvande
personer. Väl var ordets etymon Romarens manus, 2)

2) De rättslärde hafva länge tvistat om härledningen af det tekniska
uttrycket mundt (tsk), mund (frnrd), mundium, mundejburdium,
mundeburgium, mundeburde (LL. Barb.)- Det sannolikaste är,



men Germanen utvidgade och förädlade dess allegoiiska
betydelse; han såg i handen icke blott ett verktyg för
hot och tukt, utan äfven ett medel för hjelp och ledning.
Familjefadrens mundium var således ett inbegrepp af
både rättigheter och skyldigheter. Han var berättigad
att fordra hörsamhet af familjens medlemmar, samt att,
ifall han icke åtlyddes, använda måttliga kastigationsme-
del; han egde utkräfva försoningsböter för brott emot
dem; han förvaltade deras egendom och kunde, i egen-
skap af döttrarnes giftoman, hindra för dem skadliga
äktenskap. Men derjemte ålåg honom på andra sidan,
att beskydda sina myndlingar, såväl i allmänhet, som
ock genom uppträdande för eller med dem inför rätta;
att sörja för deras underhåll och ansvara för deras upp-
förande; äfven8om att för eller jemte dem erlägga böter,
hvilka de genom begångna förbrytelser ådragit sig. Med
ett ord, mundium var ett förhållande af ömsesidiga rät-
tigheter och pligter. 3) Efter familjefadrens död, eller
om han af andra orsaker ej kunde handhafva mundium
öfver barnen, tillkom detsamma deras närmaste fränder,
hvilka, såsom öfvertagare af detta kall, benämndes för-
myndare. Att det sköttes till myndlingarnes bästa, der-
öfver vakade åter ätten i sin helhet.

Efter att hafva antydt det begrepp, som låg till
grund för det Germaniska mundium, och hvilket noga
bör vidhållas, emedan de oäkta barnens familjeställning

att ordet kommer af det latinska manus. Jfr Mittermaier: Grund-
sätze des deutschen Privatrechts. B. 2. p. 239 not. 20. Se ock
Grimm: D. R. A. p. 447, hvarest erinras om handslåendet såsom ett
symboliskt uttryck för beskydd. Andra hypoteser hos Heineccius.
El. Jur. Germ. I. 99.

*) Mittermaier anf. st. p. 240. Heinecc. El. Jur. Germ. I. 99—109.
Bevisställen, samlade hos Mittermaier, äro: LL. Roth. c. 202; Gri-
moaldi c. c. 6. 7; Luitpr. II: 36; IV: 4; V: 2; Wisig. IV: 3; -Ssp. I:
11. 16. 23. 41—47; IL 17. 19. 65; III: 3. 7.
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närmast och hufvudsakligast afspeglar sig just uti deras
förhållande till detta rättsinstitut, öfvergå vi nu till de
särskilda lagstiftningarne i ämnet, och först till

a. Kanoniska rätten. Denna lemnar icke några de-
taljerade bestämningar angående föräldrarnes rättigheter
och skyldigheter i förhållande till deras oäkta barn. Den
stadgar endast i största allmänhet: "Ii, qvi non sunt de
legitimo inatrimonio,. matrem potius qvam patrein
seqvuntur," 4) hvarigenorn synes antydas, att mundi-
um öfver dem tillkom begge föräldrarne, ehuru det före-
trädesvis borde handhafvas af modren, hvilken förthy äf-
ven vore närmare än f ad ren, att hemma hos sig uppfostra
dem. Dock egde begge föräldrarne efter råd och lägen-
het sörja för dylika barns underhåll. 5) Föröfrigt berör
den Kanoniska rätten ej med ett ord de oäkta föddes
förhållande till mundii-institutet. Emellertid torde man
vara berättigad att, af den anda som genomgår hela ifrå-
gavarande lagstiftning, sluta det deras ställning i detta
hänseende icke varit väsendtligen olika de äkta barnens.
Men ett helt annat förhållande träder oss till möte i

b. De gamla-Germaniska folklagarne. Enligt dem
alla, med undantag af Lombarda, gälde angående oäkta
barn i allmänhet den Romerska rättssatsen: "patrem non
habent;" de räknades icke till sin naturlige faders, utan

«) c. 15. C. XXXII. qv. 4. (Richter p. 982.)
5) Decretal. Lib. IV. Tit. 7. Cap. 5. (Eichter p. 664): "Uterqve (s<\

parentum) liberis suis (adulterinis et spuriis) procreatis provideat, et
secundum qvod eis suppetunt facultates, sustentationi eorum necessa-
ria subministret." Romerska lagen medgaf endast liberi naturales i
inskränkt mening, d. v. s. konkubiners barn, alimentationstalan emot
fadren, hvaremot på blodskärlek och billighetskänsla fick bero, huru-
vida han ville bidraga till underhållande af de öfriga oäkta barnen.
I), de adg. et alend. lib. XXV. 3. 1. 5. §. 2: "Ha>c res (alimentatio
spuriorum) ex seqvitatp deseendat, caritateqve sanqvinis."
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endast till sin moders familj. 6) Upplysande framför an-
dra äro i detta hänseende tvenne ställen uti Alemanner-
nes lag. Det ena lyder: "Den som utan föregången tro-
lofning tagit till hustru en annans dotter, skall, i fall fa-
dren så fordrar, återlemna henne och betala i förlikning
fyratio solidi; om qvinnan dött, förrän mannen af fadren
erhållit mundium öfver henne (anteqvam ille mundium
apud patrem acquirat), är han likaledes skyldig att till
fadren erlägga fyratio solidi såsom forsoningsbot. Har
förföraren aflat med henne söner eller döttrar, innan han
förvärfvat mundium öfver henne, och desse sedermera
dött, skall han "cum weregildo componere unumqvemqve
patri feminae." 7) Det andra lagrummet innehåller ett
likartadt stadgande för det fall, att någon aflat barn med
en annans hustru, hvarefter tillägges: "si liberi (se. adul-
teri cum adultrice) vivi sunt, non sint i l l ius , qvi eos
genuit , sed ad illum pr iorem maritum mundio
pertinea(n)t." 8) Ur dessa stadgandens jemförelse fram-
går, att de oäkta barnen stodo under samma persons
mundium, som deras moder, d. v. s. hennes faders eller
närmaste agnats, samt att den naturliga fadren kunde
förvärfva detta mundium genom komposition med den,
under hvars mundium barnets moder hörde. Men om
modren saknade agnater, så borde, emedan "nulli liberaj
licuit in suse potestatis arbitrio, i. e. sine mundio (al.
selbmimdia,) vivere," 9) hon stå under furstens mundium,

«) TCichhorn: Deutsch. St. u. RG. D. 1. pp. 347. 349. §. 54. 55.
7) L. Alamann. Tit. 54 (55.) c. c. 1—3. (Georg. Corp. Jur. Germ.

p. 219.)
s) L. Alamann. Tit. 51 (52.) (Georgiseh p. 218.)
9) L. Roth. 205. (Georgiseh p. 982.) L. Fris Titt. 9. 11. (Georgiseh

pp. 419. 420.) Samma förhållande egde rum enligt de Anglosachsi-
ska och Walsiska lagarne. Se G ans IV: 300. Hvad LL. Wisig.
L. 4. Tit. 2. §. 13; Burg. Tit. 59; Baiv. Titt. 6, 7. 14. innehålla om



51

och hennes oäkta bara likaså, af hvilken anledning de
äfven kallades kungabarn. 10)

Huru det enligt Longobardiska lagen sig förhöll
med mundiurn öfver de oäkta barnen, kunde, med hän-
sigt till denna lags tystnad i ämnet, vid första ögonblic-
ket synas tvifvelaktigt. Analogin med de öfrige LL.
Barb. tyckes leda till den slutsats, att de hörde endast
till modrens familj. Men då de, enligt hvad nedanföre
skall visas, togo arf uti fäderneslägten 11) och med den-
samma repartiserade wergelden, l a) så torde man, med
afseende å det nära sammanhanget emellan mundium och
dessa rättsinstitut, vara berättigad att antaga, det de äf-
ven stodo under fadrens och fädernefrändernes välde.
Hvad särskildt beträffar giftomannarätten, så stadgar ifrå-
gavarande lag uttryckeligen, att de oäkte sönerne egde
dela med de äkte det köppris, som vid fästningen erla-
des för deras systrar, 13) hvaraf man väl med Wilda kan
sluta, att de, ifall äkta bröder ej funnos, voro systrarnes
giftomän. 14)

c. De Tyska Rä t t sböckerna och derur hemtade
lagverk betrakta oäkta barn såsom fremlingar, såväl uti fa-
drens som modrens familj, samt utesluta dem från all
slags delaktighet uti ättförbindelsen ("nec genus, nec gen-

en mat r i a potestas "erklärt sich nur als Ausfiuss der Rechte der
elterlichon Zucht und der Befugniss Ehrerbietung zu fordern." Mitter-
maier D. Fr. R. IT. 239. Jfr Heinecc. El. Jur. Germ. L. 1. §.138.

1 °) Mitterm. anf. st. p. 458. Se nedanföre p, 57. not. 30.

" ) LL. Roth. 154, 155. 158—160. Grimoaldi 5. (Georgisch pgg. 967—
968. 1025.)

**) LL. Roth. 152. (Georgisch p. 969.) Jfr ock L. Fris. Titt. 4. 6. 14.
13) LL. Roth. 161. (Georgisch pgg. 968—969): "Si fuerint falii legitimi

et naturales, et sorores tam legitimas qvam naturales, pro mnndio
eorum tollant filii legitimi duas partes, naturales vero partem tertiam.'"

14) Wilda: Von den unechten Kindern §. 20.
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tern haben.t"), äfvensom frän alla déraf härflytande rättig-
heter och pligter. 15) 'Alle die n nehelieh geboren sind,
d i e sc in rech ti oss," säger Saehsenspiegel 1 6), och deruti
instämma de flesta andra Tyska rättskällor. Hvarifrån
och under hvilka orsakers medverkan denna hårda, för
alla andra Germaniska medeltidslagstiftningar okända,
åsigt uppsprungit och inträngt uti den Tyska rättsåskåd-
ningen är en svårlöst gåta. Icke ens den mest asketiska
kyskhetsifver samt de mest öfvcrdrifna feodalistiska och
kanoniska sedlighets begrepp kunna gälla såsom tillräck-
lig förklaringsgrund härföre, ty hvarken kyrkan eller det
strängaste länsväsende afklippte någonsin alla familjeband
emellan en moder och hennes naturliga barn, om de ock
till en del frisagt fadren ifrån sina skyldigheter emot
detsamma. Än mindre kunde det antagande försvaras,
att denna uppfattning rotade sig uti Tysk rättssed. Re-
dan den omständighet, att densamma var fullkomligt frem-
mande för alla Tyskarnes brödrastammar, är ett häremot
talande bevis. Ett sådant framskymtar äfven ur sin
gömma i JSachsenspiegel B. 1. Art. 51. Der heter det
nemligen: "Man sagt auch das kein kind se in er
mutter kebskind sey, das ist doch nicht," hvilket
ställe den gamla interpretatorn sålunda öfversätter: "Di-
citur etiam secundum ju ra antiqva qvod. proles suis
matribus illegitima non existet, qvod falsum est." San-
nolikast förefaller oss, att besagde vidunderliga mening
utvecklat sig ur en abstrakt theori, under Romerska
rättens, Kanoniska lagens och Feodalväsendets gemensam-
ma inflytande. 17)

" } Mittermaier: D. Pr. K. II. 458. §. 435. Sydow: Das Erbrecht des
Sachsenspiegels §• 10.

'«) Sachsensp. B. 1. Art. 37. (Zobels ed. fol. 104.)
17) Den fintlige glossatorn, som alltid är tillreds med en förklaring,

låter budet om de oäktes rättslöshet utgå från kejsaren. v Han säger:
"Du må veta, att enligt naturen är ett oäkta barn likasåväl "seiner



Men icke nog dermed, att de oäkta saknade alla de
fördelar föräldrarnes och frändernes mundium innebar;
de måste ock undvara allt mundium öfverhufvud. Rätts-
böckerna stadga nemligen absolut: 18) "de oäkta födde
kunna ej halva någon förmyndare." Icke ens do-
maren kunde således för dem tillförordna en sådan rätts-
bevakare (tutor dativus). Angående detta märkeliga lag-
bud hafva flere mer eller mindre lyckliga hypoteser blif-
vit framkastade, men antagligast förefaller oss Buddes
hypotes. Genom åtskilliga sinnrika kombinationer har
det lyckats denne författare, att under en gemensam syu-
punkt sammanfatta de momenter, som lågo uti de oäktes
"llechtlosigheit ," det tekniska uttrycket för inbegrep-
pet af de omständigheter, hvarigenom deras familj e-
och samhällsställning utmärktes. Han har visat, att åt-
njutandet af alla de rättigheter, som genom "rättslöshe-
ten" förnekades, förutsatte innehafvandet af ett visst stånd,
samt deraf e contrario dragit den slutsats, att de oäkta
föddes ståndslöshet var grund till saknaden af samma
rättigheter.19) Härigenom inses orsaken, hvarföre ifrå-

mutter rechtes kind," som hennes äkta födde barn, så att naturen icke
har gjort någon skilnad dem emellan. Men kejsarene hafva påbju-
dit den uti sina lagar ("die keyser haben solches in ihren Rechten
also gesatzt,") för att derigenom drifva inenniskorna frän otukt till
äktenskap, emedan inga äkta barn dessförutan skulle födas." Se
.Sachsensp. B. 1. Art. öl. gloss. Jfr och Grimin D. K. A. p. 475.

1 s) Sachsensp. B. 1. Art. 48: "Alle die unehelich geboren sein, die
mogen keinen vormunden haben." B. III. Art. 16: "Reehtlose leut
sollen keinen vormunden haben, zu ihren klagen." Glossan till först-
anförde ställe menar: "Ursache ist, das diese nicht so gut sind als
änder erbare leut. Es darff keiner zum vormunden haben der were
besser undt achtbarcr als sie." Men detta skäl förklarar icke den
omständighet, att oäkta barn icke ens kunde hafva andra oäkta till
förmyndare. Jfr Lehenr. c. 68. Weichb. Art. 4. gloss. 26. ^loss.

19) J. Fr. Budde: Ueber Rechtlosigkeit. Ehrlosigkeit und Eehtlosigkeit.
Bonn 1842 pgg. 40—47.
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gavarande personer icke kunde hafva någon Jagbestämd
förmyndare (tutor legitimus) eller i Tyska rättsspråket
"rechte Vormunder." Ty då förmyndarens och pupillens
jembördighet var ett oeftergifligt vilkor för ett sådant
förmynderskap, 20) men den oäkte, såsom rättslös ståen-
de utom allt ståndsförhållande, icke var jembördig med
någon, icke ens med andra oäkta födde, så följde deraf,
att han ej kunde hafva någon tutor legitimus. 21) Man
skulle tycka, att detta vilkor af "Ebenbiirtigkeit" icke
bordt hindra domaren, hvars val var fullkomligen fritt,
ifrån att för oäkta barn tillförordna en förmyndare (tutor
dat ivus , gesetzte Vormiinder). Men det inre sam-
manhanget emellan nästnämnde och det legitima förmyn-
derskapet lade dock hinder i vägen. Det förra var nem-
ligen endast ett, så att säga, interimistiskt surrogat för
det sednare. Ty domaren var befogad att utse en tutor
dativus blott- i den händelse, att pupillen redan förut hade
en legitim sådan, hvilken for en eller annan orsak icke
kunde föra pupillens talan uti någon enskild sak. 22)
Den Tyska rätten visste då icke utaf något annat fort-
farande förmynderskap,. än den legitima förmyndarens,

30) Sachsensp. B. I. Art. 23. 4.0. text ovh gloss. Lehenr. c. 68. Weichb.
Art. 4.

a1) Se Budde 1. c. p. 35 der det heter: "Kechte Vormiinder känn der
Rechtloss nieht haben, da er iiberhaupt Niemandem ebenbiirtig ist,
selbst denen nicht, welche sein Loos theilen. Ebenburt setzt Ein-
heit des Standes voraus und känn also den Standeslosen, denen die-
ses einigendo Band gänzlich fehlt, auch unter einander nicht zuge-
schrieben werden." Samma åsigt hos Kraut: Yon der Vormund-
schaft p. 51, citerad af Budde anf. st.

**) Sachsensp. B. 1. Art. 47: "Dann sein Vormundschaft wehret nich
länger, dann als das Gericht und die sache wehret." Glossan säger
med rätta: "Ein solcher Vormund ist nicht mehr als vorspiech," men
blandar dock i och med detsamma bort sig och motsäger sig sjelf,
då den identificerar ''Vorsprocher" och "Vormund." Jfr Weichb. Art.
26. gloss. Art. 41 text och gloss.
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hvarföre äfven domaren, i det fall att denne sistnämnde
helt och hållet måste skiljas ifrån sin befattning, ex no-
bili officio trädde uti hans ställe. 2 3)

Huruvida de oäkta födde äfven voro oberättigado
att ställa för sig en "Vorsprecher" inför rätta, är en sak,
som vi icke våga afgöra. Glossan till Sachsenspiegel
förnekar dem på flere ställen denna rättighet. a 4) Men
Budde påstår, att glossatorn härvid, såsom ofta, förlorat
den riktiga insigten uti Germanisk rätt, genom samman-
blandning af utländska rättsbegrepp med de inhemska.
Enligt hans åsigt grundade sig glossans påstående uti
ifrågavarande punkt uppå en "Verwechselung des Fiir-
sprecheramtes mit der Vormundschaft/' till hvilken irring
Romerska rätten skulle gifvit anledning. 25) I motsats
till glossan påstår han, att de oäkta födde icke blott
voro berättigade, utan äfven skyldige, att ställa för ^ig
Vorsprecher inför rätta, och stöder detta antagande på
ett ställe uti Vermehrte Sachsenspiegel, 2 6) som dock
lemnar endast ett indirekt vittnesbörd derom. Men vare
dermed huru som helst, så är dock säkert, att de icke
sjelfve kunde uppträda inför rätta såsom ombud för an-
dra; ty Sachsenspiegel säger: "Jeglich man mag wol ur-

23) Sachsensp. B. 1. Art. 41: "Klagt - - - - Man sol ihm vorteilen allo
vormundschafft. Darnach sey der Eichter der Frawen Vormund.
Judex enim suplet authoritatem tutoris," säger glossan. Jfr Ssp. B. 1.
Art. 44. Budde pgg. 35—37.

24) Se t. ex- gloss. till Ssp. B. 1. Art. 48, hvarest uppges såsom skäl:
"Es darff aber keiner seine Idag einem achtbarern geben und auf-
tragen dann er selber ist. Dann solche wer dem wiederspacher
nicht leidlich" samt till Ssp. B. 1. Art. 60: "Anriichtige leut sollen
keine Vorsprechen haben, damtt sie sich ihres versehen kondten er-
hohlen. Jfr gloss. .till Lelienr. c. 68. Weichb. Art. 4.

J s) Budde pp. 13. 33.

*6) V. Ssp. IV. 26, 12: "Em uubesehuldener man mag sin vvort selber
sprechen."
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tel linden iiber den andern, den man allein nicht Rech-
loss geschelten mag." 27)

Men då en utaf förmyndarens hufvudsakligaste ålig-
ganden var att föra myndlingens talan inför rätta, så
följde ej mindre häraf, än utaf de oäkta föddes stånds-
löshet, att de icke kunde handhafva något lagligt förmynder-
skap, ej ens för sina uti ett lagligt äktenskap aflade barn,
emedan dessa voro bättre födda än deras föräldrar samt
förthy icke jembördiga med dem. 28) Detta säges på
snart sagdt otaliga ställen uti glossorna till Sachsenspie-
gel, Lehenrecht och Weichbild, för hvilka satsen om de
oäkta afkomlingarnes fullkomliga rättslöshet i alla förmyn-
derskaps frågor utgör ett ständigt återkommande älök-
lingstema. Men med tiden gjorde sig billighetsprincipen
såtillvida gällande, att de oäkta födde berättigades till
förtnynderskap öfver sina egna hustrur och barn, hvilket
medgifvande synes först hafva skett i städerna, der de
Sachsenspiegelska grundsatserna i allmänhet vuuno min-
dre gehör än på landebygden. 2ö)

Vid ofvanomförmäldt förhållande och då de oäkta
barnen dock ej kunde lemnas utan allt skydd, framställer
sig naturligen den frågan:' hvem bevakade deras rätt,
ifall de för ungdom eller andra orsaker sjelfva voro der-
till urståndsatte? Det var konungen och å hans vägnar

*7) Ssp. B. III. Art. 70. Jfr Ssp. B. 1. Art. 61. Weichb. Art, 16. 41.
gloss. Eichhorn I). St. u. EG. II. §. 349.

2S) Enligt Schwabenspiegel 88 (415) synas föräldrarne dock hafva haft
denna rätt, emedan de oäkta föddes rättslöshet upphörde genom in-
gående af ett lagligt äktenskap. Budde p. 70. Jfr deremot Ssp.
B. 1. Art. 16. B. III. Art. 80.

*») Se Budde anf. st. p. 40., hvarest åberopas Erfurter Statuterne af år
1306. c. 8. samt Goslarska Statuterne, hvilka omkring år 1350 upp-
sattes för staden Goslar (i n. v. Hannover) men derjemte blefvo
grunden till många andra Stadsrätter.
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doinstolarne, hvaraf de erhöllo den uttrycksfulla benäm-
ningen kungabarn. 30)

Men hvad innebar detta kungliga mundium? Uti
det föregående hafva vi sett, att oäkta barn enligt LL.
Barb. stodo "snb potestate curtis regise," i fall de saknade
möderne fränder, d. v. 8. att således konungens mundium
var ett surrogat för slägtens. Men en annan åsigt fram-
skymtar uti de Frankiska konungarnes Capitularier, bland
livilka må anföras Karl d. Stores Capitulare IV. af år
806, livars tredje cap. lyder: "Ut viduae et orphani et
minus potentes sub no 8 tro mundio pacem habeant et
eorum justitias adqvirant," samt capitul. 1. inc. an. c. 59:
"Missi nostri de justitiis pupillorum inqvirant et qvod-
cunqve ad emendandum invenerint emendare studeant in
qvantum melius potuerint. Et qvod per se emendare ne-
qvierint in presentiam nostram adduci faciant." 31) Hvem
undgår det, att här innehålles ett framtidsdigert embryo
till en ny utveckling för hela förmynderskapsväsendet?
Det konungsliga mundium är nemligen icke mera ett sur-
rogat för slägtens, utan en kontroll öfver detsamma; fur-
sten handhar detsamma icke "in subsidium" utan "prima-
rio jure et officio." Härmed är ideen af ett statens öf-
verförmynderskap gifvet. 32) Genom delegation från fur-
sten, "der obris te Vorm under", öfvergår mundiets ut-
Öfning till den domstol, som utgör pupillens forum do-
micilii. 33) Men icke ens denna kau omedelbart hand-
hafva alla förmynderskap, som förtby skötas genom funk-

J0) Se Mittermaier f>. II. §§. 415. 435. Eichh. D. III. §. 429. 434.
D. IV. §§. 567. 570. Heinccc. D. I. §§. 345—348. Jfr p. 51.

31) Jfr Capitul. 1. a. 802. c. 40; II. eod. an. c 20; VI. a. 803. c. 1;
1. a. 819. c. 1.

3a) Heinecc. El. Jur. Germ. Lib. I. Titt. 345—347. Mitterm. II. 413.
33) Jfr D. Maev. Comin. in Jus Lub. P. II. Tit. 2. Art. 21. N:is 18 —

34. Karl V:s P. G. O. Tit.: "von den Pppillen."
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tionärer. — Sådan är Sachsenspiegels och de derpå ba-
serade rättskällornas ståndpunkt.

I följd häraf var det naturligt, att slägtmundium,
såsom en delegation af det furstliga, och likaså de deraf
för pupillerna härflytande fördelarne, i samnia mon skulle
förlora sin betydelse, som ättförfattningens band upplö-
stes samt ett ordnadt länsväsende trädde uti dess ställe.
Den enda skilnad, som härigenom uppstod emellan äkta
och oäkta födde uti ifrågavarande hänseende, var den,
att de sednare alltid, men de förre endast undantags-
vis stodo under furstens och domstolarnes omedelbara
mundium. Men äfven derutinnan jemnades småningom
förhållandet dem emellan, sedan Romarnes tutela dativa,
som tillämpades utan afseende å äkta eller oäkta börd,
vunnit inträde i Tyskland. 34J I och med denna nya
rättsutveckling försvann äfven steg för steg från lagstift-
ningen den åsigt, som uteslöt de oäkta födde från för-
mynderskap öfver andra.

Hvad särskildt beträffar alimentationsskyldigheten,
så förekommer derom ej ett ord uti Sachsenspiegel; men
tvifvelsutan tillämpade man i allmänhet härutinnan de ka-
noniska principerna, 3 5) ända till dess Romerska lagens
bestämningar angående konkubinbarnen, under doktrinens
medverkan, af praxis började utsträckas äfven till de öf-
rige oäkta barnen. 36j

d. De Danska lagarne.
Den berömde Danske historieskrifvaren Hvitfeld ytt-

rar uti företalet till Andreas Sunesens latinska öfversätt-
ning af Skånelagen med största bestämdhet, att alla de

3*) Se Eichhorn D. 3. §. 429. 434- D. 4. §. 570. Mitterm. D. Pr. R.
D. 2. .§§.• 415. 419.

3S) Se M. S. Mayer: Das Intestaterbrecht der liberi naturales nacli
dem heut. röm. R. Tubingen 1838. pgg. 36. 37. 42.

3') Jfr Mitterm. I). Pr. E. II: 459.
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äldre Danska lagarne till hufvudsaklig del blifvit hemta-
de ur Sachsenspiegel, till hvilket påstående han blifvit
förledd af åtskilliga tillfälliga likheter. Men riktigt har
Kofod Ancher anmärkt, att man med samma skäl kunde
påstå, det den Danska qvinnan har profeten Mu-hamnied
att tacka för sin arfsrätt, emedan hon ärfver hälft emot
broder efter Jutska lagen, liksom efter Alkoranen. Dock
har den Hvitfeldska hypotesen,' så ogrundad den än är,
haft det goda med sig, att den föranledt Kofod Ancher
att, for nationalärans häfdande, anställa en upplysande
jemförelse emellan Sachsenspiegel och den äldre Danska
lagstiftningen, 3 7) hvilken undersökning måste öfvertyga
den mest tvifiande, att de äldre Danska rättsbuden icke
hafva den berömda Tyska Rättsboken att tacka för sitt
ursprung, utan uppvuxit ur de inhemska rättssedernas
genuina frön.

De mest talande skäl härföre lemnar oss den äldre
Danska familjerätten, samt framför allt de stadganden
deri, som afse de oäkta föddes rätt. Ty med undantag
af det uti konung Eriks Seeländska lag förekommande stad-
gande,, som utesluter de sistnämnde ifrån förmynderskap
öfver äkta födde pupiller, 38) linnes i de Danska lagarne
intet spär af den rättslöshet, som enligt den Tyska rätts-
boken vidlåder de oäkta födde, hvilket förhållande svår-
ligen läte förklara sig, ifall de derifrån ledde sitt ur-
sprung. Också är den Saehsenspiegelska åsigten om de-
ras förhållande till möderneslägten fremmande ej mindre
för de Skånska och Jutska, än för begge de Seeländska
lagarne, äfvensom hela den äldre Danska lagstiftningen

3 7) "Bevis at vore gamlo Love ikke ere tagne af Sachsenspiegel," in-
tagen uti Kofod Anchers: Samlade Juridiska Skrifter, utg. af Schle-
gel og Nyerup. Kiöbenhavn 1808. D. 2. pgg. 110—189.

38) Er. Saell. L. B. 1. c. 47. (ed. Kolderup-Rosenv. p. 58. Nord. Oldskr.
D. 14. p. 25): "slokaBfrith sun ma ey atulkunas börnse verise wae-
rse." Huru detta bör förstås, se Kofod Ancher D. 11. pp. 207. 2?4.
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öfverhufvud. 3 9) Fastmer existerade enligt dem alldeles
ingen skilnad emellan äkta och oäkta börd uti ifrågava-
rande hänseende. Men beträffande deras ställning till
fadren och hans frändor, hyllade de Danska lagarne sam-
ma åsigt som vi funnit uti LL. Barb., med undantag af
Lombarda. 40) Så togo de, ifall tingslystning ej mellan-
kommit, såsom nedanföre skall visas, arf endast i mö-
derne slägten, hvilken det äfven ensam ålog att utgöra
försoningsböter för deras brott, — ett talande bevis der-
på, att de icke vistades i fadrens hus. Ty såsom be-
kant är, stod slägtbots-institutet i det närmaste samband
med sambosystemet. 41) Ätvenså uppbar icke den natur-
liga fadren, 42) utan endast modren och mödernefränder-
ne 43) de böter, som erlades för lägersmål med oäkta
född qvinna, hvaraf följer, att endast de egde giftoman-
narätten öfver henne. Saknade de oäkta barnen möder-
nefränder, så tillförordnade konnngen, "forthi at han aeras

39) Kofod Ancher anf. st. p. 121.
4 0) "Thi usegte born, endskjönt fodte af en slegfred, naar de ikke vare

legitimerede, ansaaes kun som halv beslsegtede, ixden Fader eller Fte-
derne Frtender." Kofod Ancher D. 2. p. 207. Jfr Kolderup-llosen-
viuge D. 1. p. 172.

«») Detta inses klarligen af SkL. (1. 17. Nord. Oldskr. D. 18. pp. 7. 8):
"skilies born frän farser j sinum - - l>a uarj>£e born ga?rningum si-
num." Jfr Er. Saell. L. 1: 45. samt V: 33. Se ock Kolderup-Ko-
senvinge I). 1. p. 1(38: "Bornene vedbleve at vreraB under Faderens
Vsergemaal, og Fader var berettiget til at taga Boder for dem, lige-
som han var forpligtet til at give dem, - - laalasnge de levede i
Fsellig med ham."

«2) Andr. Sun. (XIII. 5-. Nord. Oldskr. p. 192): "Ob humiliationem filie
naturalis qvam non est legitime pater suam esse filiam protestatus,
neqve pater neqve agnatus qvilibet habet accionem.''

43) SkL. XIII. 7. (Nord. Oldskr. p. 65): "Hafir man slokefrifm åott»r
I>e jei air [ungliusd ok ta?k;»r hnn man innsen lond, [ia ma \>e nffistfw
nifria ofna mo{>rinis halffa aeftir farse." Andr. Sun. ibid. Er. Sa?ll. L.
V: 37; JL. II: 20.
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weri at allge the tlier ei hane rrettaj weri," förmyndare
och målsmän för dem. 44)

Att detta de oäkta barnens förhållande till deras
naturliga fader emellertid icke hört till det ursprungliga
rättstillståndet, synes man med säkerhet kunna sluta der-
af att de, enligt hvad Andreas Sunesen uti sin parafras
af Skåne lagen upplyser 45) under den tid, som föregick
de Danska landskapslagarnes affattande, egde rättighet
att med jernbörd bevisa af hvilken fader de blifvit af-
lade. Angående denna paternitets-bevisnings ändamål
hafva olika meningar blifvit framställda. Schlegel yttrar,
uti sina anmärkningar till Kofod Anchers skrifter, den
förmodan, att ifrågavarande rättshandling möjligen syftade
derpå, att den, som icke kunde framvisa en bestämd fa-
der saknade status civitatis samt alla derur härflytande
borgerliga rättigheter; och han stöder denna hypotes på
analogien med de Svenska landskapslagarne, enligt hvil-
ka en dylik person skulle betraktats såsom rättslös. 46)
Häremot polemiserar Normann, 47) som söker ådagaläg-

«*) JL. 1. 28. (Kold.-Rosenv. ed. III. 60.) Detta ställe utvisar, att ko-
nungen icke "primario jure," som den Tyska rätten ville, utöfvade
sitt mundium, utan endast "in subsidium." Ideen om ett statens öf-
verförmynderskap gjorde sig icke allmänt gällande i Danmark förr
än inemot början af nyare tiden. De första spår deraf förekomma
uti de till femtonde seklet hörande Stadsrätterna. Se Kalderup-Eo-
senv. D. R.-G. D. 1. p. 189. Gans Erbr. D. 4. p. 618.

«5) Andr. Sun. III. 7. (Nord. Oldskr. D. 18. p. 110): hvilkct särdeles vigtiga
ställe börjar sålunda: "Diversis temporibus a diversis regibus diversa
sunt jura prodita supor concubinarum filiis qvibus ad incerti patris
hereditatem conditionibus vocarentur. Exegit qvandoqve juris censu-
ra, ut talis films patrem sibi per candentis ferri iudrcium declararet."
Jfr dersammast. p. 170. SkL. 3, 16—20.

*6) Se Kofod Änch. Sami. Jur. Skr. D. 1. p. 208. not. Jfr Stjernhöök:
De Jure Sv, et Goth. Vet. Lib. II. p. 173.

47) De legitimatione p.'5l.
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ga, att någon rättslöshet enligt de Danska lagarne icke
vidhäftade oäkta barn endast derföre, att deras fader
var okänd; och han uttalar för sin del den förmodan, att
Andreas Sunesens notis afsåge ett verkligt legitimations-
sätt, hvarigenom oäkta barn förvärfvade arfs- och andra
familjerättigheter efter deras naturliga fader. Hvilken-
dera åsigten är den rätta, torde vara svårt att med sä-
kerhet afgöra; sannolikast ligger sanningen i midten af
deras endast skenbart konträra åsigter, hvilket såsom vi
hoppas skall blifva klart i det följande.

Äfven angående sjelfva den princip, som legat till
grundL. för oäkta barns uteslutning från fadrens familj,
hafva de Danska rättslärde hyst olika åsigter. Normann 48)
anser lagstiftaren härvid hafva utgått från den synpunkt,
att modren med hänseende till fostret t id igare obligeras
än fadren, emedan hennes skyldigheter emot detsamma
taga sin början redan från concept ionens ögonblick,
men fadrens först från dess födelse, samt förmodar att
barnet af sådan anledning utestängts från fadrens fa-
milj "rationes politicse," emedan icke tilläto dess gemen-
skap med begge föräldrarnes familjer. Men vida sanno-
likare synes oss Kofod Anchers förklaring, att den Dan-
ska lagstiftaren, ledd af Romarnes äsigt, befriat den före-
gifna fadren ifrån alla skyldigheter emot barnet på den
grund, att det merendels vore ovisst om han aflat det-
samma. Förstnämnde författare anser åter denna hypo-
tes vederläggas dels derigenom, att de oäkta födde, icke
ens om de blifvit. tinglyste, erhöllo lika rätt med de äkta,
dels af den omständighet, att de Svenska lagarne, som
tilläto paternitets-bevisningen, likväl gjorde betydlig skil-

4B) Anf. st. pgg. 24—26. Författaren erinrar om Pythagoreernes mot-
satta åsigt, att endast fadren var upphofsman till fos.tret, hvars em-
bryo modren egde vårda till dess mognad, hvarföre äfven enligt de-
ras uppfattning endast fadren stod i skyldskap till och hade skyldig-
heter emot barnet.
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nad emellan äkta och oäkta barn. Men dessa skäl stå
på svagare grund, än vid första ögonblicket skulle synas.
De bevisa nemligen alltför mycket samt i och med det-
samma för litet. Det förra såtillvida, som det egna er-
kännandet och paternitetens lagliga bevisande frånkännes
all kraft och verkan; 49) för litet åter, emedan härvid
väl gäller, att i de flesta fall den föregifne fadren icke
ens sjelf, än mindre andra med säkerhet kunna veta, om
han aflat barnet.

e. De I s l ändska och Norska lagarne.

Såsom bekant är fick Island sin samhällsförfattning
utaf de emigranter, som vid den statshvälfning Harald
Hårfager tillställde i Norge, utflyttade till ön. Vid så-
dant förhållande låter den omständighet lätt förklara sig,
att samma principer genomgå de Isländska och Norska
lagstiftningarne; och denna likhet röjer sig äfven uti de-
ras stadganden angående oäkta barns familjeställning,
som var föga skild från de äkta föddes. Sålunda lem-
nade ej mindre Grågåsen, än den äldre Gulathingslagen
och Frostetingslagen, mundium öfver dem åt deras natur-
liga fader, efter hvars död de kommo under den persons
förmynderskap, som var närmast arfsberättigad efter
dem. 5 0) Men då de, såsom längre fram skall visas, be-
traktade oäkta barn uti arfsrättsligt hänseende, så att
säga, likasom fjermare anförvandter uti föräldrarnes släg-
ter, så var det naturligt att samma förhållande skulle egä
rum i afseende å deras befogenhet att vara förmyndare
för deras äkta födde blodsfränder. Angående giftoman-
narätten stadgar Grågåsen;51) "Förlofningsrätten (rettr

49) Den djuptänkta, ädla Romerska satsen: "Pater est, qvem nuptise
demonstrant," skulle ju sålunda förlora all betydelse!

80) Grag. Arfa fcattr. c. 9. (I. 192.) Hag. Hagens. Frostethings L. IX.
32. (Paus II. 136. Keyser og Munch I. 214.)

J1) Vigslo|>i. c. 35. (Schleg. ed. D. IL p. 67.)
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fastnandi kona) tillhör: l:o äkta son, som fyllt 16 år,
2:o gift dotter 3:o,fader 4:o broder å fädernesidan 5:o mo-
der 6:0 gift syster å fädernesidan 7:o broder å möderne-
sidan 8:0 gift syster å mödernesidan 9:o oäkta son (sorn
laugetinn) 10:o oäkta do t te r s (dotter oscirborna52) man
ll:o oäkta broder å fädernesidan 5 3) 12:o man till oäkta
syster å fädernesidan 13:o oäkta broder å mödernesidan
14:oman åt oäkta sammödra syster 15:o farfar 16:o mor-
far 17:o sonson 18:o dotterson 19:o farmor 20:o mormor
21:o sonsons hustru 22:o dottersons hustru, samt derefter
qvinnans närmast beslägtade arfsberättigade manliga frän-
der (hinn nanasti nij>r karlmanna arfgengra).

Samma principer vidhöll öfverhufvudtaget den sed-
nare Isländska lagstiftningen, endast med den skilnad,
att mundium och giftomannarätten 54) alltid tillkom
begge föräldrarne, samt efter deras död pupillens närma-
ste arfvinge. Härmed öfverensstämmer Magnus Lagabe-
ters Gulatingslag, 55) hvilken omständighet är naturlig,
emedan Island hörde under .Norge sedan år 1261, från
hvilken tid den Isländska lagstiftningen endast utgjorde
en gren af den Norska. 56)

Hvad särskildt beträffar alimentationsskyldigheten,
så innehåller ingen af de Skandinaviska lagarne så de-
taljerade föreskrifter derom, som den Isländska Grågå-
sen, hvilken, utom på spridda ställen, afhandlar ämnet i

5 2) Jfr Festa [>attr. 1. 306. O- seirborna, o- scilborna, af o neg. och
scyrr, purus. Ind. Isl. t. Grag. p. 64.

53) Jfr Gragas arfa [>attr. c. 18. (1. 22.): "Broi>ir samfej>ri laungetinn
oc annarr mammoj>ri laungetinn eigo festar systra sinna - - - um f>aer
ero til arftöko."

3 3) Hakonarbok Erfdatal. c. c. 22. 24. (ed. Sveiabjörnsson pp. 79. 81.)
54) Hakonarb. Kvenna-giptningar (Sveinbj. p. 58.) Jfr Jonsboken GB.

c. 1. (Thorhallesen p. 91.)
5») EB. c. c. 1. 14.

••) Jfr Gans Erbr. D. 4. ppr 523. 573. Wilda p. 251.



on hel balk , 5 7 ) som till hufvudsaklig del sysselsätter sig
denned. Men af fruktan for vidlyftighet måste vi neka
oss det nöjet att här redogöra för dessa detaljstadga n-
den, och åtnöja oss med att anmärka det ingen skilnad
i sådant hänseende egde rum emellan äkta och oäkta barn.
Hvardera skulle de underhållas af fadren till två och af
modren till en tredjedel, såframt begge föräldrarne hade
förmögenhet. Men kunde endera för fattigdom ej lemna
något bidrag, sä ålåg underhållsskyldigheten uteslutande
den andra, och om äfven denne var oförmögen dertill,
skulle fäderne- och möderne-slägterne uppfostra samt i
anmärkt proportion underhålla dem. Huru länge föräl-
drarne egde uppfylla detta åliggande, derom tiger Grå-
gåsen; men om frändernes skyldighet säger den uttrycke-
ligen, att de borde föda sina oäkta slägtingar till dess
de fyllt 16 år, d. v. s. till deras myndighetsålder, 5 8 ) hvar-
af man väl kan sluta, att den föräldrarne åliggande ali-
mentationspligten sträckt sig åtminstone till denna ålders-
period. Jonsboken stadgar i största allmänhet: 5 9 ) "då
en qvinna blifver hafvande, skall den, som har barn med
henne, betala hennes kost till den som underhåller henne
under (barnsängs) sjukdomen, äfvensoin för barnets röda
och uppfostring. Men ar den, som lägrat qvinnan, död,
då skall hans arfvinge svara för all omkostnad i samma,
mon, som han tager arf, men icke mera. Om han åter in-
tet ärfver, så kan ej heller åläggas att derföre ansvara."

f. De S v e n s k a lagarne lemna oss ytterst torftiga
underrättelser angående oäkta barns förhållande till niun-
dii-institutet; och de få bestämningar, som häioin föiv-

5V) Omaga l>attr. (Sclilegels ed. D. I. ptfg. 230—302.)

*8j Grag. Omaga [»attr. c. 3: "Ef lannbörn ero jia eigo }>au i fö[>or att
athverfa til franiförslo, }>ar til er {>au ero XVI vetra, en si^an til ens
nanasta nifcs." Jfr dersammast. c. 22. Festa {>attr. c. 50.

'») MhB. c. 31. (Thorhallesens ed. p. 88.)
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komma, afse nästan uteslutande endast föräldrarnes smi-
dighet att vårda och underhålla dem under deras min-
derårighet. Men emellertid vilja vi, så godt sig göra låter,
försöka att samla de spridda dragen.

Gotland sia gen gör härvid skilnad emellan fyra fall:
l:o Om begge föräldrarne voro Gotländske;
2:o Om endast fadren var Gotländsk;
3:o Om endast modren var Gotländsk;
4:o Om begge föräldrarne icke voro Gotländske.
I begge de första fallen var fadren skyldig att föda

och vårda sönerne till dess de blefvo mogande män ("l>ar
til etjjair iru magandi." 60) Men önskade de icke längre
stanna qvar hos fadren, så borde de hvar och en erhålla
af honom tre marker penningar, stridsvapen,, sängkläder
och femton alnar kläde till gångkläder. Oäkta döttrar
föddes af fadren till aderton års ålder, vid hvilken tid-
punkt de efter önskan kunde skilja sig från hans hus, då
det ålåg fadren att till hvar och en af dem utgifva en
mark silfver, säng, gångkläder och ko, om han hade för-
mögenhet dertill ("eptir emnum sinum"). öfver dessa pen-
ningars och persedlars verkliga öfverlemnande till de
oäkta barnen vakade den kommun, till hvilken de hörde,
ty det heter: 'All oäkta barns rätt skall man utgifva med
socknemännens vittnesbörd." 61) Dock berodde det på
fadrens iörgodtfiunande, om han ville underhålla de oäkta
barnen hemma hos sig eller utomhus. 62) I sednare fal-
let var han skyldig att till modren utgifva en bestämd
summa såsom hogsel, 63) angående derivationen och be-

•°) Myndighetsåldern inträffade enligt denna lag vid 15 år. Se Gotl. L.
1. 20. pr.

s l ) Gotl. L. 1. 20 14: "j>y barna ret schal utgiefa allan mi[> kirchiu
manna schiollum."

6a) Gotl. L. 1. 20. 15. "En hann taki wif>r barnj si{>an en hann wil."

" ) För gotländsk qvinna ätta, men för ogotländsk endast tre mark.
Gotl. L. ibid-
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tydeisen bvaraf olika meningar blifvit yttrade. Sannoli-
kast förefaller Schlyters hypotes, att ordet kommer af
"höge", glädje, "högen", glädja, så att det egentligen be-
tecknade "solatium, qvod non minus dehonestatre virgini
qvam moestae vidua? accomodatum est." 64.) Denna sum-
ma uppbars, såframt mannen var ogotländsk men den
lägrade qvinnan gotländsk, af doft sistnämndas närmasto
kognater, hvilka äfven skyldigheten tillkom att föda ooli
uppfostra barnet. 65) Orsaken till denna olikhet synes
oss hafva legat uti den åsigt, att ett barn, som härstam-
made af Gotländskt blod, äfven borde uppfostras af Got-
ländsk man, hvilken förklaring indirekte nnderstödes af
den omständighet, att det oäkta barn, hvars begge föräl-
drar voro icke Gotländske, borde födas och uppfostras af
fadren. 66)

Uplandslagen fördelar underhålls- och uppfostriugs-
skyldigheten på begge föräldrarne. Den stadgar nemli-
gen:67) "Nu skal frillubarn föfa3 fajiir sellr mo^er. \>sat
J>erae jempni hawser bsetri. sij;S9n J>ae.t aar aff spinae want.
ok ]pser til föf>e mol>er barn fram. Nu gitser hwarti Ĵ era;
barnit haldit. J>a piggi Jaet barn sik fö^u. ok liggi I-o
b;eggia3 J>erse war{>naej)aer a. se J>a3r til at siu ar seru uti.
före allum wajjas." Härmed öfverensstämmer Westman-
nalagen68) ordagrant. De anförda ställena ur siståbero-
pade lagar gå väl derpå ut, att modren ensam bör vårda
sitt oäkta barn, sålänge dess näring utgöres af moder-

**) Se Schlyt. Gloss. till Gotl. L. u. d. o. Jfr Olivekrona: Om lagbestäm 1
Giftorätt i Bo. p. 102.

*5) Gotl. L. ibid. "En barn fyf>in pair stim hogsl aigit upp taka fa|)ir
e|>a bro{>ir."

6 6) Gotl. L. ibid. "Far ogutniscr maf>r barn vipr ogutnjsca cnnv j>a
giefi oc hennj hogsl oc fyf>i faj>ir barn sett."

*7) Se UL. ^EB. Fl. 23. §. ?. (Schlyt. ed. pgg. 126. 127.)

*•) Se WML. Mh. Fl. 18. §. 4.
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mjölken, samt att det derefter ålåge begge föräldrarna at t ge-
mensamt bidraga till dess underhåll i den mon deras
t i l lgångar ("acmpni") det medgåfve. Om deremot begge
voro så fattiga, att de ej kunde föda barnet , skulle det
draga sig fram genom t iggande, i hvilket fall det doek
ti l lkomme föräldrarne at t v å r d a detsamma till dess fyll-
da sjunde år. Enl igt en sådan tolkning skulle den stad-
gade sjuårsterminen icke hänföra sig till det fallet, då
begge eller någondera af föräldrarne egde någon förmö-
genhet, utan endas t afse den t idrymd, under hvilken ut-
fattige föräldrar voro skyldige at t skydda det värnlösa
barnet ''före allnrn vva^a?." 6 9 ) Denna utläggning bekräftas
iifven af sammanhanget med nästföljande §§. uti ifråga-
varande lagar , hvarest s tadgas ansvar för den, genom
hvars förvållande barnet omkommit "aff wanröet ;" 7 0 ) li-
kaså öfyerensstämmer den bäst med Helsingelage7i,7i')
som ej vet af någon bestämd termin, då föräldrarnes
skyldighet att bidraga till sina oäkta barns föda och
uppfostran skulle upphöra. Wishylagen 72) stadgar der-
emot bestämdt: "Oäkta barn skola fader och moder till-
sammans föda i sju. år." Magnus Erikssons Stadslag
och Kristoffers Landslag bestämmer föräldrarnes skyl-
dighet sålunda: "Modher skal frillobarn sitt födha, ther
til at thet är triggia ara: sidhan födhe thet fadher, ther
til thet är siw ara. Ligge tho bäggia thera wardnadher a,

*') Jemföre man härmed Nordströms förklaring D. II . p. 72.

7°) Se UL. iEB. Fl. 22. §. 3. "Nu leghis barni foster moper ok
j.fPt barn före dierfwaes aff waröet. pa ra^i biskupa;r hwar fasta?
skal {>a.'t barn atrer. ok (d. ä. hvem som skall undergå penitens för
barnets död.) ok fostaer inöser bote wa{>Ee bot." Jfr WML. J E B . Fl.
18. §. 5.

71) Se HL. iEB. Fl. 14, §. 1. "Fadur a frilla barn iÖ^m si{.aen pset
s>r aff spinae want {>apr til fö\>x mo[>er."

72) IV. B. 11. 1). C. VIII. (Se Hadorph. ed. p. 84.)
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tber til at thet är siw ara." 73) Detta gällde ända till
år 1697, då Karl XI, — i överensstämmelse med hvad den
för landslagens omarbetning då nedsatta lagkomiten uti
sitt förslag till ärfda balk projekterat, — genom ett den
5 Februari 8. ä till Svea Hofrätt aflåtet bref stadgade,
att barn födde utom äkta säng egde både af fader och
moder, efter hvarderas vilkor och lägenhet, njuta föda
och uppfostring "från födelsestunden till dess de sig sjelfvv
nära kunde, utan anseende till några cissa «/-," och ålåge
det den verldslige domaren att förordna, huru mycket till
sådane barns föda efter deras vilkor betarfvades. 74) I*å
samma ståndpunkt står ännu 1734 års lag. 75) — Be-
träffande gifto mannar ätten öfver de oäkta döttrarne lemnar
ingen af landskapslagarne någon direkt upplysning, med
undantag af Gotlandslagen, som uttryckeligen säger, att den
tillkom deras naturliga fader, så länge de vistades i hans
hus, 76) hvarefter de synas hafva haft rätt att gifta sig
med den de sjelfve ville. I följd af detta målsmanskap
egde fadren äfven kräfva upprättelse af den, som lägrat
hans oäkta dotter, ifall lägersmannen blef ertappad å bar
gerning med henne. 7 7 ; Att Landslagen gaf fadren gif-
tomannarätt öfver sina oäkta döttrar kan man ined sä-
kerhet sluta deraf, att han uppbar lägersmålsböterne, ifall
deras qvinliga ära kränktes. Dessa böter voro dock hälf-
ten mindre än de, som erlades för lägersmål med äkta
dotter. 7S)

7 t ) StL. ÄB. c. 13. LL. EB. c 18. pr.
7*)- Brefve-t hos Schruedenyin p. 1482. Jfr Abrahamssons Anm. till LL.

p. 336. not a.
7ä) Se Sv. R.-L. ÄB. c. 8. §. 7. '

" ) So Gotl. L. 1. 20. 14. der det heter: "{>a en hann hafr i>y dytiir
\>a - - - hafi t-ielfs wald um gipta [>ann en iiequår baijjis. '

''') Gotl. L. ibid. "Kn \ve{»r ma[jr innj takin med i>y dotur. ^a lojsi

vndau (neml. åt fadren) hand ef>a fot me[i 111 niarcum silfs."
/B) Se LL. GB. c. ^3 . §. 1. som stadgar: 'Ilvilkin som lockar och
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Nu gällande lag synes ej göra någon skilnad emel-
Jan äkta och oäkta barn med hänseende till giftomanna-
jätten, 79) åtminstone torde dess bestämningar angående
det naturliga giftomannaskapet gälla likaväl de sednare
som de förra. 80)

B. Ansvarighet för slugfniedleniinurues förbrytelser.

Så länge slägtmundium stod i sin kraft, var, såsom
i föregående kapitel blifvit autydt, ätten solidariskt an-
svarig för dess medlemmars brott. Om någon begått ett
sådant, så ålåg det icke blott honom sjelf i främsta rum-
met, utan äfven hela hans ätt att gifva upprättelse der-
före. Likaså betraktades å andra sidan kränkningen af
e,n enskild slägtmedlems rätt såsom en kränkning af hela
dess ätt, hvarföre denna sistnämnda var icke blott berät-
tigad utan äfven skyldig att, jemte honom eller å hans
vägnar, fordra godtgörelse. Så länge hämnden utgjorde
Ktrafirättens princip,* gällde härvid jus talionis, lif för lif,
blod för blod, lem för lem, men småningom inträdde ett
förlikningssystem, hvilket jemväl i grunden stödde sig på
principen om ett folkrättsligt förhållaude ätterna emellan.
Lagarne om wergeld och, ät t ar bo t leda häraf sitt ur-
sprung.

Utredandet af de oäktes ståndpunkt i afseende härå
lemnar ett vigtigt bidrag till bedömmande af deras fa-

läghrar mans dotter, är hon möö af laghgifto säng, bote den det
gjorde fyratighi marker til threskiptis, fSdhrenmn, konungenom och
häradhe. Är hon frillobarn och möö, bote tha then som lockade
tiughu marker." Jfr Abrahamsson p. 272. Det citerade kapitlets bor-

v jan säger att det var detsamma "hvat hon tagher han til laghgiftan
man eller lönska läghi."

7 ') Sv. K.-L. 1. GB. c. 1.
8o) Se Schanman Handb. i Finl. Kyrkor. D. I. p. 345. Schrewelius;

Lärob. i tiv. Civ. K. 1>. 3. pp. !). 163.
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miljeställning. Ty då ifrågavarande bots erläggande ocli
uppbärande berodde af det närmare eller fjennare sam-
band, hvarnti förbrytaren och den kränkte ansågos sta
till ätten, är det klart, att den omständighet, huruvida
och i hvilken nion de oäkta födde deltogo uti densamma,
utgör liksom en gradmätare af deras förbindelse med de
slägter, till hvilka de gnom födelsen hörde. Dock faller
det af sig sjelf, att vi icke kunna ingå uti en detaljerad
och uttömmande undersökning om ifrågavarande rättsin-
stituts tillämpning uppå ifrågavarande oarn, utan måste åt-
nöja oss med att anföra endast de förnämsta stadgaudtn,
soin härutinnan påträffats i lagarne.

Uti LL. Francorum, Baiuvariorum, Bur gunåio-
num, Frisionum, Angliorum et Verinorum> Saxo-
num och Visigothorum hafva vi icke lyckats finna nå-
gon positiv bestämning angående de oäktes delaktighet
uti ättboten. Denna tystnad förefaller så mycket an-
märkningsvärdare, som dessa lagstiftningar bestraffa alla
slags brott och rättskiänkningar emot enskilda nästan en-
dast och allenast genom kompositioner för den kränkta
samt fredum och delatuia för domaren. *) Dock inne-
hålla de ett indirekt vittnesbörd derom. På många stäl-
len uppräknas nemligen de personer, i afseende å hvilka
ifrågavarande rättsinstitut icke hade någon tillämpning,
men ingenstädes omnämnas ibland dem de oäkta födde,
hvilket tvifvelsutan vore fallet, om de hört till de uti
detta hänseende rättslöses antal. Kinkigare att afgöra är
den frågan, hvilka som uppburo och erlade försonings-
böterne för ett brott, begånget emot eller af dem. Sa,
fram t dessa lagstiftningar lemnat oss någon underrättelse
om de oäktes arfsrättsliga förhållanden, så skulle det

l) Se Sydow. p. 364. Eich. §§. 41. 71. En huvudbeståndsdel af LL.
Uaib. utgöres af vidlyftiga förteckningar öfver de taxor, enligt hvil-
ka fursoninysboten erlades.
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nära sammanhanget emellan ättboten och arfsrätten 2)
gifvit en ledträd for dess lösning. Men säsoin längre
fram skall visas, iakttaga de flesta LL. Barbb. äfven an-
gående denna punkt en nästan absolut tystnad. Etnelr
lertid leder analogin med L. Alaoi., enligt hvilken 3)
wergelden erlades ocli uppbars endast af de oäktes mö-
dernefränder, till den slutsats, att fallet var sådant äfven
enligt de öfrige LL. Barbb., utom

Lombarda, aom utgick från en helt annan princip.
Detta inses af följande särdeles upplysande ställe: 4) Si
fuerint filii legitimi, et filiae naturaleö duo aut plures, et
contigerit casus, ut unus ex natnralibus occisus fuerit,
tollant legitinn fratres pro compositione ipsius, qvod ap-
pretiatus fuerit, partes duas: Naturales, qui rentanseiint,
vero teitiam partem. — - Ideo piECvidiinus hoc propter
iaidum deponendam, id est ininiicitiain pacificandain." 5)

Under Sach senspiegels och Schwabenspiegels
period; samt redan dessförinnan, hade wergelden förlo-
rat nästan hela, sin betydelse. Alla egentliga brott bela-

2) L. Fris. Tit. 14. C. G. säger uttryckeligen "Si autem liomo occisus
fuerit, hares ejus proxinms homicidii compositionem exsolvat." (Ge-
org, p. 424.) KSÖ härom vidare Eich. B. 1. §. 19. Grinim D. K. A.
p. GG3: "Den ernpfang des wergeldes fiir den erschlagneu ver-
"vvandten könnte nian eine art erbrecht nennen."

3) Se L. Alam. 'i'it. 51. 51. (Georgisch Corp. Jur. Germ. pp. 218. 219.)

") Leg. Longob. L. II. Tit. 14. c. 10. L. Loth. c. 162. (Georg. p.
969.)

B) WiWås fråga: "Sollte diess nicht auch gegolten haben, wenn ciner
der cchten Bräder getödtet worden war?" måste till följe af det re-
eiprocitets förhällande, som egde rum i afsetmde å ättbotens utgö-
raude, väl jåkande bosvains. Mera tvifveJsanit kan det vara, om
boten för dr;"ip k de oäkta var lika stor som för de äkta födde, hvil-
kot bomäkle iöifaltart', utan att anföra nägra bevis, antager. Anf.
st. p. 283.
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des med. offeutligt straff 6) och den privata boten kom
högst sällan i fråga, nästan uteslutande blott vid ofrivil-
liga förbrytelser eller såsom surrogat för ett eljest overk-
ställbart straff. 7) Men ehuru således frågan angående de
oäkta föddes förhållande till detta rättsinstitut dåmera
icke hade någon synnerlig praktisk vigt, så lemna dock,
såsom ofvan blifvit antydt, undersökningen om rättsböc-
kernas stadgauden uti ämnet ett väsendtligt bidrag till
bedömandet af deras farniljeställning, äfvensom derjemte
en klar insigt derigeuom vinnes om deras ståndsför-»
hållande.

Wergeldens högre eller ringare belopp berod-
de nemligen enligt rättsböckerna af den förolämpades
högre eller lägre stånd, och utgjorde sålunda ett slags
kriterium derpå. 8) Hufvudarguiiientet härföre lcinnar oss
Sachsen8piegel B. III. Art. 45, som innehåller en nog-
grann klassifikation af personerne efter deras ståndsskil-
uad samt wergeldens olikhet. 9)

«) Se Sachsensp. B. II. Art. 13. 16. 39. B. III. Art. 50: "Wo ein Man
seinen leib öder seine handt vorwireket mit ungericht, er löse die
mit gelde öder nicht, so nimpt man kein gewette noch buss dar-
umb." Jfr Budde p. 8.

7) Sydow: Erbr. Sachsensp. pgg. 363. 364. och not. 1131. Bevisställen
äro: Ssp. B. I. Art. 65; B. II. Artt. 14. 16. 20. 34. 38. 65; 13. III.
Art. 9. 37.

8) "Die Höhe des Wehrgeldes richtete sich, in der friiheren Zeit durchaus
nach dem Geburtsstande: das Leben eines Adeligen war höher ver-
biirgt, als das eines persönlich berechtigten Unfreien, und zwar Al-
lés nacht festen Proportionen. — Die Personen, welehe iiberall ke\i
Wehrgeld haben sind als standeslose zu betrachten." Budde pgg.
8. 9. Jfr Grimm pgg. 272—275. v. Platner: Die Biirgschaft. Leip-
zig. 1857. p. 76.

») Jfr Ssp. B. II. Art. 14. Lehenr. c. c. 52 och 59. Weichb. Art. 46. gloss*
Se Buddes förträffliga framställning uti hans bok om "Eechtlosig-
keitj Elnlosigkeit und Echtlosigkeit." pgg* 7—15.
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Graderna äro:
l:o Furs ten, Freyherren und SchÖppenbarfreye

leute. li) Desse voro "gleich an busse undt Wergeldt zu
nemen," endast med den åtiskilnad att wergeldent; hela
summa, 18 pund, för de förstnämnde erlades i guld. 12)

2:o Bawergiilden, Pfleghaften und Landsas-
Sen, 1 3) hvilkas wergeld utgjorde 10 pund.

3:o Lassen. 14) Deras wergeld var 9 pund.
. 4:o Tagewerken eller de egentliga trälarne. Be-
stämningarne angående deras wergeld vore för vidlöt-
tiga att här anföra. 15)

5:o Unechte l eu te , en generel benämning på alla
dem, hvilka till följe af sin börd, sitt lefnadssätt eller
begångna brott, ansågos för rättslösa. Ibland dem upp-
räknas: "Pfaffenkinder, Huren, Spielleuten, Kernpfen und
ihre Kinder", samt "alle tlie unehelich gebore?i shtd."
Om dem heter det: "Ohn Wergeldt sind alle unechte
Jeute, doch wer ihr einen wundet öder tödtet, öder rauf-
fet, öder unechte Weiber nothzöget, und den fried an
ihnen bricht, man sol iiber ihn richten nach friedes Reeh-
te." Af detta ställe inses, att ingen wehrgeld erlades för
större förbrytelser eller fridsbrott emot dem; äfvenså bo-
tades för andra slags kränkningar emot dem endast en
"scheinbusse/- som var stadgad icke för deras, utan för

1 *) D. v. s. de som stodo under konungsbannet.
1 *) "Doch so ehret man die Fursten und freyen Herren mit goldt ge-

ben zu busse." Ssp. anf. st.
lS) De förstnämnde definierar Glossan t. d. st. sålunda: "Bawergiilden

und pfleghaften sunt hi qvos originarios seu glebse adseriptos nonii-
namus." Landsassen woro de som icke hade någon jordbesittning.

14) De voro sådane ofrie, som, oagtadt sin personliga oafhängighet, lik-
väl ej voro helt och hället rättslöse. Man har härledt deras stånd
från de underkufvade urinnevånarena. Budde p. 12. not. 7.

*-*) Se deroin Griiam D#K. A. pgg. 275. 276.
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domarens skull, emedan denne sistnämnde var berättigad
till "gowutte'1 af den tappande parten, endast for det fall
att någon bot tillföll den vinnande. 16) Häraf kan man
äfven sluta att de voro beröfvade alla ståndsrättigheter. 17)

Uti åtskilliga Tyska länder hade dock åsigten om
de oäkta föddes rättslöshet uti ifrågavarande hänseende
icke kunnat göra sig gällande. Sålunda bestämmer den
år 1447 för Ditmarschen 18) affattade Landsrätt, att dråp
å ett oäkta barn ("Öpelzone") skall botas med femtio mark,
eller hälften af den wergeld, som erlades för en äkta.1 ' )

De Danska lagarne innehålla härutinnan från hvar-
andra afvikande bestämningar. ao) Enligt Skåtie-2i) och
Jutsku- 22) lagarne berodde försoningsbotens erläggande

1 *) Se Budde p. 14. Sachsenspiegel säger B. I. art. 50: "Den unechtlich
geboren gibt inan zu buss ein fuder hewes als zwein jährige Och-
sen ziehen mogen." Jfr Griinm D. R. A. p. 677.

17) Se Budde p. 15. "Der mangel eines eigentlichen Wehrgeldes lässt
sich nur dadurch erklären, dass ihnen neben der abstrakten Per-
sönlichkeit das zweite wesentliche Erforderniss, die Mitgliedschaft
eines bestimten Geburtstandes abgeht, wodurch die abstrakte Persön-
lichkeit erst einen bestiinmbaien Wérth erhält. Der Mangel des
Wehrgeldes fiihrt also darauf, die unechten fiir standeslos zu achten."

1 8) Den vestligaste af Holsteins 3 provinser.

" ) Jfr Wilda: Von den unechten Ivindern. §. 27.
2 0) Jfr Normann anf. st. pgg. 21—23.

*') Sk. L. 111. 2. (Nord. Oldskr. D. 18. p. 17.) "Hauir man slökte-
fritha barn o c jer thaet ssy thingliust, - - taki aei böter föret, um
dricpit warthser, oc aei bota for thass gerningre." Häremot strida icke
de följande orden: "Havir man barn with huskunu sina oc tsr aei
thingliust, bötag sei mera före thaes gia?rninga an före annothokt
hiona," ty i det sistnämnda fallet botade mannen icke i egenskap
af barnets fader, utan såsom dess husbonde. Su Schlegel och Nye-
rup: Anm. till Peder Kofod Anchers samlade juridiska skrifter.
1). II. p. 207.

• •») Jydsk. L. I. 22. (Nord. Oldskr. D. 9. p. 13«}i "iEn havaer man slö-
kafrith barn, ok ljus tha?t aei å thingi, vorthifir tha*t draepaet, tha takaB
möthftrns fr;endfer all bot, oGh &etha?rus fra'ndaer aekki ok aei
fatha-r."
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och uppbärande deraf, huruvida det oäkta barnet blifvit
tinglyst eller ej. I iörra fallet erhöll såväl fadren, som
hans slägt, jemte mödernefränderne del deri, likasom de ä
andra sidan voro skyldige att deltaga uti densaunnas be-
talande. Var barnet deremot icke tinglyst, så tillkom
denna rättighet endast de sistnämnde. Uti Waldemars
Seeländska lag finnes det märkvärdiga stadgande, att
en fader icke behöfde bota för ett af dess naturliga son
begånget brott, men deremot var berättigad att fordra
försoningsböter i fall denne blifvit mördad. 2 3) Denna ab-
normitet anser Nornaann på en gång bevisa och förkla-
ras utaf nämnde lags höga ålder. Ty enligt hans åsigt
betaltes försoningsboten ursprungligen alltid af förbryta-
rens, men icke alltid åt den mördades närmaste arfvinge,
utan åt den som ansågs mest benägen och mäktig till
hämnd. 24) Ifrågavarande lag skulle äfven utgått ifrån
denna synpunkt, och lemnat fadren rätt att uppbära för-
soningsboten för mord å dess naturliga son, emedan han
"naturae impetu" närmast uppkallades att hämnas denne.
Rosenvinge upplyser 2 5 ) , att Waldemar II. afskatfat ätt-
boten för Skåne, men att densamma de facto fortfarit
ända inemot nyare tiden.

i 3) Wald. Sadl. L. II. 69. (Nord. Oldskr. I). 13. p. 4G): varthaer no-
kaet (slökefrith börn) drafpspt, tha a han (fathaer) at takse bötaer aef-̂
taer thet. 2En aej a han at bötae for thes gjcrningse."

31) Såsom bevis för denna hypotes anföres Niala saga. cap. 100 och 107.
På förra stället berättas, att Lyting, som dräpt Höskuld, Nials na-
turliga son, betalt åt den sistnämnde 200 mark silfver, på det denne
skulle ansvara för hans säkerhet. På det senare åter, att Lyting
mördades af Höskulds naturliga son, Amund, emedan han icke er-
lagt bot till Amund. Detta bevis må gälla hvad det kan; säkert är
att ingen af de gamla Germaniska lagarne, med undantag af den
ifrågavarande, lemnar del uti försoningsboten åt andra än den mör-
dades närmaste arfvingar.

2») D. R. II. D. II. p. 105.
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Uti den Isländska Grågåsen framställes bot-syste-
met med den noggrannaste nyancering. Den indelar slägt-
boten, "fraendbastur," "nidgjaeld" (af nid — slägt), efter
ringar eller "b au gar." 26) Ibland dessa, som inalles voro tio,
kallades de fyra högsta hufvudringar eller "lögbaugar,"
Den första, som utgjordes med tre mark (J>rimerkingr),
tillkom den mördades fader, son och broder; den andra,
uppgående till tjugu uns (tvitogauri), betaltes åt hans far-
far, morfar, och barnabarn af manliga könet 2 7 ) ; den
tredje, af två marks värde (tvimerkingr), erhöllo hans
far- och morbröder samt brors- och systersöner; den
fjerde, to!f uns (tolfeyringr) tillföll hans manliga kusi-
ner. 28) Utom denna bot måste ännu betalas en tillsats,
"baug]?ac," en slags råga, som var större eller mindre
allt efter den primära summans belopp. 29) Emellan rät-
tigheten att uppbära och skyldigheten att utbetala boten
var ett reciprokt förhållande. 3 0) En egen klass bildades
af de s. k. "sacaukar", som voro: 1) oäkta söner 3 1 )
(sonr I>yborinn e£r laungetinn), 2) stjufsöner, 3) stjuffader,
4) måg, och 5) svåger. De erhöllo till jemn fördelning
tolf uns och fem vägda penningar, hvilken bot förblef lika

**) Schlegel, samt efter honom Homeycr, finna förklaringsgrunden till
denna indelning deruti, att Nidgälden betaltes med hals- och arm-
ringar af guld, hvilka plägade begrafvas med den dödas aska- Se
Schlegel: Comment. till Gråg. p. 104. Gans B. 4. p. 509.

J7) Endast manlige blodsförvandter deltogo uti nidgälden. Undantag
fråu denna allmänna regel bildade den mördades dotter (baugry^r,
som erhöll den första ringen ifall öfrige representanter af bottaga-
renes första klass saknades. Wigsloiii p. 183.

2 8) De följande sex ringarne nedstiga från en mark till en uns, i pro-
portion af slägtskapens aflägsenhet, ända till sjette led. Se Gans
anf. st.

29) Se Schlegel anf. st. p. 105. not 1.
30) Grag. Wigslopi c. 114. (Baugatal D. II. pgg. 171—175.)
31) På ett annat ställe säges, att beifrandet af ett dråp ålog "Sonr

laungetinn" näst efter den dräptes äkta son, fader, och broder.
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stor om en eller flere af dem funnos. Suirman betaltes
till lika delar af mördarens lika nära anförvandter. Fanns
endast en af desse, så var denne skyldig att erlägga hela
boten. Men om inga sådane fränder funnos så förföll hela
boten. ä 2) Uti Jernsida och Jonsboken omnämnes slägt-
boten ej mera. En ibland de genomgripande lagförändrin-
garne Magnus Lagabeter vidtog, var nemligen den, att
han, utgående från principen, att hvar octi en eger sin
sak ensam bota och ej annans lott förverka, 33) afskaf-
fade slägtens rättighet att fordra och skyldighet att be-
tala boten för ett af eller emot en dess medlem begån-
get brott.

Ingen utaf de Germaniska lagstiftningarne inrymde
de oäkta födde så stora rättigheter, som den Norska.
Enligt denna existerade, såsom redan blifvit nämndt, icke
någon hufvudsaklig skilnad emellan dem och de äkta
barnen. Detta bevises äfvcn af den princip, som gälde
angående ättboten. Det skulle dock leda till alltför stor
vidlöftighet att ingå uti en detaljerad undersökning, hvar-
före här endast anmärkes, att oäkta son i allmänhet er-
höll en något mindre andel än sondotter. 34) XJti d. ä.
Gulatingslagen35) heter det: "Sex äro de män, af hvilka
hvar och en erhåller tolf uns såsom andel uti försonings-
boten. Den förste är (den dräptes) farbror, den andre
hans brorson, den tredje hans stjufbroder, den fjerde hans

31) Widslofci anf. st. (D. II. p. 183.) "En ef i>eir ero engir^til af>rir
tveggio, l>a fellr su bacbot nif>r." Se föröfrigt härom Wilda: Straf-
recht der Germanen p. 375.

33) Se Th. Sveinbjörnssons ed. af Järnsida pgg. 16 not. a; 19. not. 6;
57. not b. Paus: Samling af Gamle Norske Love. Fortale.

34) Se Mandebods Beregning som Biörn Mardarsen förordnede. Paus
I. 244—245.

35) c. c. 246. 247. 243. JKeyser og Munch D. I. p. 81.) Jfr Frost. L.
VI. 56.
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oäkte son, den femte hans dotterson, den sjette hans
morfader. — Tre män äro de, af hvilka hvar och en be-
kommer nio un8. En är (den dräptes) moderbroder, den
andre hans systersson, och den tredje hans oäkta broder.
Hans oäkta faderbroder tager en mark liksom so-
nen till hans oäkta dotter." I afseende å den för brott
emot en oäkta född erläggande försoningsbotens qvanti- .
tet säger nämnde lag, att han skulle vara "jamret-
tes3 6) maj>r wij> faj>ur sinn."37) Härmed öfverensstäm-
mer Frostetingslagen, endast deruti skiljaktig, att den
nedsätter boten till en tredjedel för det oäkta barn, som
blifvit fodt af en slafvinna. 38) Denna sistnämnda om-
ständighet är anmärkningsvärd, emedan det eljest var
likgiltigt for den oäkta födde, om den ena af dess för-
äldrar var fri, eller om blott den andre var det. Såsom
vi redan nämnt, utgick Magnus Lagabeter från den grund-
sats, att brottet borde hänföras endast till den brottslige
personen, i följd hvaraf ättboten försvunnit i den nyare
Gula tings lagen.

Åfven uti de Svenska landskapslagarne, såväl Göta-
son) de egentliga Svealagarne, förekomma detaljerade stad-
ganden om ättar- eller oran-boten 3 9 ) , som här skiljes från

36) Ordet re t t r är det teckniska uttrycket för bot. I denna betydelse
förekommer det ofta icke blott uti de Norska och Isländska, utan
äfven i de äldre Svenska lagarne. T. ex. uti WGL. I. V. S. 4; B
f>; II. V. S. 12; Fr. 9. Dr. 17; III. 96, 146, 79; IV. 20. 2. ÖGl/
Va[). 6: 5. Jfr Olivekrona "Om kännetecknena å tjufnadsbrott." p.
27. not. 33, samt Collins och Schlyters Gloss. till ÖGL. och WGL.
Ännu uti 1734 års lag qvarstår denna betydelse uti uttrycket: "stånda
tjnfsrätt."

*7) Gul. d. ä. c. 57: (Keyser og Munch I. p. 31.) "Nu gengr ma[>r i
gegn barne sinu - - - i>a er &at jamrettes madr vif» fadur sinn."

38) Frost. X. 47. (Keyser og Munch p. 228.) Wilda p. 242.

••") Se Grimm p. 6'64. Nordstr. II. p. 101. Oran = fejd. Qgn==fruk-
tan. Collins och Schlyters Gloss. till ÖGL. och WGL.
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arveboten eller ognarboten 3 9 ) , hvilken förbrytaren sjelf
erlade. Angående det sammanskott, dråparen uppbar af
slägten för ättbotens utgörande 4 0 ) , stadgar Öslgötala-
gen, enligt hvilken sagde bot uppgick till halfsjunde
mark och fyra örtugar, att fädernefränderne inom sjunde
led skulle sammanskjuta tvåtredjedelar samt möderne-
fränderne inom samma led en tredjedel, hvarvid det för-
hållande borde iakttagas, att dråparens broder, ehvad han
var äkta eller oäkta barn, erlade den ena, samt de öf-
riga slägtingarne den andra hälften. 41) På de ställen uti de
öfriga landskapslagarne, der grunderna uppgifvas för ätt-
botens sammanskjutande 4 2 ) , namnes ej något angående
de oäkta frändernes deltagande deri. Men då de enligt
Östgötalagen, som i arfsrättsligt hänseende var dem mindre
bevågen, än de öfriga lagarne, voro skyldige att deltaga
uti ättbotens utgörande, så kan man väl äfven ex fortiore
ratione såsom säkert antaga, att samma skyldighet ålåg
dem enligt de sistnämnde, de der inrymde dem större
rättigheter. — Hvad ättbotens qvantitet vidkommer, gö-
res ej någon skilnad emellan personer af äkta och oäkta
börd, hvilket var en naturlig följd deraf, att barnen, såframt
någondera af föräldrarne var af fri börd, innehade alla

40) Det kallas uti WGL. II. Dr. 7. 10. "iEttarstui>i." Se Collins och
Schlyters Gloss. till WGL. under detta ord. Jfr ock Nordstr. anf.
st. not. 85. och Calonius: "Om de fordna trälarnes rätt i Sverige"
§. 3-2.

4 1) ÖGL. Dr. VII. pr.: "Nu skal l>ön »t oranbot bota sum araf>aer (anfal-
ler), {.set Jer half siunde mark ok fiuia örtughser. [>aer skulu tua lyti
fse{.rinis fraendaer bota ok foripiung fraendini a mö|>rinit. ser sambrof»ir
til pa hof[>ar (pro sno capite i. e. persona prasstat) han hälft firi alluni
h u a t sum {>set ser haelder al>alkunu son aella fri[>llu son. Sil>an
I>aen snm hanum ser nsestser. i>a hof{>e han hälft firi allum si|>an alle
l>e sum innan aetta seru til siunda manzs |>a gialde sua man sum
man."

«*) WGL. I. Mdr .B. Fl. I; II. Dr. Fl. 5—7; HL. MhB. 30; WmL.
MhB. Fl. 1—3.
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den fria bördens rent personliga rättigheter. Småningom
försvann ättboten alldeles. Redan Birger Jarl, Magnus
Lagabeters samtida, förklarade det for edsörebrott att
hämnas på annan än gerningsmannen, och Magnus
Eriksson stadgade uttryckeligen, att "Engin scal oo
Eer aeptir settarstudha uthgsera firi dräp." Den omnärauea
derföre icke mera uti handslagen. *3).

C. Arfsrätt.

Naturen sjelf stälde individen i förbindelse med sin
slägt. Detta samband, af tanken adladt till sedlig en-
het, beviste sig i alla lifvets förhållanden. Ja dess var-
aktighet och styrka var större och oförgängligare än des-
ses, ty det bröts icke ens af döden. Ännu ur den öpp-
nade grafven framslingra trådar, förenande den hädan-
gångne med efterlefvande anhörige. Dessa trådars sam-
lingspunkt är arfsrätten, detta institut, hvarigenom per-
sonens, i egendomen representerade, verksamhet ännu ef-
ter dess död fortlefver till blodsförvandternes bästa. Men.
icke blott uti familjens, utan afven medelbarligen i sta-
tens välfärd ingriper arfsläran djupt, ja djupare måhända
än någon annan del af den borgerliga rätten. Uti ingen
del af rättssystemet har derföre också hvarje legislation,
som blott varit detta i högre mening, i samma men som
på detta gebit kännt nödvändigheten, att utgå från en
psykologisk grundtanke, samt förthy sträfvat, att icke en-
dast hopa stadgar och föreskrifter, utan äfven genom-
arbeta enskildheterna efter denna princip. Såsom sådau

43) Se Nordstr. D. II. p. 9. 103. . Jfr Magnus Erikssons Skara-stadga
1335.



uppställde den Romerska ratten den aflidnes vilja, Iivil-
ken, ifall den ej blifvit uttryckeligen förklarad (genöih
testamente), presumerades liafva sin bestämning i blods-
kär leken, den der antogs vara starkare i mon af blods-
förvandtskapens närhet. *) Den Germaniska rätten ned-
satte deremot blodskärleken till ett moment, och fann den
naturliga grunden till arfsrätten hufvndsakligen ligga i
familj e-en be ten, hvars närmaste uttryck vore sambo-
skapet (fs&lagh); men den betraktade familjen derhos så-
som ett samfund äfven för förvärfvande af egendom, så-
som det medel, hvarförutan hon icke kunde fortbestå
och uppnå sina ändamål. Familjeegendomen var derföre
sjelffallet samegendom, 2) bvilken vid hnsfadrens död
fördelades emellan familjemedlenamarne. Ur denna en-
hetsprinoip framgick de oäkta barnens rätt med konse-
qvent nödvändighet. De stöda jo inom familjen och bi-
drog o i sin mon till det gemensamma förvärfvetj det var
således naturligt, att de äfven vid familjens upplösning
skulle taga del deri. Men ett annat förhållande inträdde
efter det och i samma grad, som idén om deras familje-
löshet gjorde sig gällande. Den snkeessiva gången af
denna förändring skall det följande visa.

Innan vi öfvergå till de Germaniska lagstiftningarne
i ämnet, synes nödigt, att i korthet redogöra för Romer-
ska rättens bestämningar, emedan en kfar uppfattning af
den utveckling, de förstnämnda under tidernas lopp här-

•) Såsom modifikation gällde härvid; "araor pofios deseendit rjvara
adscendit".

3) Jfr Tac. Gevm. c. 20. Kofod Ancher II. 401. Gritnm T). R. A. p.
4S2. Bergfalk: Om Svenska Jordens Beskattning pgg. 38. 39. Man
erinre sig härvid Platos grund*»!*; "eytay ovv, VOftÖ&étffS MV, ovfr'
vuäg v^.i(7yv autcov tivai tiOijiu, oihe Ttjv ovdav ravnjn'

ds rov ytvovg v/xtap rov te ZfinQoadsv xai rov
." (Plåt. Opera. Lips. 1819. Tom VI. De l^g, L.

XI. p. 410,) ^
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utinnan tagit, annars icke kan vinnas; dock inskränka vi
oss till det allra hufvudsakligaste. Härvid erinras först
om den redan förut påpekade skilnad, som Koinarne gjor-
de emellan oäkta barn öfverhnfvud (liberi spurii och vulgo
qvtesiti), hvilka voro frukter af en tillfällig, obehörig, köns-
förbindelse, samt naturliga barn (liberi naturales), som
voro aflade under en kontubernalisk sammanlefnad emel-
lan föräldrarne. I afseende å de förra gällde den regel,
att hvarken fadren eller fädernefränderne hade någon rät-
tighet till deras qvarlåtenskap, ej heller de å sin sida
någon sådan rätt emot faderneslägten. Liberi naturales
deremot, hvilkas paternitet, till följe af fadrens uttrycke-
liga eller tysta erkännande, ej ansågs underligga något
tvifvel, egde lagliga anspråk på andel i fadrens efter-
lemnade egendom. Såframt denne icke hade äkta barn
eller laggift hustru, tillföll ifrågavarande afkomlingar en
sjettedel af hans qvarlåtenskap, hvilken de dock måste
dela med modren. 3) Samma qvot erhöll i thy fall äfven
den naturliga fadren af barnens egendom. 4) Men kon-
kurrerade de sistnämnde med hans äkta hustru eller barn,
så voro de berättigade endast att fordra alimentation af
sin fader, och efter hans död så mycket af hans qvarlå-
tenskap, som dertill behöfdes. 5) Denna arfsrätt sträckte
sig dock endast till första led, så att barnabarneu voro
uteslutne från all sukcession efter honom. 6j Men efter

*) Nov. 89. c. 12. §. 4: "Si qvis autem defuuetus fuerit, legitima ei
sobole non extante, neqve legitima conjuge - - - sit autem ei donee
vixerit libera niulier in schemate coneubinie sociata, et filii ex ea
alimentum damus eis et intestatis parentibus defuncfis du as pat er-
na? s u b s t a n t i v u n c i a s habere, euin matro partiendas, qvanttbun-
qve fuerint filii: ut unius filii portionem mäter accipiat. Jfr Const.
10. c. 5. 27 nov. 74. c 2.

4) Nov. 89. C. 13.
5) Se Thibaut: Syst. d. Pand. R.-B. II. §. 682.

*) Se A. C. K. v. Hartitzsch: Das Erbrecht nach römischen und heuti-
gen Rechten. Loipzig. 1827. §§. 150. 151. Novv. 18. c. 5. 89. c.
12. §. 6.
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modren och möderne slägtens adscéndenter och collatera-
ler togo de oäkta barnen lika arf med de äkta födde. 7)

Efter denna antydning öfvergå vi nu till de Ger-
fnaniska rättskällorna och först till de gamla folk!a-
garne. Dessa lemna ytterst torftiga underrättelser angå-
ende de oäkta barnens arfsrätt. De enda hithörande
stadgangen förekomma uti Bäjrarnes och Lotigobar-
de mes lagar. Den forstnämde Öfverlemnar det helt och
hållet åt de äkta syskonens förgodttinnande och miskund-
Samhet (misericordria) att bestämma, ofri och huru mycket
de naturliga barnen skulle erhålla af fadrens qvarlåten-
skap, samt åberopar såsom stöd härföre en "vetus lex," 8)
hvarmed tvifvelsutan menas första Moseboken 9) Detta
citat synes motivera Wildas antagande, att de oäkta bar-
nen ursprungligen hos Bäjrarne tagit arf efter fadern jemte
de äkta födde, om ock ej i samma grad som desse, men
att de sedermera blifvit uteslutna deriirån.

Enligt Lombarda konkurrerade deremot de naturliga
barnen med de äkta födde syskonen och fränderne uti
deras faders arf, hvilken konkurrens dock underlag föl-
jande qvantitativa inskränkning. Ifall äkta söner fnnnos,
erhölio de oäkte, de må hafva varit flere eller färre, till-
sammans en half broderlott. Alltså tillföll af fadrena
qvarlåtenskap: 10)

'<) Se Hnrtifzsch anf. st. g. 154. Dahvigk I). 1. g. 29. Éosshirt: Erbrecht
c. 1. g. 2(J. Novv. 74. c. 6. 89. c. 15.

s ) Lex Bajuvar Tit. 14. C. 8. §. 2- (G. p. 309): "Si vero de ancilla
habuerit filios, )ion accipiant portionen inicr ftalres (de sisla or-
den förekomma ej i alla editioner), nisi täntum qvantum ei (eis) per
misericordiani dåre voliierint fratres eorutn; qvia in v e t e r i l e g e
seripium est: non erit heres filiiis ancillse cum filio libera». T amen
debent misericordiam considerare, qvia caro eorum est".

' ) Genenis c. 21. v. 10: '"Oeh Sara sade till Abraham: Drif denna tjen-
.steqvinnan (Iiagar) ut med hennes son (Ismael); ty han skäll icke
ävfva med min sen Isaak".

10) Logg. Langob. L. 2. Tit. 14. g. 2. L. Rothans 154. (G. 967.)
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1 äkta född son (fulboran) \ de oäkta tillsammans § ä)

2 äkta födde söner » f » b I /?)

3 » « \ I \ y)

4 » » a | » " 9 ft)

5 1 1 f 1 O N 1 / 1 > , ~S

55 '5 '5 i jj \ \ \) '5 '" Va ' i l / /
6 J5 5) '5 \ \ K '5 -j^ 0

7 55 55 '3 I g '5 «J ^5 7 )

O. 8. V. fl).

Ingen kunde tillägga sina naturlige söner"mera äri
sålunda blifvit bestämdt, såframt icke de äkta födde,
efter upphunnen laglig (12 års) ålder, samtyckte dertill. 11 )
Efterlemnade fadren icke någon äkta son, utan endast en
äkta dotter, så sönderföll arfvet i tre delar, af hvilka en
tillkom dottren, den andra den naturlige sonen, samt den
tredje arflåtarens öfrige närmaste fränder (parentes pro-
ximi), eller, om sådane saknades, konungen. 1 2) Fun-
nos åter flere äkta döttrar, så erhöllo de hälften, de na-
turlige sönerne en tredjedel, samt parentes proximi eller
curtis regia en sjettedel af arfvet. J 3) Denna pars legi-

a) Si qvis dereliqverjt fijiuin legitimum unum, qvod fulboran, et
filios naturales unuin aut plures; filjus lijritimus tullat duas portjones
de patris gubstantia, naturales vero tertiam qvanticunqve fuerint.

fl) Si duo sunt legitimi, habeant qvatuor partes, naturales qvintam partem.
v) Si tres fuerint Jegitimi autem habeant jiaturales soptimam partem,
Ö) Si vero qvatuor fuei-int legitimi, habeant naturales nonam partem.
*) Si qvinqve fuerint legitjmij habeant naturales duodecimam (?) partem.
M Si sex fuerint legitimi, habeant naturales tertiajn decimam partem.
ij) Si septem fuerint legitimi, habeant naturales qviutam decimam partem,
{)) Si autem plures fuerint, per hunc unmerura dividant patris sub^

stantiam".
" ) L. Roth. c. 155.
1 *) Ibid. c. 159. Äfven för det fall, att äkta döttrar saknades, erhöllo

de oäkte sönerne endast en tredjedel af arfvet. Se L. Grimoaldi c. 5,
13) Ibid. c. 158. Jfr c. J60., der det säges, att de oäkte ^inerne erhöJio

sin arfslott for förmyndare-värden om systrarne, 'Tro mundio au»
tern supra scriptarum, tollant naturales filji terliam



tirna kunde fadren ej förminska, och ifall han bortdispo-
nerat sin förmögenhet, samt sedermera erhöll en oäkta
son, så måste dispositionen sålunda rättas, att denne er-
höll sin lott oafkortad. I 4) Det edikt, hvarigenom konung
Grimoald införde den Romerska representationsrätten uti
de Longobardiska lagarne, stadgar uttryckeligen, att sag-
de rättsinstitut borde tillämpas äfven på de naturlige sö-
nerne. 15)

Men äfven sedan de oäkta barnen, till följe af Ko-
merskt och Kanoniskt inflytande, bliivit beröfvade all
arfsrätt ab intestato efter deras naturlige fader, synes
sedvanerätten icke hafva förmenat den sistnämnde att
tillägga dem sin qvarlåtenskap. Åtminstone synes detta
hafva gällt hos Frankerne, ifall äkta söner icke funnos.
Bevis härföre lemnar bland annat följande ställe uti bi-
hanget tiil Makulfs formelböcker: "Gesta lex et consue-
tudo exposcit, ut qvaecunque persona naturales filios ha-
bnerit et alios plures non habuerit, si eos in sua voluerit
instituerc hereditate, qvaliter in suum potius arbitrium
ad faciendi de id pater hoc qvod in eos voluerit liberam
habeat potestatem.'' 16) Uti en annan i berörde samling
förekommande formel, tillkännager en fader, att han ut-
verkat en "chartula hereditaria," enligt hvilken hans oäkta

1 4 ) Ibid. c. 171: "Si autem flliam legitimam unara aut plures, scu filios
naturales irrtum aut plures post thinx factum habuerit, habeant et
ipsi legeni (i. e. portionen») suam, sicut supra eonsfitutum est".

1 8) Lombarda L. 2. Tit. 14. §. 18. L. Grimoaldi c. 5: "Si qvis habuerit
filios legitimos nnum aut plures, et contigerit unum ex his vivente
patre mori, et dereliqverit filios legitimos unum aut plures, et con-
tigerit auum mori, talem partem percipiant de substantia aui sui,
una ctim patruis suis, qvalem pater eorum inter fratres suos perce-
pturuserat, si vivus fuisset. S i m i l i t e r et si f i l i i n a t u r a l e s nnus ,
au t p lu r e s fue r in t , l i a b e a n t l egem s u a m , s i cu t in hoc
edic'to l eg i tu r " . Jfr Wilda: von den unechten Kindern §. 19.

>1 ' ) Marculli formulär um adpemdix 52. Se Vilda §• 22. Jfr och Eich-
horn f). I. §§ . 112. läö.
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dotter, som annars icke varit berättigad till någon del af
hans qvarlåtenskap, skulle ärfva lik;i med hennes oäkta
födde bröder. Med skäl anmärker Wilda, att den om-
ständighet, att man utkastade formler för sådana rätts-
ärender, utvisar, det de oäkta barnens jemlikställande med
de äkta icke hört blott till undantagen. 17)

En annan uppfattning hade hunnit mogna vid den
tidpunkt, för hvars rättsmedvetande de Tyska Itättsböc-
kerna äro ett uttryck. Dessa lagverk öfverensstämma
deruti, att de, såsom vilkor för en persons berättigande
att taga arf, uppställa haus jeinbördighet, "Ebenbürtig-
keit," med arflåtaren. Utaf den härmed betecknade qva-
litikation, som endast kunde uppkomma genom den äkta
bördens förmedling, existerade tvenne grader. En per-
son kunde nemligen antingen härstamma ifrån endast
äkta förbindelser, eller också, ehuru sjelf aflad i ett lag-
ligt äktenskap, hafva en oäkta född fader eller moder.
I förra fallet sades han ega en "recht frei eheliche
Geburt", och betraktades såsom äkta och fullt arfsbe-
rättigad i förhållande till alla de personer, med hvilka
han vai genom blodsband förenad. Och härvid gäido
den sats, att det var nog, om han kunde uppvisa fyra
äkta anor; 18) hvartill man uppgifvit såsom anledning
svårigheten att bevisa alla mellanliggande geuerationers

1 7) Den pberopade formeln (-47) lyder: "Dnni non est incoguuum seå
per pupulum patefaetum et divulgatutn, qvod ego in ancilJa mea - --
generavi - - et tu minimc in hereditafe mea suecedere potebas, prop-
terea ego hane chartulam hereditarian in te fieri et adfinnare roga-
vi, ut si mihi superstes apparueris de oinnes res meas tam de allö-
de - - qvicqvid diei aut nominari pote&t', qvantnnicunqve niorieius d«
meo reliqvero, in otuues res in hereditate apud germanos iilios nieos
succedas, in seqvalentia inter vos exinde dividere et ex;eqvjire facialis1'.

1 8) Sachsensp. B. I. Art. 51 : "Welch man von seiner vier auen, das
ist, von zweyen eitern vetern, und von zweyen eitern muttern, und
von vater und mutter die unbe.seholden «ein, unbescholden an seinem
Hechten ist, den nia<r neimand besehelten au seiner aebüSt".



äkthet, under de tider då genealogierna icke bevarades
uti skriftliga dokumenter, utan endast i folkets minne. 19)
Men äfven orn de högre uppå stamtaflan stående adscen-
denternes oäkta börd kunde ådagaläggas, så medförde en
sådan bevisning icke någon menlig följd för den ifråga-
varande ättlingen, om hvilken det uttryckeligen heter:
"den ne kan neman bescelden an siner bord;" hvarföre
sannolikt synes, att denna sats rotade sig uti den billig-
hetsprincip, att fädrens missgerningar ej borde komma å
barnen utöfver tredje ooh fjerde led.

En "slecht eheliche Geburt" tillräknades åter
dem, som väl i förhållande till sina föräldrar voro äkta,
men icke i hänseende till de Öfrige blodsfränderne. 2 0)
Dylika barn voro uteslutna från allt slags slägt- och arfs-
iörhållande till de sistnämnde. Men deremot innehålla
lagarne från hyarandra afvikande bestämningar angående
deras a ris rätt efter föräldrarne. Sachsenspiegel och derur
nppqvällande rättskällor, hvilka utgå från den synpunkt,
att endast äkta födde kunna ingå "eine makellose Ehe" 2 1 ) ,
frånsäga sålunda födda barn allt arf efter föräldrarne.
Nämnde rättsbok stadgar nemligen: "Kein ehlich man
noch chelich weib nimpt eines uneheliches mannes Er-
be," 22) samt tillägger de oäkta födde föräldrarues arf

*») Se Siegel: Das Deutsche Erbr. §. &.

*°) Siegel anf. st. not. 97.
3 I ) Se Sydow: Das Erbr. Ssps p. 18. not 06., hvarest anföres följande

upplysande ställe ur Verm. Ssp. I. 15. §. 6: "Ein elieh man, ob er
hat ein elieh. weip, die uneljch geborn is, den Erbe en mag her nicht
genemeu. Dasselhe: das eliche wip, ob sie unelich geborn nian hat,
das Erbe en mag sie auch nicht genemen".

2>!) S',sp. B. I. Art. 51. Såsom grund härtill anför glossan: "Hie soltu
wissen, dass gleicher weiss als dor nnehelieh des ehelichen erbe
nicht nemen mag, also mag hinwider auch nicht der eheliche des
uneheliches erb. nomou".
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rfonmnn. 23) hvarmed här förstods landsherren, d. v. s.
den, som antingen sjelf eller genom vikarie utöfvade den
högre lagskipningen. 24) Härutinnan skedde dock med
tiden en iormildring. Sålunda erhöll, enligt Magdeburg-
ska rätten (a. 1304) och Vermehrte Sachsenspiegel, do-
maren arfvet efter de oäkta födde, endast i det fall att
de dogo utan brostarfvingar. 25)

Den lägsta graden uti bördsförhållandet intogo de,
som sjelfve voro frukten af en oloflig könsförbindelse.
Desse ansågos ej jembördiga med någon, icke ens sins-
emellan, samt voro föithy uteslutne från all rättighet att
taga arf, ej blott efter de aflägsnare fränderne, utan äf-
ven efter begge föräldrarne. Såväl Sachsenspiegel som
Schwabenspiegel bjuda absolut: 2 6) "alle die unelich ge-
born sint erben kein Gut von ihren maugen," och deruti
instämma de flesta andra såväl Iand3- som stadsrätter. 2 7)

*Ä) Ssp. anf. st. gloss: "Des unechten mannes Krbe vorstirbt erbloss.'und
fellt den gerichten heim". Jfr Ssp. B. I. Art. 28. text och gloss.

**) »Sydow. anf. st. pagg. 294—303. Se ock D. Maevius: Comment. in
Jus Lubeeence 1\ II. p. 142. ,•> t >;

2ä) Siegel anf. st. p. 205.
2«) Ssp. 1. 38. 51. III. 28. Schwsp. c. 52. 376. 415.
*7) Sydow. pgg. 47. 48. Siegol p. 35. Gamla Lybska lagen säger I. II.:

"Qvi natus est de eoncubina nullam percipiet heroclitatem, suara vero
hereditatem propinqviores sui percipient". Jfr dersaminast. II. 7. IV.
74. (ed. Hach. pp. 187. 249. 580). Det torde ej vara ur vägen att
här erinra om öfverensstammelsen med den Attiska (Solons) lagstift-
ning, som frånsade vodöt all_ arfsrätt och ställde dem iitom all slägt-
förbindelse (otyyiGtetu). Se Dalwigk: Vers. einen philosophius-
juristichen Darstellung des Erbrcehts. Wiesbaden 18"27. I). I. p. 38.
Samma åsigt hyllade de gamla Auglosachsiska ocli Engelska lagarne.
Jfr G ans. Er br. D. 4. pp. 319. 346, pä hvilket sistnämnda ställe an-
föras följande ord hos Glanvilla: "Secundum jus et consvetudinem
regni talis (naturalis) filius nullo modo tanqvani heres in hereditafe
sustinetur vel hereditatem de jure regni petere potest." En batard
kunde derföre enligt Engelsk lag icke' taga något arf ens efter dess
nioder, samt sjelf ärfvas endast af egna bröshirfvingar. 1 Wsites
ärfde deremot de oäkta barnen jemte de legitima. Se Gaus ibid. p. 0C8.
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Dock tillåter Schwabenspiegel fadren att "von Gnaden",
genom en donatio mortis causa, tillägga sina oäkta barn
någon del af sin qvarlåtenskap. 2S)

Mildare voro åtskilliga andra Tyska lagstiftningar.
Så skulle enligt Goslarska s ta tu te rna de oäkta bar-
nen ärfva sin moder, om han ej hade äkta barn, hvilket
medgifvande den för staden Duisburg (nära Diissel-
dorff) gällande stadsrätt dock inskränkte till hennes lös-
ören och aflingejord. I trakten af ned ra Rhen hade
den rättssed gjort sig gällande, att bastarderne erhöllo
hälften af fadrens förmögenhet, om han dog utan äkta
descendenter. Enligt Augsburska S tads rä t t en (a. 127G)
skulle ifrågavarande barn ärfva begge föräldrarne, ifall
äkta födde anförvandter saknades ända till sjunde led.
Men vigtigast i berörde hänseende är F re iburge r Stads-
rätt (a. 1520) hvilken, enligt hvad dess författare Ulrich
Zasius upplyser, stödde sig på stadens gamla "Louff und
Gewonheit." Denna lag förkastar uttryckeligen hvarje
skilnad emellan konkubinbarnen och andra oäkta barn,
samt tillägger dem modrens hela qvarlåtenskap, om hon
dör ogift och utan äkta barn, samt icke efterlefves af
bakarfvingar i första eller andra led, med hvilka de förre
i thy fall måste dela arfvet till hälften. Efter fadren er-
hålla de åter en tredjedel, om han efterlemnar hvarken
hustru, bakarfvingar i andra eller sidoarfvingar i tredje
led. Finnas deremot äkta barn, så ärfva batarderne hvar-
ken fader eller moder, dock skola de, efter domarens
pröfning, erhålla en viss summa ("Hornungsgabe") af för-
äldrarnes förmögenhet. Deremot ärfva de intet efter föi-
äldrarnes adscendenter eller efter syskonen och deras af-
komlingar ända till tredje led; men finnas blott aflägsnare
anförvandter å sidone så tillfaller den en tolftedel af qvar-
låtenskapen. a 9 )

28) Samma förhållande enligt (preldernska Landsrätten- Wiida anf- fet
p. 297.

«•) Se Wilda anf. st. §.§. 26—28.
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Vermehrte Sachscnspiegel är ännu mera bevågen
emot de oäkta barnen, åt hvilka den tillochmed förunnar
en slags arfsrätt ab intestato. Den stadgar nemligen: 3O)
"En naturlig oäkta börd är förhanden ifall en fri och
ogift man med en dylik qvinna sainmanaflar barn, utan
att legitimera dem. Sådana barn hafva ingen (arfs)del
uti deras faders gods. De närmaste äkta arfvingarne er-
hålla qvarlåtenskapen hvar efter sin del. Men hvar och
en af dem skall utaf sin arfslott gifva åt den oäkta födde
sjette delen enligt keiserlig och weichbilder (stads)rätt, ona
den sistnämnde kärar dera inom år och dag." 31) Här är på-
tagligen fråga om en verklig arfsrätt för de oäkta födde,
ehuru lagstiftaren, för att icke alltför tydligt stöta emot
den inrotade åsigten om deras fullkomliga rättslöshet i
arfsrättsligt hänseende, sorgfälligt undviker att med ut-
tryckeliga ord tillägga dem arfsrätt. Hvem varsnar icke
här vid första ögonkast, att denna förändring härrört ur
Romerskt inflytande? Sådant röjer sig icke allenast i den
bestämda arfsqvoten, utan äfveu derutinnan, att de oäkta
barnen för utbekommande af sin arfsandel inom år och
dag borde anställa en actio personalis emot den primära
arfvingen.33)

De Danska lagarne, enligt hvilka oäkta barnen, så-
framt de icke blifvit legitimerade, ansågos sakna fader
och fädernefränder, uteslöto dem i följd deraf ifrån allt
arf efter desse;33) och likaså hade omvändt fädernesläg-

3 0 ) Verm. Ssp. I. 5. 6. Siegel not 128.
31) Äfven enligt de gamla Frisiska rättskällorna (a. 130G—1320) synas

de oäkta barnen hafva egt anspråk på en mindre arfslott ("Spolkin-
der Erffdele"), som öfvergick till deras arfvingar i tredje led, men
derefter återföll till de äkta födde arfvingarne.

**) Jfr Siegel p. 36.
i3) Sålunda stadgar Valdemars Seelänska lag B. II. c. 69 (Nord. Oldskr.

I). 13. p. 46;: "Slökaefrith born takaer sey arf seftter sin fatlucr." - -
Jfr Sk.L. i l l . 16. 20; Er. Sfell. L. I. 16. 17; J.-L. I. 21.



92

ten å sin sida icke något anspråk på arf efter dem. 34)
Men icke nog dermed; den naturlige fadren var icke ens
berättigad att med varm hand gifva en gåfva åt sitt oäkta
barn, ehuru han föröfrigt var befogad att sålunda begäf-
va fullkomligt fremmande personer, hvilket märkeliga för-
bud mer än något annat utvisar till hvilken grad dessa
lagar ville göra dylika barn fremmande för fäderneslägten.
Dock kan ett annat motiv äfven hafva legat till grund
härföre, nemligen det, att dymedelst beveka fadren att
lagligen erkänna och legitimera dem. Konseqvent med
sagde förbud stadgar Eriks Seeländska lag, att om någon
tager sitt oäkta barn i sambo ("i flaet") med sig, så er-
håller det sistnämnda icke mera ur det gemensamma boet
än han, med enkom för sådant ändamål tillkallade vittnen
("meth thing vitnae"), kan bevisa sig hafva dit infört.
Vid brist på sådan bevisning böra de äkta arfvingarne-
med tvenne vittnens och tolf manna-ed utreda hvad
af det gemensamma boet tillhör de oäkta, hvilka måste
åtnöja sig med det sålunda vitade. 3 5) Efter modren och
hennes slägt togo oäkta barnen deremot lika arf med de
äkta,36) hvilket stadgande äfven gällde omvändt, så att
modern och mÖderneslägten likaledes voro berättigade
till arf efter dem. 3 7) Dessa de äldre lagarnes bestäm-
ningar äro ännu bibehållna i Christian den V:s lagy enligt

3«) Sk.L. III. 18 (Nord. Oldsk. D. 18. p. 17): "Hauir man SIöka?fritha
barn oc ser ttuet a?i thingliust, tha scal han aei taka arf aeftir tfuet,
um thaet dör för ?en han". Jfr Andr. Sun. III. 7; J.-L. I. 22.

»») Er. Ssell. L. I. 19. (Nord. Oldskr. D. 14. p. 11.) Jfr Vald. SJCII. L,
II. 44. SkL. III. 16. Detta stadgande hade pätagligen för afsigt att
hindra den naturlige fadren från att illudera lagen, genom att sam-
manblanda sin förmögenhet med sina oäkta barns.

" ) Sk.L. III. 16. Vald. Sa>ll L. II. 69: "iEfter sin mothier oc aeftspr
sinaa siizk^n takser slökaefrith börn iafn lot vith annaer börn". Jfr de
not 33. föreg. sida åberopade lagrummen.

*•) Nonnann: De legitimaticne §§. 5. 6.
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hvilken oäkta barn hvarken ärfva eller ärfvas af fäderne-
fränderne, men deremot å möderne sidan innehafva sam-
ma arfsrättigheter som äkta barn.39)

Den redan påpekade egendomlighet uti de Isländ-
ska och Norska l aga rne , nemligen att de behandlade
oäkta barn såsom aflägsnare anförvandter än de äkta föd-
da, framstår i synnerhet uti sagde lagars arfsordningar.

Grågåsen stadgar: 40) arf tillfaller: l:o äkta son
efter dess fader och mo^der. Saknas äkta son går det
till 2:o äkta dotter. Finnes ingen sådan, ärfver 3:o fa-
der; efter honom 4:o äkta broder å fäderne; i brist på
en sådan 5:o moder, och efter henne 6:0 syster å fäder-
net; så 7:o broder å möderne och derefter 8:0 syster å
mödernet. I saknad af desse kommer 9:o oäkta son
(sonr laungetinn) såsom den nionde arftagaren, och dernäst
10:o oäkta do t te r (dottir laungetinn). Efter henne följer
ll:o oäkta broder å fädernesidan (bro|>ir samfej>ri laun-
getinn), och näst honom 12:o oäkta sys te r å fädernet
(systir samfej>ra laungetinn); samt slutligen 13:o oäkta
syster å mödernesidan (systir sammö^ra laungetin). Om
ingen af nu uppräknade tretton personer efterlefver, så
borde enligt anförda lagrum arfvet tillfalla endast äkta
fränder me.d uteslutande af de oäkta. (Eptir firnari menn
ero scirgetnir menn tit arfs). Men detta står i uppenbar
strid mot 25:te kapitlet i samma balk, som stadgar att
om någon dör utan inländske äkta (arfgengr) arfvinge,
så skola oäkta fränder sukcedera i samma ordning, som
blifvit bestämd för de äkta födde d. v. e. efter slägtska-
pens närhet. 4 I ) Denna motsägelse har Schlegel 42) och

3?) Christian V:s D.-L. 5—2—70. 72. 73.

«°) Grag. Arfa i>attr. c. 1. (I. 171. 172.)

4 1) Grag. Arfa j>attr. c. 25. (1. 229.)

g
4 2) Se Schleg. Comment. in Grag. p. 130,
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efter honom". Wilda, 43) förklarat sålunda, att sistbe-
rörde stadgande förändrat och upphäft den gamla lagen,
ehuru lagsamlarcn låtit både de äldre och nyare bestånds-
delarne qvarstå. Jernsidas och Jonsbokens arfsord-
ningar skilja sig obetydligt ifrån de Norska lagarnes,
hvarföre någon särskild redogörelse om dem här ej torde
vara af nöden. Vi öfvergå derföre till

Håkan Adelstens Gulatingslag. Den innehåller
tjugutvå arfsafdelningar. l:o äkta son ärfvcr sin fader,
och fader sin son, i fall denna ej sjelf efterleranar barn.
2:o äro dotter och sonson som ärfva och i saknad af dem
ärfver fader; efter honom 3:o broder och syskon å fäder-
ne. Sedan följa efter hvarandra: 4:o moder; 5:o faderbro-
der och brorson; 6:0 broder å mödernesidan; 7:o "ärfver
hornung, risung, och Ijyboren son, som icke äro ledde
i ätt, både lösören och odel efter lädren." 13:o oäkta
dö t t r a r etc. 44)

Frostetingslagen lemnar en vida redigare och full-
ständigare arfsordning, som är fördelad uti fjorton, eller
rättare tretton, arf-klasser. Den skiljer sig från den äl-
dre Gulatingslagen hufvudsakligen genom den sats, att
qvinnorna uteslutas af männerne endast om de med dem
äro jemnskylde. Efter uppräkningen af följande sex klas-
ser l:o son, fader; 2:o dotter, sonson, sondotter; 3:o brö-
der, systrar, å fädernesidan; 4:o farfar, farbror, brorsson,
farmor, faster, moder, brorsdotter; 5:o stjufbroder och far-
brorsson, stjufsystrar och farbrorsdotter; 6:0 åter moder
och faster (som ärfva hela qvarlåtenskapen, om ingen af
de förestående finnas) stadgas:

"Det är det sjunde arfvet, som tages af r isung och
hornung; de taga alla ett arf, och ärfva hvarandra inbör-
des. Men om före det sjunde arfvet endast broder finnes

4») Wilda: Von den unechten Kindern §. 6.

**) Hagen Adelsteens Gulathings Laug. AB. c. 1. (Paus I. 115—120.)
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å svärdssidan ("i baugild"), och den dör barnlös, så
ärfverhans oäkta broder ("brodär hans frillusonr") förr
i sjette arfklassen än någon annan i den åttonde; och om
ijigen af desse lefva, så ärfver oäk ta do t te r ("hörna,
risa och j^yborin dottir"). De taga alla ett arf, och blif-
ver en livar af dem den andras arfvinge."

Härefter uppräknas åter i åttonde, nionde, tionde,
elfte och tolfte arfklasserna endast äkta fränder ända till
fjerde led. Sedan den trettonde arfsafdelningen lemnat
den blott negativa bestämningen, att ingen må sig till
arfsdräpa, heter det:

"Nu är det fjortonde arfvet, som konung Magnus
(Barfots) söner, Östen, Olof och Sigurd gåfvo. Det skall
tagas af oäkta födde farbröder och brorssöner. Men om
desse icke Unnas, ärfva qvinnor, som äro lika nära be-
slägtade. Lefva de icke, så komma i ordningen oäkta
farbröder å mödernesidan och sådane farbröders söner,
ehvad de äro äkta födde eller icke, och skifta efter man-
na-talet (in capita). Äro de icke till, då skifta lika nära
beslägtade qvinnor. Men om ingen af alla dessa perso-
ner lefver, skall arfvet öfvergå till den femte 6lägtlinien,
innan det faller under konungen." 4 5) Öfverhufvud visar
Frostetingslagen i flere hänseenden ett närmande till de
principer som genomgå

Den nyare Gulatingslagens arfsratt, hvilken upp-
ställer tretton arfs-reglor. Enligt den förslå tager äkta
barn arf efter sina föräldrar. Likaså ärfver sonson, utom
i det fall, att hans fader redan erhållit sin andel. Om
barnen ej efterlemna bröstarfvingar, ärfver fader. Uti den
andra arfsafdelningen konkurrerar tinglyst barn med äkta
sondotter, hvars fader är äkta född, med äkta dotterson
hvars moder är äkta född äfvensom med äkta född
sonson äfven om dennesfader icke vore äkta född.

4») HagenHagensensFrostethings Laug. XL. 1—14. (Paus II. 115—121.)



livar och en af dessa erhåller en fjerdedel af såväl fasta
som lösa förmögenheten. Den tredje arfsflocken utgöres af
äkta bröder å fädernesidan; i saknad af sådane, äkta sy-
strar, och i fall dylika ej finnas, moder. Är hon död
följa oäkta söners äkta födde dö t t ra r och oäkta
d ö t t r a r s äkta födde söner, samt efter dem oäkta
dö t t r a r s äkta födde döt t rar . Äro de icke till, så
ärfva moderfader och fadermoder, om de äro äkta födde.
I den fjerde arfklassen uppträda äkta född farbroder
och brorsson. Ef ter dem den person, l ika nära be-
slägtad, hvars fader är oäkta son eller moder
oäkta dotter. Sedan följa i ordningen faster, brordot-
ter och soror uterina, om de äro äkta födde. T>en femte
arfsregeln gäller äkta född samfädra morbror och äkta
född samfädra systerson, samt äkta född samfädra moster
och äkta född systerdotter. Näst dem komma i den sjette
arfsafdelningen äkta födde brorsöner, hvilkas föräldrar
äro oäkta födde och dernäst de, hvilkas föräldrar
äro äkta födde. I saknad af dem ärfver äkta född
brordotter samt efter henne äkta födde syskonssöner och
döttrar. Lefver ingen af desse ti l lfaller arfvet
t r i l l o s ö n e r n e . I sjunde, åttonde, nionde, tionde, elf-
te och tolfte arfsafdelningarne uppträda endast äkta
födde fränder. Men sedan heter det: trettonde arfvet
tager oäkta dotter. Är hon ej t i l l , då ärfver
samfädra ^broders oäkta son och dernäs t sam-
fädra sys ters oäkta dotter . Efter henne äro
samarfva: samfädra farbroder , samfädra broder-
son, och sammödra oäkta broder : de skola alla
taga ett arf och blifva hvarandras arfvingår.
Lefva de ej, öfvergår arfvet till l ika nära be-
slägtade qvinnor." 4 6)

46) Magnus Lsgabeters Gula Thirigs Laug. É.-B. c. 7. (pgg. 232—249.)
Jfr Järnsida. Erfo i c. c. 1—15; (Sveinbjörnssons ed. pgg. 66—72.)

'Jonsbogen A.-B- 1—14. (o horhallesens ed. pgg. 100—111.)
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Försöket att utreda de grundsatser, hvarpå de Nor-
ska lagarnes olika arfsordningar hvilade, skulle leda oss
för långt ifrån vårt ämne; vi erinra deifore endast, att
arfvingens närhet till arflåtarcn, med bänsigt till den plats
de hvardera intogp på slägtskapsträdet d. v. 8. uti deras
närmaste stamfaders parentel, var den hufvudsakligen be-
stämmande principen, 47) ehuru densamma under tidernas
lopp led många undantag och modifikationer, hvilkas fram-
hållande dock icke är af särskild vigt för vårt ämne.
Anmärkningsvärdare är den omständighet, att den oäkta
bördens menliga följder icke fortplantade sig, i följd hvar-
af, som vi ofvanföre sett, oäkta föräldrars äkta födde
barn ärfde omedelbart efter dem, hvilkas föräldrar ledde
sitt ursprung ur äkta säng. AÉ)

Men med tiden försämrades de oäkta barnens ställ-
ning här liksom annorstädes. Det första spår till en för-
ändring i sådan rigtning förekommer uti Björköa Kyr-
kolagen, enligt hvilken det naturliga barnet icke borde
erhålla något arf efter iadren, såframt denne icke varit
förlofvad med modren, men dött före brölloppet innan
tolf månader förflutit efter fÖrlofningen. 4 9) Tvifvelaktigt
torde dock vara, huruvida detta kyrkliga bud efterlefvats,
innan det vunnit verldslig stadfästelse. Detta skedde ge-
nom en af konung Erik Magnusson (1280—1299) utgifven
förordning, som bland annat föreskref såsom vilkor för
frillosöners arfsrätt, att de blifvit legitimerade. 5O) Äij

«7) Eichhorn: Deutsch. St. u. R. G. §. 65. Grimm. I). R. A. pgg. 471—479.
Nordström D. II. pgg. 217. 218.

«•) Wilda p. 254.

*») Biarkoe Ret. c. 68. (Paus II. 268.) Anförde tidsbestämning syftar
derpå, att icke mer än ett år fick förflyta emellan trolofningen och
giftermålet.

•°) Förordningen, hvars 29. punkt innehåller ofvänanförda stadgande,
finnes intagen uti "Gamle Kongelige Förordningar", ed. Paus pgg.
175—180.

7
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längre gick Christiati den IV:s lag, söin uteslöt icke legi-
timerade oäkta barn ifrån allt arf efter begge föräldrar-
ne, ehuru modren å sin sida äfvensom hennes fränder
egde taga arf efter dein.5l)

Storleken af den gåfva, en naturlig fader kunde gif-
va åt sitta oäkta barn, synes enligt de äldre Isländska
och Norska lagarne hafva berott på den förstnämndes
stånd.52) Såkmda tillåter Grågåsen53) en fri man att,
utan den närmsta arfvingens samtycke, begåfva en oäkta
född son med tolf uns. Ville han gifva denne mera, så
måste den närmaste arfvingens bifall först utverkas. 54)

Frostetingslagen säger:35) "En odalman (haulldr)
må, om han vill, gifva sin oäkte son (syni sinum {jybor-
num) tolf uns välvaget silfver, utan att begära tillstånd af
sin arfvingc. En annan friboren man en mark, och så
hvarochen efter sin börd (sua Sem madr er b0rinn til)*

I den äldre Gulatingslagen 56) heter det åters
'En odalman S7) kan gifva sitt frillobarn tre mark; en
konungens länsman sex mark; en bofast man tolf uns;
en frigifvens son sex uns. Denna gåfva står fast, men
måste jemkas om arfvingen erhåller mindre." Den nyare
Gulatingslagen S8) lemnar det åter öppet åt hvar och

" ) Se Christian IV.-s Norske Lovbog Aß. o. 7. (ed. Hallagef og Brandt
p. p. 81. 83.) Modrens och hennes fränders ärfsrätt efter de oäkta
barnen stödde sig på ett Riksdagsbeslut den 2 Maj 1313. Art. 3. (in-
toråt i Paus' lagsamling D. I I I . pgg. 193—197.)

52) Se Wilda anf. st. §. 1
53) Grag. Arfa-{.attr c. 9. (Schleg. ed. I. 208-)

*4) Upplysande af i detta hänseende fortsåttn ingen af den ofvttnföre p<
6< otnförttiälda Laxdaeläsagäri«

s») Frosti L. IX. 17 (Keysef og Munch D. 1. p. 213.)
5S) Håg. Hagens. Gul. L. c. 129 (Keyser ög Munch 1—54)
s 7) Hauldr = dominns preedii libéri et aviti» (af ha lda) . Se Ind, Isl. till

ML, GL. p. 59,



en, att Utan arfvingarnes vetskap och bifall bortskänka A
af sitt aflinge och ^ af allt sitt arfvegods. Samma stad-
gande återfinnes i Christian den tfis Norska lag, 5) sak
samma om donationen skedde till förmon för akta eller
oäkta barn eller andra personer»

De Svenska lagarne, till hvilka vi nu öfvergå,
skilja sig mycket från hvarandra i afseende å bestämnin-
gen af oäkta barns arfsratt. Antingen låta de nemligen
ifrågavarande barn ärfva en viss qvot af foräldrarues
förmögenhet, eller utestängas de från allt arf, eller till-
erkännes dem lika arf med de äkta födde uti modrens
qvarlåtenskäp men ingen arfsratt efter fadren, eller gif-
ves dem samma rätt med hänseende till modren, men
endast en obetydlig andel af fadrens egendom, eller ock
tillägges dem endast en ringa pars qvanta såväl efter
fader som moder. Men vi skola låta lagarne sjelfve tala.

Gotlandslagen låter på ett egendomligt satt de
oäkta barnes arfsratt bero deraf, om deras föräldrar aro
Gotländska eller ej. I förra fallet ärfde de, såframt ge-
nom slägttafla bevisas kunde, att förfädren i tre led va-
rit inländske, efter föraldrarne en tredjedel emot äkta
födde slägtingar. Konkurrerade oäkta barn, af ende-
ra eller begge könen, endast med äkta döttrar, så skif-
tades fadrens lösören efter hufvudtalet jemnt emellan dem
alla. 60) Funnos åter inga äkta döttrar, så fördelades
lösegendomen lika emellan de oäkta födde, utan afseende

*8) M.-Lu G.-L. É.-B. c. 21.

*») K. Christ. IV:S Norske Lov, A.-B. c. 22. (ed. Hallägér och Brandt
p. 94.)

«») Gotl. L. I. 20. §. 14i "Engin pysun far sic gyt til luta, vtan f>i a t
ains et hann hafi a{>al gutnjsct be{>i faf>iir oc mo{>ur, oc vitri pegar
mif* scri i etar manna scra I»är til et feriär iru eptir sic allar gutni-
scar. I>a liautr siin pairi [ i r iggui lutu me|> nj^iura."
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å könsskihiaden. 6 l) Voro deromot begge eller endera
at föräldrarna utländske, så egde deras barn icke något
anspråk på arf", 62) utan endast på underhåll och vård
såsom ofvanföre visats. 63)

b. Östgötalagen utesluter oäkta barn från allt arf,
såväl efter fader som moder. Den stadgar nemligen ab-
solut: "Nu a egh frillu barn arf taka." 64) Ville foräl*
drarne under sin lifstid gifva dem något, så måste det
ske på landstinget, hvarest gåfvan i närvaro af närmaste
fränder och med deras samtycke bekräftades. 65) Den
sålunda stadfästade donationen kunde icke sedermera
återkallas af de lagliga arfvingarne. Men dog gåfvota-
garen utan brostarfvingar, så återgick donationen till fa-
dren och fädernefränderne. Modren och hennes slägt ärfde
deremot intet efter frillobarnet. 66)

c. Gotlands Stadslag hyllar samma principer som
ÖGL., och fråusäger förthy frillobarnen all arfsrätt efter

" ) Se ibid. forts.: 'Tar gutniscr maf>r p y b a r n wi[>r gutnisca cunu, oc
gängs eptir hann, oc loyfir eptir sie bybarn synj oc dytrir, J>a schi-
ptin fiann feprnjs oyrum at hafya tali mi[> at>al dytrum."

*'*) Ibid. forts.: "Iru ai par til i>a schiptin liaun sina niilli at haf{ja tali
feaprnjs oy rum" ( = öre, bona mobiia. Schlyt. Gloss till Gotl. L.
f. --87.)

&r) Se ofvanföre pgg. 66. 67.

' " ) Mil. Fl. 4. Jfr ibid. fl. 13: "huskunu barn - - - huru [>8>t a?r til
kumit t>sst takser egh arf utan apalkuuu barn."

*•) Se förstanforde ställe i föreg. not: "will nian giwa sinti frillubafno
nakuat, {>a a han fara til lionga l>ingxs Sflla firi konung - - - ok
sina arna ma'ij sik taka ok maef> perra uilia giua ok halda {»â r fa'st
at firi kununge sella laglimanne, ok pser bref ok p r e u i l e g i u m
(skriftligt intyg. Schlyters Gloss u. d. o.) til taka."

* 6 ) ÖGL. ibid: "Si[>an mughu per (nemligen den legitima arfvingen)
egh attsr taka. Nu dör frillu barn frset sum sua var giuit ok haiuer
egh spfti sik skaparna ( = bröstarfvingar) i>a seruir pjet faf>ir ok fae-
trinis frsendsw ok a ldr igh seruir fr i l la barn si t ."
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begge deras föräldrar. Endast i det fallet, att modren
icke tagit något fäderne- eller inöderne-arf, stod det hen-
ne fritt, att till dem bortskänka sitt aflinge gods. 67)

d. Westgötalagens begge codicea tillägga batar-
derne lika arfsrätt efter modren, som hennes äkta födde
barn, 68) men frånsäga dem allt anspråk på delaktighet
i deras faders qvarlåtenskap. 69) Att likväl förhållandet
varit annat under den tid, som föregick dessa lagars
skriftliga affattande, synes man med någorlunda säkerhet
kunna sluta af ett ställe uti den gamla förteckningen ö.f-
ver Westgöta lagmännen, der det heter: "den nittonde lag-
mannen var den vise och milde Folke, under hvars tid
många togo heder af (mången hednisk sed uteslöts ur)
vår lag, och de oäkte förlorade sfn arfsrätt." 7 0) Detta
ställe har förorsakat de rättslärde stort bryderi, emedan
det tyckts svårt att förklara, hvad för en arfsrätt det

«7) Gotl. StL. B. IV. D. III. c. 9. (ed. Had. p. 84.)
68) WGL. I. AB. Fl. 8. §. 2: "Kona a slokifrillu son ok annan a^al-

kono son, j»er skulu bai>ir haenmer aif tak»,, slikt livar sum annar."
Jfr WGL. II. AB. Fl. 12.

•») WGL. I. anf. st. §. 3: "frillubarn taknrr - - eig fa^terni." Jfr WGL.
II. anf. st-der det heter:" Frillubarn fan ingti af arue, utan mö-
jierni sit, num ^et ena a^alkono barnit. Se ock WGL. IV: 2.

70) WGL. IV: 14 (Sehlyt. ed. p. 297): "Nitanpi war folke laghman.
warsk<er. oc miliser i daghum sinum. toko marghir hedjifcr 'af "\va-
rum laghum. oc frillubörn gengu ffra arwi sinum". Angående
tolkningen af orden "toko marghir hedrar af warum laghum" Bafva
interpretatorerne hyst olika meningar. Loccenius öfversätter det:
"multos calumniatores depulit legibus nostris." llabenius åter läser
med Ihre, "hedtner" i st. f. hed[>aer, samt ger en sådan tolkning:
"legisterium Vestrogoticum a paganismi reliqviis, qvse adhuc supere-
rant, purgavit." Schlyter förkastar begge dessa utläggningar, och sä-
ger att orden "toko marghir" betyda "multi capiebant", men lemnar
deremot oafgjordt, hvilken bemärkelse ordet "hedrar", som annars
betyder "honor", på detta ställe har.
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var, som Folke fråntog de oäkta födde. Hallenberg71)
och med honom Nordström 7 ? ) , anse den omständighet,
att Folke lagman lefde i sednare hälften af 13;de seklet,
men Westgötalagens äldre kodex affattades redan i bör-
jan deraf, lägga hinder i vägen för en sådan slutsats, att
de oäkta födde ända till Folkes tid tagit arf efter begge
iöräldrarne. Men för att icke frånkänna den meddelade
upplysningen all betydelse, hafva desse författare tillgri-
pit den förklaring, att frillobarnens uteslutning från all
arfsrätt efter deras fader af lagarne redan tidigare blif-
vit stadgad, ehuru den först under bemälde lagman blif-
vit genomförd. En sannolikare hypotes ligger dock till
hands, nemligen den, att orden "frillobarn takjer maej>aerni
ok eig fetsemi" ej ursprungligen tillhört den äldre West-
götalagens text, utan' deruti influtit efter och just till
följe af Folkes lagförändring. Till detta antagande torde
man äfven berättigas af den osäkerhet, som öfverhufvud
vidlåder texten till det kapitel uti ifrågavarande kodex,
hvars slutord det anförda stadgandet utgör, •— Men äfven
sedan oäkta barn förlorat all arfsrätt efter deras natur-
lige fader, stod det honom fritt, att till dem bortskänka
någon del af sin förmögenhet både i löst och fast, hvil-
ken gåfva efter frillobarnens död tillföll deras descenden-
ter. Men funnos ej några sådane, så återgick donationen,
åtminstone om den var gifven i fast gods, till gifvaren, 73)
såframt den ej i vittnens närvaro eller med ordentligt

?') Se: Anmärkningar of v er första delen af Lagerbriugs Sv. R. Hist.
Stkhlm 1819, 2:a afd, p, 258,

?*) Sv, Sa»h. Förf. Hist. P , XI, p, 20X.

?3) Se yVGU II . AB. Fl. 26; "Giuer mafcer frillu barni sinu eyngh
(— egor, fast egendoni. Schiyt, Gloss u. d. o.) far {»et barn ( = Ii-
beri atqve heredes in linea descendenti. Schlyt. Gloss u. d. o.) peptir
sik pa baui {»a ior{>. far eig barn, |>a gange j»it hun äter sum hun
var ut af giuin-" Detta lagbud återfinnes verbotim i Magnus Ladu-
lås' Stadga af år 1284 (1286?), inf. hos Hadorph: Gambia Stadgar
p, G. Jfr \VGi, IV: U (Schlyt. ed. p. 287. not. 29.)
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gåfvobref var gjord på andra vilkor. 74) Hvad gåfvana
qvantitet vidkommer, så fick man såsom frisk bortgifva
hela sin lösegendom, men på sjuksängen endast hälften
deraf, utan att de legitima arfvingarnes bifall dertill be-
höfdes. Men af fast gods hade man ej rättighet att utan
deras samtycke bortskänka någon del, såframt det var
ärfdt, samt endast en tredjedel om det var aflinge. 75)

e. Westmannalagens äldre redaktion, hvilken i
allmänhet, jemförelsevis med de öfriga landskapslagarne,
utmärker sig genom, ofullständighet och andra brister,
leranar uti ämnet mycket knapphändiga underrättelser.
Det enda härom förekommande ställe är (oljande: "Äkta
barn skola gifva sin frillubroder tre mark (och) frillusy-
Bter tolf öre, om de sjelfve ega tolf mark i lösören.
Hafva de icke så mycket, äro de skyldige att gifva dem
endast hälften, och om de ega blott sex mark, beror det
på deras förgodttinnande huru mycket de vilja gifva."76)
I öfverensstämmelse härmed låter sagde lags yngre ko-
dex oäkta son ärfva tre marker samt dotter tolf öre ef-
ter deras fader, ehvad han hade äkta barn eller ej. 7 7)
Efter modren togo de fullt arf såframt tion ej ef-
ter lemnade äkta barn. 78) Funnos åter sådane, synes

?•) WGL. II. ibid. forts.: "utan pet se giort naep andrum forskielum,
•wituum seller brevvom." Jfr WGL. I l l , (Lydek. Ex.) 110,

7») WGL. II, JB- Fl. 46; "vjl man - - - ior{> giuae, j>a ma han giuae af
köpe iorjium f>ri{>iungin . - asn ejg af fas^erm seller möperni, seller
arftaknse iorj., v t an ar fu i vili." Jfr WGL. III . 52, 108.

w.) WML. I. GB. 9. (Schlyt, ed. pgg. 49. 50.)

" ) WML. II. yEB. VI 18. §• 3 : "t>;et (frillu) barn far aff fapors »rf
III. markasr swen barn oc mö barn tolf öra, e h w a t a^a l cono
b a r n ser t i l sellaer aei."

»8) WTML. II. MB- Fl. 19. pr; "Air til frillobarn oc aei a{,alcono barn,
j»a scal frillobarn serfwa möjjaerne sitt," hvarefter ett nyare inanu-

tskript af ifrågavarande lag tillägger: "Ky må frillobarn i arff ga,
der ey går fader och moder, vthann i Brystarff". Se Schlyt. ed. p-
loG, not 57.
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inödernearfvet hafva blifvit lika fördeladt emellan dem
och frillubarnen, 79) hvilkas qvarlåtenskap i främsta rum-
met tillföll deras moder, samt efter hennes död deras
samsyskon å möderne; och i saknad af desse trädde half-
syskonen å fäderne till arfvet efter dem jemte de närma-
ste mödernefränderne. 80) Fadren synes deremot hafva
varit utesluten ifrån allt arf efter dem. 81)

f. Sodermannalagen, ur hvars äldre, numera för-
lorade redaktion, åtskilliga af Westmannalagens stadgan-
den äro hemtade (Se Schlyt. företal till WML. p. 18.
hvarest bevises, att WML. 1. måste vara författad efter
1318), öfverensstämmer äfven i frågan om de oäkta bar-
nens arfsrätt till en hufvudsaklig del med sagda lag,
men utmärker sig härutinnan framför denna genom större
klarhet och fullständighct. Den tillägger bastarderne i
arf efter deras naturlige fader tre mark eller också tion-
dedelen af hans efterlemnade (lösöre?) egendom, med den
bestämning derjemte, att sagde anpart bör jernnt fördelas
emellan samtlige hans frillubaru, ehvad de blifvit aflade
af samma eller annan moder. 8 a) Om en af de oäkta

79) Wilda säger anf. st. p. 263. med största bestämdhet: "dagegen - - -;
•während das Westmannische Recht unechte nnd echte Kinder auf
die Beerbung der Mutter ganz gleichstellt", hvilket påstående syues
träffa sanningen, ehuru det bevis ställe, som (not 90) anföres ur
WJVJL. II.j der icke finnes.

*°) WML. II. JEB. Fl. 19: "Nv can frillo barne psenninga wax» oo
fallda?r I>tet fra, oc Eero paenninga ajfter, aerfwe mo^er. nu ser aei nio-
per til oc sei samsyskane op a möi>aernet, take arff hälft systcanen
a fse]ja?rne - - oc hälft po skyldasto a möiisernet.''' Efter ordet "sam-
syskane" anser Sclilyter böra tilläggas: "oc sei syskane." Hvarföre det?

s l ) Jfr Nordström D. II. p. 204.

tÅ) fciML. MB. Fl. 3 pr: "Aflar man barn i löskala?ghi, aghi pet barn
epti fayur sin III marker eller (ok) hwarn tiunda penning. Aflar
mail flere' barn me{> samu kvtnu eller oc me[> annare, l><5 fa ei py
mera teu sagt RT, ivn Kö at i>ön flere seen."
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barnen uppburit hela summan, så kunde de öfrige i lag-
lig väg af honom utsöka sina anparter; och behöfde i
intet fall den lagliga ä rf vingen utgifva mera än hvad så-
lunda blifvit bestämdt. 83) I förhållande till arftägten ef-
ter modren stå deremot frillobarnen på samma rättslinie,
som deras i lagligt äktenskap födde syskon. 8 4) Vidkom-
mande åter föräldrarnes rättighet till arf efter dem, stad-
gar denna lag, att fader och moder, i händelse bröstarf-
vingår ej efterlefva, hvardera till hälften, skola erhålla de-
ras qvarlåtenskap, som, ifall ingendera af desse lefver,
i vanlig ordning fördelas emellan fränderne. 8 5)

g. Uplandslagen är, ty värr, på det ställe, hvarest
ifrågavarande ämne afhandlas, både i sig sjelf och till
följe af de olika läsarterna ganska dunkel och tvety-
dig. Schlyters förträffliga edition lemnar dock härvid en
god ledning. Denna lag synes göra skilnad emellan tre
fall. Antingen nekade fadren, under modrens lifstid, att
han aflat barnet, så att modren måste öfverbevisa honom
derom; eller medgaf han faderskapet, eller ock bestred
han det efter modrens död. I första fallet erhöll barnet
böterna för modrens kränkning och tre köpgilda mar-
ker 86) såsom fädernearf, samt dessutom tre dylika mar-

•3) Ibid. forts.: "nu kan eth af j>em arf {»settse vp taka, sifran coma flore
oc eptir kserae, aghi ei bondans arwa |>y mera vt at giwa ten III.
marker. fet barnit penningana hawer vp takit, giwi hinum andrum
vt af sum sic gitas j»ajr til vnnit. Will ei eller vt giwa, j>a sökis vt

mej» laghom."

•*) Dersammast. forts.: "^aessin barn stånden swa moi>or arf sum apal-

kunu barn."

•*) SML. JEB. Fl. 3. §. 5: "Nu kunnu frillubarne penninga wsexse oe
dör si{>an barnlöst, liwer fa^er oe mo[»er eptir, aerwe hälft hwart.
Aeru ei faj>er eller mojier til, gange j>a fcet arf swa sum all an-
nur arf."

•*) Landskapslagarne göra skilnad emellan vägen eller kargild mark
(== 8. Kdr. Sp. = 1152 kop. s:r), t å ld mark eller mark penningar
( = 4 . Rdr. Sp. = 576 kop. s:r), samt köpg i ld mark ( = 5 \ Rdr. Sp.
a? 7G8 kop- s;r.) Se Nordström. D. I I . p. 381.
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ker i duls- (förneknings) böter. 8 7) I den andra händel-
sen bortföll sistsagde plikt, och frillobarnet erhöll endast
lägersboten med tre mark och en lika stor summa i fäderne-
arf, 88) likaså i tredje fallet eller då barnet sjelf kära-
de. 89) Åfven utaf mödernearfvet synas de oäkta barnen
ej hafva kunnat göra anspråk på mer än tre mark. 9 0)

Men ehuru frillobarnens arfsrätt efter föräldrarne så- v
lunda var ganska inskränt, togo dock de sistnämnde fullt
arf efter de förre, såframt äkta descendenter saknades.
Lefde både fader och moder, erhöllo hvardera hälften af
barnets qvarlåtenskap, som, ifall den ena af dem var
död, öafkortad tillföll den återstående. Men var ingen-
dera i lifvet så gick den i bak- och sido-arf till fäderne
och mödernefränder, på sätt äfven Södermannalagen stad-
gade. 91) — Med UL., som i högre eller lägre grad ut-
gjort källan för samteliga de öfriga landskapslagarne, och

87) UL. MB. Fl. 23. pr.; "Nu dyl fatir barn ok kon» hanum barn
>vitir - - £a. aghu- - man til barnae fapurs witae. taki i>a barn lighris
bot ok pre markser faepaerni si t t ok fre marker före at han
barn dulde. pe SEBX markser skulu waerae kiöpgildaer."

*8) Ibid. forts.: "Gangser man wip barni pa bote lighris bot prse mar-
kser ok pre markser barnsins fsepaerni." De sju sista orden
finnas endast uti tvenne manuskripter; de öfriga läsa "ok pre mar*
kser före fsepjerni sitt." Se Schlyt. ed. p. 126. not 66.

" ) Ibid. §. 1: "Nu dör konae i barn sött, pa kra3ff«3r barn aepti fxpm
sinum ok fa{>ir naekser faellae - - j>a taki barn noders lägres
boot ok pre markser barnit septir faj>ur sin döpsen." I st. f. d. med
kursiv stil skrifna orden hafva de flesta Mss. "mofer lighris bot."
Den läseart vi antagit synes sannolikare, äfven af det skäJ, att lag-
stiftaren svårligen skulle hafva tillåtit sig det oegenteliga uttryck,
att en person toge böter efter sin död. Jfr Schlyt. anf. st. not 8G,

*°) Se den uti föreg. not cit. §. hvars slutord äro: "ok swa (neml. 3
mark) aeptir mopor sin* döpae. se hwat aj>all kono barn ser til
sellr aei."

»*) Se UL. fåB. Fl. 24. pr., som uästan ordagrant öfveiensstämmer
med SML. MB, Fl 3.
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i synnerhet tjenat till mönster vid deras skriftliga aflat--
tände, öfverensstämmer i hufvudsaken äfven

h. Helsingelagen, i det den låter batarderne ärf»
va endast en viss pars qvanta efter föräldrarne, neniligen
son sex, samt dotter tre mark. Finnas både son och dot-
ter, erhålla de tillsammans ej mer än förstnämnde sum-
ma, hvilken utgjorde maximum för frillobarnens arf, huru
många de än voro. Sönerne hade derhos rättighet, att
ur fadrens bo uttaga de öfliga strids- eller folk-vapnen. 9 3 ;
Angående arfvet etter oäkta födde bjuder denna lag helt
allmänt: "skiptis swa sum all annor arf."

i. JEnligt Björköarätten hade ifrågavarande barn
icke någon arfsrätt efter deras naturlige fader, såframt
denna efterlemnade äkta bröstarfvingar, utan måste de i
sådan händelse åtnöja sig med det, som fadren sjelf ville
gifva dem, hvaremot de, i fall sådane saknades, efter
haus död erhöllo tre marker, 93) eller samma lott som
UL. tillade dem, *4)

»*) HL. MB. Fl. 14. §. 2: "Frillas barn skal hafwa VI. marker, dotter
III marker, asru j>eer twa, taki baj>i VI. marker, seru {»o flaerae, fa
jey I»y mer», vtan sön faa folkwakn aefptir fa^er sin hug (d. ä. an-
falls) wakn ok liif (d. ä. försvars) wakn." Det kunde synas tvifvel-
agttgt hvad orden: "eeru |«eer twa, taki taki baj>i VI marker" inne-
bära, men den tolkning vi antagit synes vara den sannolikaste. Wilda
(anf. st. p. 263) öfversätter dem "das doppelt, vvenn zwoi Söhne da
sind." — De fem folkvapnen voro; 1) "svferj? feller öxe; 2) "iasrn-
hatter"; 3) "skiolder; 4) brynia seller musa; samt 5) bughi
mae|> I I I . tylter sköt* straeng" Se Schlyt. Gloss, till HL. p. 148.
samt Gloss. till SML. u. d. o. Anmärkningsvärdt är, att endast HL.
omnämner denna frillosönernes rättighet till fadrens vapen. Sanno-
likt stod detta stadgande i sammanhang med HLs föreskrift angåen-
de vigarfvet (skyldigheten att hämnas det å arflåtaren begångna
dråp), hyilket på ett slående sätt erinrar om L. Angl. et Verin. Tit.
6. §, 5. Se Grimm. D. R. A. p. 569. Jfr och Ssp. 1. 22, 23, 27;
III, 15.

»*) Bj.R. c. 28; "JEr a]>alkono barn til. f>a far amyu barn enti af fse-
{>aarn8B merae en fai>ir vil |>y vnnse. asr eig a{>alkono barn til. på a
jiaät III. markaer före faefijerne sit,"

»*) Denna överensstämmelse bekräftar, liksom så mänga andra, Schly*
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k. I likhet med sistnämnda lag förunnade den nyare
Allmänna Stadslagen frilloharnen tre marker både ef-
ter fader och moder, dock endast vilkorligen; ty de be-
kommo intet, ifall föräldrarne förmögenhet, efter afdrag
deraf, icke uppgick till åtminstone dubbelt så mycket.
Äfven derutinnan öfverensstämmer ifrågavarande lag med
UL., att den fördelar frillobarnens qvarlåtenskap jetnnt
emellan begge föräldrarne, samt efter deras ' död på fä-
derne och möderneslägten. 95)

1. Kristoffers Landslag inskränker ifrågavarande
arfsrätt än mera. Den låter nemligen frillobarnen, huru
inånga de än må vara, icke ärfva mer än inalles tre mark,
två efter fader och en efter moder, och äfven denna ringa
summa med det vilkor, att de äkta barnen efter densam-
mas afdrag erhålla åtminstone sex mark. 96) Men äfven
en annan vida mera betecknande förändring företer sig
här. I motsats till de äldre lagarne, hvilka tillägga mo-
dren antingen ensam eller till halfparten jeinte fadren
arfvet efter frillobarnen, innehåller ifrågavarande lag den
föreskrift, att fadren vid deras frånfälle skall ärfva dub-
belt emot henne.97) Föröfrigt samstämmer denna lag
med Uplandslagen och Allmänna Stadslagen i afseende
å arf efter frillobarnen, hvilket, ifall endast den ena af

ters åsigt, att Uplandslagen föranledde utarbetandet af Bj.R. (för
Sthlm), samt Låg till grund för densamma. Se föret, till Bj.R. p. 36

»«) S. StL. EB. c. c. 8. 14. Jfr C. Rålamb: Observ. Jur. Pract. p. 267.

*•) LL. EB. c. 19. §. 1: "Ey ma frillobarn mera ärfva än twa marker
efter Fadher, och ena efter modher. Tha adhelkonn barn far til
sex marker, tha taghi frillobarn til fulla thre marker, hwat tho
äro flere eller färre. Är arfwet minna, taghi alzintet: är och arf
mera, taghi tho ey mera än thre marker." Man uppmärksamme det
här använda negativa uttryckssätt, som hänvisar på on större arfs-
rätt, som genom denna lag blifvit inskränkt.

*7)-Anf. st. pr": Nu kan frillobarne peninga wäxa; faller thet barn
frän, och äro ther peningar efter, lifver fadher och modher, tha
taghi fadher twa luthi, oc modher tridiung."
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föräldrarne lefde, tillhörde denne, men om begge vord
döda öfvergick till närmaste äkta födde fränder. 9 8)

Sedan vi nu sett, att ej mindre de gamla Land-
skaps- och Stads-lagarne, med undantag af Östgötala-
gen och Wisbyrätten, än Allmänna Stadsrätten samt
Kristoffers Landslag, beviljade oäkta barn åtminstone eii
inskränkt arfsrätt efter begge föräldrarne, men många af
dem till och med en obegränsad dylik rätt efter deras
moder, så återstår härvid att besvara den frågan, huru-
vida nämnde barn äfven egde anspråk på arf efter af-
lägsnare adscendenter och fränder å sidone i ätten. Nord-
ström " ) anser någon upplysning härom ej kunna vinnas
i de Svenska lagarne, men tager emellertid för afgjordt,
att oäkta barn i äldre tider egt full arfsrätt inom möder-
neslägten, och åberopar jemförelsevis de Danska lagarnes
stadganden. Under de tider, som förgingo landskapsla-
garnes affattande, var förhållandet tvifvelsutan sådant. Men
att detta skulle gällt äfven enligt sagde lagar är i högsta
grad osannolikt. Ty om en dylik rättighet tillkommit
frillobarnen, skulle sådant svårligen lemnats oanmärkt i
rättsurkunderna, och hvad beträffar de Danska lagarnes
analogi, synes det vara nog vågadt, att derutaf draga nå-
gon slutsats för frågan, emedan den Svenska lagstiftnin-
gen redan under ifrågavarande period tagit en från den
Danska väsendtligen skild rigtning. Äfven positiva skäl
tyckas tala for den motsatta åsigten. Uti Westmannala-
gen stadgas: "oombajr frillo barn i lagha giffto. jerfvve
fram i sött sina oc secke attaer," 10°) och i Söder-
mannalageii: "l̂ aet (frillubarn) aerwi ei fram i aeth. 1 0 1)

»8) Jfr Rålamb. Obs. Jur. Pract. p. 268.

».»') Bidr. till Sv. Samh. Förf. Hist. D. II. p. 204.
t0°) VVML. II. JEB. Fl. 19. pr. På detta ställe betyda orden "serfwe

attaer i sett sina", capere hereditatem in linea adscendenti relictam.
Se Schlyters Gloss. till WML. p. 247.

1 0 ' ) SML. MB. Fl. 3. §. 1. Här har uttrycket "aerwi fram i a?th" en



Uti Uplandslagen tillägges, efter bestämningen angående
frillobarnens arfsrätt: 'M'\ ma ok frillubarn merae serfwde,
aen nu ser saght.wl0ä) Men äfven om man antoge, att or-
det ät t på för&tanförda ställen betecknade endast fäder-
neslägten, så skulle väl den redan påpekade omständig-
het, att lagarne ej nämna ett ord om en dylik arfsrätt
efter mödernefränderne, härvid vara afgorande, emedan
det ej borde kunna antagas, att lagstiftaren förbisett ett
så vigtigt förhållande.

Utan fara för misstag torde man derföre af allt detta
kunna sluta, att de oäkta barnens arfsrätt enligt Sveala-
garne, och följakteligen äfven efter den ännu strängare
Östgötalagen, 1 0 3) sträckte sig hvarken till fäderne- eller
mödernefränderne. Hvad särskildt Landslagen beträffar
kunna vi förvår åsigt anföra Abrahamssons auktoritet. 1 0 4)

Nu gällande tag utesluter ändtligen frillobarn från
allt sido- och bak-arf, tillochmed efter egna föräldrar,
samt låter dem arfva endast egna barn och bröstarfvin-
gar. l 0 5 ) Men angående qvarlåtenskapen efter dem stad-
gas: "gånge thermed, som om annat arf. 1 0 3)

tnotsatt betydelse mot hvad det i WML. betecknar, nemligen: capere
hereditatem a cognatis relictam". Se Schlyters Gloss. till SML.
p. 230.

iOi) VL. MB. Fl. 23.
l ö s ) Att ÖGL. icke tillerkände dem någon arfsrätt efter högre upp pä

stamtaflän stående adscendenter, följer klarligen af MB. Fl. 1. §. 2,t
som stadgar: "nu takser ok aldrigh [>Een fraenj»a ärf, stim egh takasr
fa{>urs aella mo{»ur arf up a i>£en aetta lagin sum han egh asrtiir."

1 0 4 ) Se Anm. till LL. EB. c. 19. p. 337., der det säges: "Utom det,
som frillobarn tillägges uti fäderne och möderne arf, må det hval*-
ken bakarf eller sidoarf taga, fastän fader och moder äro döde."

"»») Sv. R.-L. ÄB. c. 8. §§. 7. 8.



Fjerde Kapitlet,

Barn aflade i hordom, blodskam och tvcgifte*
Alltså skall det gå den qvinna, som

Sviker sin män, och arfvingar af enom
androm får. Hennes barn måste det
umgälla; de skola utkastas ur försatn-
lingene, och intet rota sig, och hennes
qvistär skola ingen frukt bära.

J. Syr. B. c, 23: v. 34, 35.

Det torde vara omöjligt att numera med visshet ut-
reda, huruvida dessa barns rättsställning under den hed-
niska tiden varit en annan än de öfriga oäkta barnens
öfverhufvud, men sannolikast synes, att någon sådan skil-
nad icke existerat, eller att åtminstone några bestämda
rättssatser under sagde tid icke hunnit utbilda sig angå-
ende dylika barns förhållande till sina föräldrar och de-
ras rättigheter Öfverhufvud. *) Men med kristendomens
införande måste ett annat förhållande inträda, ty med
dess lära om äktenskapets helgd och könsförbindelsens
renhet kunde dessa barns familj rättigheter icke stå till-
sammans. De bestämningar, som härom förekomma uti
de äldre Germaniska lagarne, torde derföre böra betrak-
tas såsom en följd af den kristna principens seger. 2)
Låtom oss se hvad besagde rättskällor i ämnet meddela.

*) Se Wilda p. 275. Kolderup Rosenvinge D. 1. p. 178. hvareet citö-
ras Saxo p. 227.

2) Normann; De legitimatione. pgg. 14^-18.
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Hvad då först vidgår Fo lk lagarne , så öfvercns-
stämma de uti att utesluta alla i blodskam aflade perso-
ner från rättighet att taga arf, och Ripuare/ nes lag til-
lägger, att föräldrarnes förmögenhet skall tillfalla fiscus. *)
Svårare är deremot att afgöra hurudan de egenteligen
s. k. horbarnens familjeställning varit, hvartill orsaken
till en hufvudsaklig del ligger i den omständighet, att
dessa lagar använda uttrycket "adnlterium" både för hor
och enkelt Jönskaläge. Denna svårighet gäller dock na-
turligtvis endast deras förhållande till ii!Ö<ierneslägten, ty
att de voro fullkomligen freinmandc för fadren är sjelf-
fallet, då äfvep de öfriga oäkta barnen voro det. Emel-
lertid innehålla de åtskilliga ställen, der man af samman-
hanget synes kunna sluta, att dessa barn togo lika arf
efter modren, som hennes äkta barn. Ett sådant före-
kommer uti WestgÖternas lag, som förmår, att om en
hustru begått hor och framfödt barn såväl med den äkta
mannen som horkarlen, så skall den del af hennes för-
mögenhet, som belöper sig på de i äkta säng födde, för
deras räkning seqvesteras, men den återstående andelen
af den äkta mannen förvaltas till hans död, och derefter
tillfalla hustruns hörbarn. 4) — Att de Sachsenspiegel-

*) Lex Ripuar. Tit. 69. c. 2. (Georgisch Corp. Jur. Gerni. p. 179.)
Uti Lex Sal. Tit. 15. c. 16. ^Georg. p. 40.) heter det: "Si qvis so-
roris aut fratris filiam, aut certe alterius gradus consobrinam, aut.
fratris nxorem, aut avunculi, sceleratis nuptiis sibi junxerit, huic
poense subjaceat, ut a tali consortio separetur. Atqve etiam si fi-
lios habuerint, non habeantur legitimi heredes, sed infamia sint
notati." Angående denna i flere hänseenden märkeliga, tvifvelsutau
från Romerska rätten hemtade, bestämning, se Budde: Ueber Recht-
losigkeit, Ehrlosigkeit und P^chtlosigkeit. pgg. 162. 163 Savigny:
Gesch. des rum. Rechts im Mittelalter. B. 2. p. 93.

*) Lex Wisig. Lib. III. Tit. 4. c. 12. (Georg. p. 1936.) Detta synes
vid första ögonbjicket strida emot s. 1. Titt. 2. och 3., men på sist-
nämnde ställen är det icke fråga om horbarn, utan om sådane, som
blifvit aflade uti ett oembördigt lönskaläge eller äktenskap.



113

ska lagstiftningar ne icke skulle medgifva i hordom el-
ler blodskam aflade barn några familjerättigheter, faller
af sig sjelft, då dessa lagar från sade äfven de uti enkelt
lönskaläge aflade allt anspråk derpå. 5)

Den Isländska Grågåsen identificerar hordom och
tvegifte, samt frånkäriner alla dem, som leda sitt ursprung
från en sådan förbindelse, all arfsrätt. 6) Dock stadgar
den såsom ett särskildt undantag att: "om någon gift sig
uti Norska konungens rike, så hafva de från detta äkten-
skap härstammande barnen full arfsrätt, äfven om man-
nen förut har en annan hustru på Island, så framt det
andra äktenskapet blifvit slutet på det i Norge föreskriv-
na sätt. 7) Att de i blodskam aflade barnen icke åtnjöto
bättre rätt än horbarnen, kan man med säkerhet sluta re-
dan deraf, att sagde brott ansågs för ännu grofre än hor,
och förthy äfven bestraffades hårdare än detsamma. 8)
Jernsida innehåller intet härom, men Jonsboken säger:
"slegfredsbarn tage det sjette arfvet, så framt de ej äro
aflade i hordom eller närmare slägt- och svågerskap äu
lagen bjuder." 9) En af konung Håkan Magnusson utgif-

•) I likhet härmed uteslöto de Engelska lagarne sådana barn ifrån all
arfsrätt, hvilket inses af följande ställe hos Bracton: "Qui ex dam-
nato coitu nascuntur inter liberos non computantur, sicut ex adulterio
et hujusmodi: Item, qvi contra formane huraani generis converso
inore procreantur". Se 6ans B. 4 p. 346.

«) Gragas Arfa fcattr. c. 4. (Schlegels ed. D. I. pp, 179. 181.)
7) Ibid. (pag. 180.) Se Schlegel: Comment. in Grag. p. 113. Jfr ock

Gans: Das Erbr. B. 4. pag. 513., .hvarest detta stadgande påstås
grunda sig å en äfven i andra länder hyst liberalare åsigt om skepps-
folks bigami, som vanligtvis blifvit mildare bedömdt än andra folk-
klassers.

«) Se Grag. Festa fcattr. c. c. 32. 33. 36. 44. 49. (I: 346. 352. 358.
364—868.) Jfr Schlegels Comment. pag. 130.

») Jonsboken IV. Arf. (Thorhalles. ed. p. 107.) Jfr ibid. I. Arf. p. 103.
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ven förordning, som finnes intagen uti de autentika til-
laggen till sistnämnde lag, utesluter icke blott dem sjelf-
va, utan älven deras legitima descendenter, från arfsrätt
efter irändeine. l u) Denna författning utgafs väl egen-
teligen for Island, men gälde tvifvelsutan äfven för Nor-
rige, ty, såsom ofta blifvit erinradt, kan den Isländska
lagstiftningen från sednare hälften af tolfhundratalet en-
dast betraktas såsom en gren af den Norska, hvilken
älven lemmar direkta upplysningar angående ifrågavaran-
de barns rätt. Den äldre Gulalingslagen dömmer
begge föräldrarno iridlöse, och fördelar deras förmögen-
het emellan konungen och biskopen, 1 J) hvaraf naturligt-
vis följer, att barnen erhöllo intet deraf. Detta stadgas
uttryckeligen i Magnus Lagabeters Gulatingslag,
som, efter att b af v a uppräknat de till sjette arfsklassen
höraade äkta slägtingarne, säger: "Enn af engir ero beir-
ra til ]>a tekr fridlosonr einn eda fleiri ef til ero oc eigi
i hordomi getnir eda fröndsemia spellom.". 12) Att Chri-
stian IV:s lag utestängde horbarnen ifrån all arfsrättig-
het, inses deraf, att den brottslige makens hela egendom
fördelades jemnt emellan den oskyldige och de äkta
barnen. 13)

livad sedan beträffar de Danska lagarne, så inne-
hålla de endast dunkla antydningar angående de rättig-
heter, som tillkommo ifrågavarande barn. Att desse voro
uteslutna från allt fädernearf faller af sig sjelft, då man

) 0) Se Thorhallesens ed. af Jonsboken, pgg. 356. 35?.
1J) Se Hag. Adelst. Gul. Th.L. Kr. B. c. 23. (taus. 1. 38.)
14) Magnus Lag. Gul.L. p. 6J L. EB. C. 7. (p. 442.\ hvarest en tillsats i

noten upplyser, att icke heller den oäkta modren å sin sida tog arf
efter sålunda födde barn.

•*) Se Christian IVss Norsko Lovbog. AB- c. 5. (ed. Hallager og
Brandt p. 76.)
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känner att äfven de naturliga barnen icke ansågos stå i
någon förbindelse ined fäderneslägten* Hela svårigheten
hvälfvér sig derföre kring den frågan, huruvida sagde la-
gar tillade dem samma rätt med hänseende till modren
och mödernefränderne, som de ofrige oäkta födde. Finge
man draga någon slutsats ur analogin med de öfriga
Skandinaviska lagarne, så skulle spörsmålet nekande be-
svaras. Derföre synes äfven ett ställe i Jutska lagen
tala. 14) Men vid närmare begrundande af detta lag-
rums mening skall man finna, att det här förekommande
stadgandet alldeles icke afser horbarnens förhållande till
möderneslägten, utan endast innehåller ett förbud för fa-
citen att legitimera desamma. 15) Vid sådant förhållande^
och lagarnes tystnad i öfrigt, torde man väl härvid kun-
na tillämpa den kända lagtolkningsregel, som vill, att en
person bibehåller sina naturliga rättigheter, ända till dess
lagen uttryckeligen fråntager honom desamma, och förthy
antaga, det ingen skilnad enligt de Danska lagarne exi-
sterade emellan änsagde barn och de oäkta födde i all-
mänhet, med hänseende till deras förhållande till moder-
neslägten. 16) Christan V:s lag frånsäger deremot såväl
horbarnen, sorn de i blodskam aflade, all arfsrätt efter
begge föräldrarne. i 7) Vända vi oss slutligen till de
Svenska lagarne, så befinnes att de, i likhet med d«
Norska och Danska, icke göra skilnad emellan hörbar-

**) Jydske Lov. 1. 25. (Nord. Oldskr. D. 9. p. 15.): "Horbörn täkaj
sekki aeftser fathser, tho at han them thing ljus ok sköter alt tluet,
thasr han må mest, for utan hän sålda? them nokat i hiendser, fyrra*
Jen han döthse".

" ) Se Schlegels Hot till Koföd Anchers Samlade Jur. Skr. I). II
p. 221.

l 6 ) Jfr Normann, p. 36. Kolderup Rosenvinge Döl: 1. p. 178;

«•) Se Chr. V:s D. L. V.—2.—71; V.—2.—3:2; III.—16—9.—7. Jfr
Örsted: Haandbog över den Danske og Norske Lovkyndighed. D. 1. c; 1.
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nen och de i blodskam aflade; åtminstone innehålla de
icke något uttryckeligt stadgande om en sådan olikhet.
Sistnämndejbarn torde derföre hafva blifvit^ansedda såsom
hor- eller naturliga barn, allt eftersom föräldrarne voro
förut, gifte eller icke. I hvardera fallet voro de enligt
de flesta af landskaplagame uteslutna från allt arf, såväl
efter föräldrarne, som Öfrige fränder. Så säger Östgiila-
lugen:is) ''hörknnu barn jella huru J>set ser til kumit |j£et
takasr egh arf," samt Uplandslagen:" l 9 ) affljer man barn i
hordom i frsenzfcrois spiael aellr guziwse lagh spiael, Jjaet
barn se skilt wij» arff", och samma stadgande återfin-
nes uti Södermanna- i0) och Westmanna-lagarne, 2i)
med den skilnad, att de ej omnämna gudsivalagsspiell som
en graverande omständighet. Men Westgötalagarne^"*)
synas deremot inrymma äfven åt ifrågavarande barn, el-
ler åtminstone horbarnen, samma arfsrätt efter modren
som åt hennes naturliga barn; de stadga nemljgen: "Gan-
gser maj>r frän kono sinni mungiptri i sjang annarrar
kono aflar barn, J>aet ser horbarn takser ej g at laEgmaeli
fsepserni si t", h varigenom det i äktenskapsbrott afla-
de barnet uteslutes endast från fäderne-arfvet. Att den-
na inskränkning icke gälde deras moderne, inses af sam-
ma lagrums fortsättning, som lyder: "kona a slokifrillu
son ok annan aj>alkono son* J>er skulu haj>ir hasnnaer arf
taki slikt hvar sum annar." Anförde mening bestyrkes äf-

18) ÖGL. ^ B . Fl. 13. (Schlyt. ed. p. 125.)

«*) tiiii JEB. Fl. 24, §. i, (Schlyt. ed. p. 127.)

i0) SML. iEB. Fl. 3. §: 3: "Aflas barn i hordome eller i fraüiciniiü
spiaelL stände {jet barn hwarti fa^tirs arf eller inoljor." (Schlyt. ed. p. 63.)

J 1 ) WML. I I . J£B. f l . 18. §. 3 : "Lataer cona lighrä sie - - - aer aei
^iordombau- i. aei fi£enza?tnes spseld, psst barn far - - - ärf. (Schlyt.
cd. p. 135.) Jfr HL. KkB, Fl. 15. pr.

*») WGL. I. AB, Fl. 8. pri IL ÄB. Fl. 11, 12«
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ven af ett Additainent 23) till sagde lagar, hvilket upplyser,
att det existerade blott ett enda fall, då ett barn betrak-
tades såsom oäkta (oberättigadt) med hänseende till dess
moder, nemligen det, om en fri man haft umgänge med
sin egen slafvinna och aflut barn med henne. Got'
lands Stadslag2*) medgifver väl icko horbarnen något
arf, men berättigar dock modren, att tillägga dem den
förmögenhet hon sjelf förvar fvat. Björk öar ätten åter
nämner ej något om dessa barns rätt med hänseende
till modren, men låter dem efter fadren ärfva tre mark,
dock endast såframt äkta barn ej finnas, emedan de i thy
fall endast erhöllo så mycket fa di en ville gifva dem. a 5)

Den nyare Stadslagen och Kristoffers Lands-
lag a e) öfverensstämma bärutinnan nästan ordagrant med
Uplandslagen, och nu gällande lag 27) förmår ändtligen:
"aflar man barn i hordom, eller i förbudna leder; the
barn mage ej annat arf taga än efter egna barn och bröst-
arfvingar." Angående de uti tvegifte aflade barnens rätt
lemna de Svenska lagarne icke någon särskild underrät-
telse, ehuru de med högt straff' belägga 6Jelfva brottet,
hvilket Lands- och Stads-lagen uppräknar bland högmå-
len; men tvifvelsutan stodo dessa barn på samma rätts-

*3) WGL. IV. Ii "Hawir bonden hjalseghi vid^aer arnbut sinie swa afc
han afflter barn mej? haeniii. pa ter fc*t frillubarn modjior i laghum
wariim oc ingaest£ed{>i anarstjefi ser nokot barn mod[>orennaer frillu-
barn uta:n har i j>aessu maslinu."

»•) Gotl. StL. B. IV. D. III. c. 8. (ed. Had. p. 84.)

2») BjR. Cap. 28. (Schlyt. ed. p. 128.): "Mr apalkono barn til. {>a far
amyu barn enti af fef>Eerna; merae en failir vil j»y unnae. aer eig af>al-
kono barn til. f>a a pxt III. markajr före {.»[iserne sit." Möjligen
menas dock pä detta ställe med "amyu barn" icke -horbarn utan
oäkta barn i vanlig betydelse.

iS) StL, AB. c. 15. LL. AB. c. 20.

•»; Sv. R. L. AB. c. 8. §. 7.
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linie med horbarnen, emedan den tvegifte egentligen an-
eågs hafva begått hor. 28)

Huruvida ifrågavarande barn under äldre tider egt
8amma anspråk på föda och uppfostring af föräldrarne,
eom öfrige oäkta barn, derom yttrar sig ej lagarne; men
ett kungligt bref af år 1697 förklarade, det de egde en
gådan rättighet, 39) hvarom de äfven försäkras i nu gäl-
lande lag, som på ofvan anfördt ställe bjuder: — "njuten
the af fader och moder nödtorftig födo och uppfostran
till thes the sig sjelfva nära kunna,"

*s) Se jordström D. II. p, 328. Jfr ock Corp. Jur. Can. Decret. Causa
27. qvaist. 2. Can. 1. WGL. AB. Fl. 2. UL. MB. Fl. 6. HL. &&
Fl. 6. StL. Högm.B. c 3. LL. GB. q. 5,

*•) Se AbraUamssons Anoiärkniogar till LL. p. 337.
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Femte Kapitlet.

Barn aflade af fridlöse.

En gammal Cxermanisk rättsregel uppställde såsom
ett oeftergifligt vilkor för åtnjutande af familjerättigheter,
och således äfven för rättigheten att taga arf, att ;nan
bli tv i t i fortfarande gemenskap med sitt fädernesland och
sin ätt. I följd deraf voro de personer, som ingått i
kloster eller sjelfmant öfvergifvit fäderneslandet ("vändt
häl och nacke åt hemmet"), uteslutna från allt arf, som
der kunde falla. *) Detsamma gälde äfven angående de
för brott biltögdömde, så länge de stodo utom lagen,
samt deras under landsflykten aflade barn, hvilka i thy
fall stodo på gamma rättslinie med de oäkta.

Sålunda säger Sachsenspiegel att de, som blifvit
belagde med riksbann, icke kunde afla äkta barn, innan
de af kejsaren åter erhållit frid. 2) I Grågåsen heter
det: 3) "De barn äro icke arfsberättigade, hvilka en bil-
togdömd man aflar med sin äkta hustru. Ett sådant barn
kallas vargdropi . 4) Ej heller kan det barn taga arf

' ) Jfr Nordstr. D. II. p. 197,

•) Sachsensp. B. 1. Art. 38: ''Die jähr und tag in dess Reichs Acht,
sein, die urteilt man alle Rechtlos. - - - Eheliche ki.nder mag der
Mann nimmermehr gewinnen. Aus der Acht mag er sich dennoch
wo] ziehen e t c" Jfr Sydow. pp. 50. 298 n. 017,

•) Aria fratt'r. c. 4. (1. 178.)

•') Vargdropi-~ Gutta exulis, sacro homine satus. (af Vargr =a proscriptus>
och. dropi = gutta.) fSe hui, Isl. 1ill Grag. p. 88.
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HO in en skuldfri man sammanaflat med sin fridlösdÖmda
äkta hustru; ett sådant barn kallas baesingr."5) Likar-
tade bestämningar förekomma äfven uti de flesta af de
gamla Svenska lagarne, der dylika barn vanligen be-
nämnas "rishofde." 6) Uti II. Additamentet till Westgö-
tala g en stadgas: "waerbser madbjer ut sworen aff landi
oc biltughaer Jagbbser oc stiselz ataer in i landit til sin-
naer husfFru oc aflser barn mseb hsenni, bset barn heter ris-
hoffbe i laghum warum. Jjget barn takaer mödbaorni oc eig
foebserni." 7) Här förklaras de biltoges barn endast förlu-
stige sitt fäderne-arf, och bibehållas vid sitt möderne;
hvilken sistnämnde omständighet hade sin grund dcruti,
att denna landskapslag, i motsats mot de öfrige, alltid in-
rymde barnen aifsrätt efter deras moder, såsom vi of-
vanfore sett tillochmed om de blifvit aflade i hordom. 8)

Söder mannalagen gör skilnad emellan de tvenne
fall; att hustrun antingen följer med mannen i hans lands-
flykt, eller också qvarstannar hemma, och der i hemlighet
öfvar samlag *roed mannen. I förra fallet berättigas bar-
nen att taga fullt arf, 9) i den sednare deremot uteslutas

a) Bsesjngr PÄ antrigena. (af btes, antrnm.)
6) Schlyter anser detta ords etymon vara oviss. Stjernhjelm antager

att det är sammansatt af ris = skogs snår, och hsefda — lägra, enligt hvil-
ken derivation ordet skulle betyda en i skogen född. Med denna benäm-
ning skulle antydas den hemlighet, hvarunder barnet blifvit afladt af
den biltoge, som endast i skogen och andra aflägsnare ställen vå-
gade pläga umgänge med hustrun. Se Schlyters Gloss, till WGL.
u. d. ord. Jfr ock lnd-, Isl. till Grag, och Magn Lag. Gul.L. Bisung
och hornung synas i den äldre Gulatingslagen och Frostetingslagen
beteckna oäkta födde i allmänhet. (Paus. II. 1G5.) Sist anförde ställe
synes häfva allt tvifvel angående ordets ursprung-

") WGL. IV. II. De flesta manuskripter inflicka dessa ord uti WGL. 1.
AB- Fl. 8., men do förekomme ej i den text, som legat till grund för
Collins ooh Schlyters edition af sagde lag. Se Schlyter 1. c. p. "27.
not 25.

•) Se pag. 1,16. Jfr WGL. I. AJJ. Fl. 8. §. 2. 3; II. Fl. 11. 12; IV. 1.
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de helt och hållet derifrån. 1 0 ) Men enligt Uplandsla-
gen ll) voro barnen i begge de anförda fallen obehörige att
taga arf, såframt de blifvit aflade under fadrens fridlös-
hets tillstånd, ehvad de föddes in- eller utrikes; lika-
så enligt Westmannalagen, i a ) som härutinnan orda-
grant öfverenssämmer med den sistnämnde. Till denna
ansluter sig äfven Helsingelagen13) och Landslagen,
hvilken sistnämnde lemnar fullständigare bestämningar an-
gående sagde barns rättigheter, än någon annan af de
Svenska lagarne. Den stadgar nemligen:14) "varder man
biltogher lagder, rymer af lande ok kona hans inedh ho-
nom: aflar han barn medh henne mädha the utländis äro,
thet barn ägher ey arf tagha, Afla the barn utländis, far
han fridh och warder thet inländis födt, thet barn ägher
arf tagha. Nu war barn aflat för än han biltogher wartä
hwar thet födhis, thet ägher arf tagha. Rymer hustru
med bonda sinom, hon hafver hwarken forgjordt jord el-
ler löösöra. Rymer man, och hustru sitter qvar, stjels
han hem och aflar barn med hanne, thet barn ma ey arf
tagha efter fadher sin. Thet barn heter riishöfde." Här-
med öfverensstämmer hufvudsakligen 1734 års lag. 1 4)

9) "Uarj»er ma^er biltugher lagha^er. Itymir af lande oc kuna hans mej»
hauum oc aflar barn med hsenni maef>an t>ön uthendis seru eller waru
aflat fyrrae, f>e barn aghn arf oc urf standa." SML. MB. Fl. 4.

t 0 ) SML. ibid. "Rymir man oc husfrun siter qvser stiaels hem oc aflar
barn med hsenni. J»et barn a ei arf taka. barn j>et heter rishufyi,"

*») UL. MB. Fl. 21.

»*) WML. II. JEB. Fl. 16.

*3) HL. ^ B . Fl. 13. §. 8., der det i allmänhet stadgas: "Warj>er man
byltughur ok aflaer barn msefr husfru sinnse för sen han hawr irlp
fangit, j>set barn heter rishof|>i. ^set barn ma aey arf takse Kwsert»
peptur fa{>ur seller moj>er."

1 *) LL. EB. c. 8. Jfr Abrahamssons Anm. till LL. p. 321. not. a- b.

i») Se Sv. R.-L. ÄB. c. 7. §§. 2. 3. 4.
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Slutbetraktelse.

Sedan vi nu lemnat en detaljerad skildring af de
oäkta barnens familjeställning enligt de förnämsta Ger-
maniska lagstiftningar, återstår att kasta en hastig öfver-
blick på de hufvudmomenter, hvaraf den Germaniska rät-
tens utveckling uti ifrågavarande hänseende betingats.

Redan i början af denna afhandling har blifvit an-
märkt, att familjesedligheten hos de gamle Germanerne
hviJade på folk-karakterens och folk-medvetandets fasta
grundval. Starke i den öfvertygelse, att för dem renom
är allting reut, befarade de icke, att oäkta barns när-
varo uti och samband med familjen skulle dit införa osed-
lighetens smitta; de läto dem derföre jemte de äkta, om
ock ej i jembredd med dem, värmas vid familje-härdeti,
värnas af familje-mundium, samt, vid familjens upplös-
ning, taga del i familje-egendoinen. Också var anledning
ej förhanden att utestänga dylika barn från åtnjutande af
arfs- och andra familjerättigheter, sålänge sederna ej an-
sågo något otillbörligt eller anstötligt ligga uti konkubi-
nätet, samt den lösa könsförbindelsen icke i sig sjelf för-
dömdes, utan endast för så vidt den familjs rätt, till
hvilken den lägrade qvinnan hörde, derigenom blifvit kränkt.
Sådant företer sig förhållandet under den Germaniska sa-
goålderns skymning.

Kom så Kyrkan med sin abstrakta sedelära,
hvilken fördömde all köttslig umgängelse utom äktenska-
pet såsom synd, samt i följd deraf fattade de oäkta löd-
des berättigande såsom ett erkännande af en osedlig princip
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eller tolererande af ett farligt kräftsår inom familje-sfercn.
I den mon denna grundsats bann mogna och intränga i
den German i ska lättsåskådningen, försiggick en genom-
gripande förändring uti ifrågavarande barns familjeför-
hållanden. De hand, som fastade dem vid ätten, blefvo
småningom allt svagare, och brusto slutligen alldeles.
Hand i hand med denna förändring af de oäkta föddes
familjeställning, utvecklade sig, såsom vi hoppas kunna
vid ett annat tillfälle ådagalägga, åsigten om deras sämre
medborgerliga qvalitikation, i följd hvaraf de utestängdes
från alla sysslor och förtroenden, som erfordrade en oför-
minskad existimation. Ja uti flere länder beröfvades dem
till och med möjligheten till hederlig bergning, i det do
utestängdes från de flesta näringsgrenar. Så stodo de slut-
ligen der, till elände och förakt, med osedligheteus kains-
tecken bränmärkta syndaoffer.

Sådan var följden af Kyrkans moral!
Dock — icke af Kyrkan ensam verkades detta. Utom

tillfälliga orsaker, hvaribland väl i främsta rummet tor-
de böra nämnas ett öfverhandtagande sedeförderfoch en äf-
ventyrlig tillvext i frillobarnens antal, bidrog härtill en allt
närmare bekantskap med, ett allt större inflytande af den Ro-
merska Rätten och dess jernhårda logik, som,jemte det den
såsom omöjlig förkas tade pa te rn i t e t s -bev i sn ingen ,
främmande den för Germanernes rättsåskådning ursprung-
ligen fremmande sats, att dylika barn i rättsligt hänseen-
de saknade fader. För samma mål verkade slutligen
äfven

Feodalismen, som mera afsåg länsbandets bibe-
hållande och nytta, än familjens. Att detta system skul-
le, såsom ett ibland grundvilkoren för personens be-
rättigande, fordra dess äkta börd, framgick med konse-
q.vent nödvändighet ur dess princip, hvilken, för att be-
gagna Wildas uttryck, var att så mycket som möjligt
förskansa sig inom en öfver andra upphöjd ställning "och
göra de derur härflytande sä r sk i l t a r ä t t i ghe te r gäl-
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lande. Det hvilade ytterst på idén om sammanhållning
genom några få, personligen kände eller åtminstone till
personlig afhängighet förbundne individer och slägten,
samt sträfvade i följd deraf, att åstadkomma förmögen-
hetens fördelning på så få händer som möjligt ,
hvaremot de oäkta föddes familjerättigheter naturligtvis
stodo i strid. Hela systemets bestånd berodde deruppå,
att några band icke knötos utan länsherrens vetskap och
tillstånd, emedan den nödvändiga kontrol len i thy fall
ej kunde handhafvas. I synnerhet måste ett vaksamt öga
hållas på de äktenskapliga förhållandena, hvilka ständigt
öfvat det största inflytande på mannens och qvinnans öm-
sesidiga sympatier. Huru lätt kunde det ej annars in-
träffa, att en person, genom förening med en fiendtlig
slägt, drogs från subordinationsförhållandet till länsher-
ren. På det länsnexus icke skulle förslappas och rubb-
ningar uti längifvarens och låntagarens inbördes förhål-
landen förorsakas, sökte man derföre på allt sätt före-
bygga det sådane förbindelser i hemlighet ingingos; och
för detta ändamåls vinnande fann nian det kraftigaste
medel i de derutinnan aflade barnens uteslutande frän" alla
familjerättigheter. Men äfven från en annan synpunkt
låg det uti feodalherrarne8 intresse, att hvarje familje-
förbindelse, och framför allt hvarje arfsrättsligt band, emel-
lan de oäkta och deras blodsfränder, var så löst som
möjligt. Kedan från äldsta tider hade nemligen den rätts-
åsigt gjort sig gällande bland Germanerne, att lands-
he r r en , ! brist på arfsberättigade anförvandter, tog qvar-
lå tenskapen efter en afliden; och af. den satsen, att
oäkta födde personer icke hade någon slägt, drogs lätt
den slutföljd, att deras efterlemnade egendom, liksom
annat bonum vacans, skulle tillfalla fiscus ("nec genus
nec gentem habent bastardi, qvocirca eorum bona tan-
qvam vaoantia, nec heredem habentia, fisco cedeut"). Till
hvilken grad länsväsendet var ogynsamt emot oäkta barn,
visar oss framför allt exemplet af Tyskland och England,
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samt i synnerhet det sistnämnda, hvarest feodalismen sla-
git sina djupaste rötter och utbredt sin väldiga krona öf-
ver alla det sociala lifvets yttringar, och hvarest, för att
begagna en stor rättstänkares ord, familjerätten icke blott
blifvit uppbygd på feodal-institutionens grund, utan så
genomkorsats af feodaltrådarne, att den synes endast så-
som ett ornament till den feodala substansen. Här har
man hårdnackadt och oföränderligt vidhållit och vidhål-
ler ännu i dag, att den uti batardernes ådror flytande
bloden är oren, och gör dem ovärdige till åtnjutande af
några familjerättigheter, hvilken sats den Engelska rätten
så konseqvent iakttagit, att den icke ens tillåtit föräldrar-
ne att genom efterföljande äktenskap förbättra batarder-
nes tillstånd. Likalitet som den i kroppen cirkulerande
bloden kan förändra sin natur, likalitet kan den oäkta
borden genom legitimation blifva äkta, — var det kardi-
nal argument, den kategoriska försäkran, hvarmed läns-
väsendets sakförare besvarade kanonisternes: ''Tanta vis
est matrimonii, ut qvi antea sunt geniti post contractum
matrimonium legitimi habeantur." Med ett ord; feodolis-
men verkade genom sin fordran på s t amt räde t s ren-
het och befriande från vattenskott, i hög grad för tillin-
tetgörelsen af de oäkta föddes familje- och Öfriga rät-
tigheter.

Olika gestaltade sig de oäkta barnens ratt efter den
olika graden af det Romerska eller det Feoda l i s t i sko-
elementets samverkan med det Kanoniska, som var större
eller mindre allt efter de Germaniska folk-andarnes
ski l jakt ighet . De folk, som längst förblefvö sin forntid
trogne — Is ländare , Norrmän, Svenskar, — gåfvo
nämnde barn anspråk emot både fader och moder; der
åter de Romerska principerna företrädesvis togo Öfver-
handen, behöllo de sina rättigheter endast emot modren,
— hit höra Danskarne och de för hvilka LL. Bar b. gäll-
de; men der Feodalismen slog fullkomligt rot, blefvo de
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främlingar för begge föräldrarnes familjer, och på denna
ståndpunkt stannade Engelsmännen och S achsenspie-
gels Tyskar.

Icke tillfälligheten således, utan nya idéers seger
förorsakade denna oinhvälfning i de oäkta (öddes rätt.
Här om någonsin besannas Gans' yttrande:

"Lagen är ej ett aggregat af yttre bud;
den är en organism af tankar."


