
Lag 

angående lösdrifvares behandling 
den 12 Juni 1885. 

Vi Oskar etc. göre veterligt: det Vi, med Riksdagen, 
funnit god t att, med upphiifvande n,f stadgan angående 
försvarslöse och till allmänt arhete förfallne personer den 
29 Maj 1846, förordna som följer: 

1 §. Hvar, som sysslolös stryker omkring från ort 
till annan utan medel till sitt uppehälle, må, där ej om
stiindigheterna ådagalägga, att han söker n,rbete, behn,ndlas 
såsom lösdrif vare på sätt i denna lag sägs. 

Till enahanda behandling vare ock den förfallen, 
hvilken eljest, utan att äga medel till sitt uppehälle, 
underlåter att efter förmåga söka ärligen försölja sig och 
tillika förer ett sådant lefnadssätt, n,tt vådn, däruf uppstår 
för n,llmän säkerhet, ordning eller sedlighet. 

Barn under femton år må ej såsom lösdrifvare be
handlas. 

Anm. Lösdrifvare är således enhvar, som sysslolös 
stryker omkring från ort till ort utan att äga medel till 
sitt uppehälle, äfvensom den, hvilken utan att äga medel 
till sitt uppehälle uraktlåter att på ärligt sätt försölja sig 
samt förer ett sådant lefnadssätt, att våda dämf uppkommer 
för allmän säkerhet, ordning och sedlighet. Den, som söker 
arbetsförtjänst, hänföres ej till lösdrifvare, ej heller barn 
under femton år. 
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2 §. 1. Den som beträdcH med lösdrifveri må an
hållas af krOIlO- eller polisbetjänt eller tillsYllingsman, 
och yanle den anhållne ofördröjligen insUillll till förhör fl 

landet inför ortens kronofogde eller länsman och i stad 

inför stadsfis kal. 
Befinnes vid förhöret sådant fall vara för handen, som 

i 1 § afses, må den som håller förhöret meddela den an
h<lllne vaming samt för honom uppläsa och till honom 
öfyerlänma skriftligt besked angående varningens medde

lande och skälen därför. 
I händelse varning meddelas, skall p1"otokoll upp

rättas öfver förhöret, upptagande anledningen till detsamma 
och hmd den anhftllne till sin ursäkt förebragt, äf,'ensom 
Hdogörelse för hans leflladso1llständig!teter samt besb-if
ning öft'er !tans tdseende, så ock intyg clä1"om, att be
skedet blifvit honom tillställd t; skolande a{skl'ift af 
pl'otokollet till Konungens Befallllingsha{vancle i länet 
insändas så tidigt, att det inom den i nästföljande mom. 
omförmälda tid kan vara för Konungens Befallningshaf· 

vande tillgängligt. 

2. Vill den, som erhållit varning, \"Urda i saken 
vidare hörd, äge han hos Konungens Befallningshaf,'ande 
i länet antingen personligen anmäla sig till förhör eller 
ock inkomma med skriftliga påminnelse1" inom tre dagar, 
om den varnade anhållits i stad, dä,' Konungens Be{all
ningsha{vande hal' sitt säte, men eljest inom {jOl·tOIl 
dagar från varningens meddelande; och skall den varnade, 
h\'ilken det ej är betaget att med posten insända påmin
nelserna, om hvad sålunda står honom öppet erhålla un
derrättelse, som jämväl intages i beskedet. 

3. Sedan förhör hållits eller påminnelser afgifvits, 
som i nästföregående mom. sägs, eller ock den därför be-
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stiimda tid tilländagått, utan att den varnade låtit sig 
afhöra, skall Konungens Befallningshafvande taga den 
meddelade yarningen under ompröfning oeh, om han 
finner den befogad, kungöra den för rikets polismyndig
heter. 

4. Är anhållen lösdrifvare okänd, oeh undandrager 
han sig att uppgifva namn eller hemort, eller förekommer 
skälig anledning att hans uppgift därom är osann, och 
kan rätta förhållandet ej af betyg, som af lösdrifvaren 
innehafvas, eller annorledes genast utredas, skall han 
häktas och sändas till Konungens Befallningshafvande i 
länet, oeh må Konungens Befallningshafvande antingen 
hålla honom i häkte, till dess tillförlitlig upplysning i 
sagda hiinseenden vunnits, eller sända honom till Konun
gens Befallningshafvande i annat län, där anledning iir 
att sådan upplysning lättare står att vinna. I fall, som 
nu är nämndt, ankomme på Konungen8 Befallningsbaf
vande att meddela varning och densamma kungöra såsom 

förr är sagdt. 

Anm. Rörande kungörandet, se anID. till 14 §, sid. 85. 

3 §. 1. Varder någon, innan två år förflutit sedan 
honom meddelad varning blifvit kungjord, heträdd med 
lösdrifveri, må han, efter det förhör, på sätt i 2 § 1 mom. 
sägs, med honom hållits, häktas oeh siindas till Konun
gens Befallningshafvande i länet, dit jämväl afskrift af 

förhörsprotokollet skall insiindas. 
2. Konungens Befallningshafvande hålle ytterligare 

förhör med den häktade och låte i protokoll öfver för
höret anteckna hans lefnadsomständigheter samt införa 
prästbetyg oeh läkarebetyg för den häktade jämte beskrif
ning öfver hans utseende och uppgift å den ort, som, efter 
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ty i 10 § ~ägs, ~kall S[\~Olll hans hemort anRes. Finne:> 
den häktade hafm gjort sig skyldig till lösdrifveri å tid, 
som i 1 mom. sägs, må Konungens Befallningshafvande 
döma honom till tvångsarbete från och med en månad 
till och med ett år. Har han förut undergått dylikt 
tvangMrbete eller straffarbete, eller förekomma eljest för
svårande omständigheter, må tvångsarbetstiden utsträckas 
till högst tre år. 

3. PröfYar Konungens Befallningshafvande sådana 
mildrande omständigheter vara för handen, att den häk
tade, ändå att han befunnits skyldig till lösdrifveri, icke 
skäligen hör till tvångsarbete dömas, äger Konungens 
Befallningshafmnde meddela honom förnyad varning samt 
ställa honom på fri fot; börande varningen kungöras så
som i 2 § sägs. 

4 §. Har den, som undergi'ttt tvångsarbete, inom tl'å 
år efter frigif\'aI1l1et blifvit betrlidd med lösdrifveri, vare 
utan vidare varning underkastad behandling som i 3 
§ sägs. 

• 

5 §. Beslut, hvarigenom någon dömes till tvångs
arbete, Rkall för den dömde genast afkunnas med under· 
rättelse om hvad för besvärs anförande bör iakttagas; och 
varde skriftligt utslag med åteeknad fullständig besvärs
hänvisning honom tillställdt inom tre dagar, den oräknad 
då beslutet afkunnades. 

6 §. Vill någon söka ändring i Konungens Befall
ningshafvandes utslag, hvarigenom han blifvit dömd till 
tv:m~sarbete, äger han inom åtta dagar efter det utslaget 
bhfVlt . afkunnadt, den dagen oräknad, till Konungens 
BefalllUngshaf\'ande ingifva Rina till Konungen ställda 
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underdaniga besvär. Behöfver klaganden biträde vid be
svärens författande, foge Konungens Befallningshafvande 
anstalt att det erhålles. 

Inkomna besvär åligge Konungens Befallningshaf
vande att, så fort ske kan, till J ustitierevisions-expeditio
nen insiinda, tillika med vederbörandes yttrande, om an
ledning förekommit att sådant infordra, äfvensom eget 
utlåtande och öfriga till målet hörande handlingar. 

Konungens Befallningshafvande äger, om skäl förefin
nes, förordna, att den dömde må, intill dess besvären blifvit 
afgjorda eller utslaget vunnit laga kraft, vistas på fri fot. 

Konungens Befallningshafvandes beslut angående var
ning må ej öfverklagas utan i sammanhang med besvär 
öfver utslag, hvarigenom tvångsarbete blifvit ådömdt. 

Anm. Se fattigvårdsförordningens 50 §, sid. 57. 

7 §. Den som i följd af ålderdom, kropps- eller 
sinnessjukdom, vanförhet eller lyte är oförmögen att ge
nom arbete förvärfva hvad till lifvets uppehållande ound
gängligen erfordras, må ej dömas till tvångsarbete eller, 
om han uörjat sådant undergå, därmed fortfara; och mrde 
han, därest han tillhör annat län än det, där han vistas, 
af Konungens Befallningshafvande öfl'erslind eller förpas
sad till Konungens Befallningshafvande i det län, inom 
hvilket han i fråga om fattigvård har hemortsrätt. 

• 
8 §. I fråga om beräkning af tiden för ådömd t 

tvångsarbete vare lag som i sådant hänseende stadgas an
gående fangelsestmff. 

Anm. ,. Se § 17mom. 4 denna lag samt 5 och 6 §§ 
i Kong!. Förordn. d. 21 Dec. 1857 angående straffarbete 
och fängelsestraffs verkställande i enrum, hvilka §§ hafva 
följanue lydelse: 

• 
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5 §. Fängelse å fästning eller tukthus utan arbete * 
äfvensom enkelt fängelse skall ock, ehvad straffet blifvit 
omedelbart för brott eller såsom förvandlingsstraff, i stället 
för ådömda böter, ålagdt, på sådant sätt verkställas, att 
fången, så vidt ske kan, förvaras i särskildt rum, skild från 
andra fångar. 

6 §. I fall, som i 5 § sägs, njute fången ej afdrag i 
den ådömda fängelsetiden.** 

Anm. 2. Genom Kong!. Cirkuläret d. 7 Mars 1855 
är föreskrifvet: Verkställighet af fängelsestraff, som genom 
laga kraft vunnet beslut är häktad person ådömdt, skall, i 
händelse annan bestraffning jämväl är honom ålagd, anses 
taga sin början den dag, sistnämnda bestraffning blifvit ut
stånden, men, i annat fall, den dag, beslutet kommit veder
börande exekutor för verkställighet tillhanda. När, i afse
ende på person, som å fri fot vistas, fråga uppstår om verk
ställighet af ådömdt fängelsestraff, bör arbetstiden beräknas 
från den dag, han för undergående af fängelsestraffet i 
häkte blifvit inmanad; dock att, därest, i ofvan upptagna 
fall, den dömde genom rymning eller eljest själf vållar hin
der i hans afsändande till straffångeiset eller att straffets 
verkställighet af brytes, den tid, hvarunder ett sådant hin
der eller af brott äger rum, ej må å strafftiden afräknas. 

Anm. 3. Kong!. Förordn. d. 13 Nov. 1860 innehåller 
i detta hänseende följande bestämmelse: då tid för ådömdt 

• Jämför 7 § i Kongl. Förordu. om nya strafflagens ioforaode 
d. 16 Febr. 1864, hvilken lyder sålunda: till fångelse med arbete 
skall ej vidare dömas, utan varde i stället fängelse, hvarom i 2 Kap. 
6 § af nya lagen skils, ålagdt på lika lAng tid, som till fäng'else med 
arbete dömas bort, dock ej öfver tvä år . 

•• Genom Kongl. Förordn. d. 16 Maj 1884 är, med ändring af hvad 
Kongl. FörOl·dn. d. 21 December 1857 innehåller stridande mot bär 
nedan meddelade bestämmelser, förorduadt: att fånge, som skall un· 
dergå fängelsestraff, hvartill ådömda böter förvandlats, ej må förskaffa 
sig eller mottaga underhåll eller bekvämlighet ntöfver hvad honom 
vid straffinrättningen bestås, samt att ban iiI' skyldig verkställa tjän-
ligt arbete, hvarpä tillgång fiuues: skolande hvad säluuda stadgas ej 
äga tillämpning, då forvandlingsstraffet sammanlägges med annat 
fiingelsestrntf. 
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straffarbete skall räknas efter månad eller år, varde den 
dag för slutdag ansedd, som genom sitt nummer i månaden 
motsvarar den, från hvilken tidräkningen börjas; börjas den 
på dag, mot hvilken ej någon svarar i den månad, hvar
nnder räkningen slutas, varde sista dagen i den månad för 
slutdag ansedd_ Samma lag vare i afseende å fängelse
straff, där ej annan beräkningsgrund finnes särskild t i lag 
stadgad. 

9 §. Tvångsarbete skall förrättas i allmän tvångs
arbetsanstalt, så ordnad, att för brott straffade i allmänhet 
särskiljas från andra, samt att de dömde varda skilda 
efter kön, äfvensom att de hällas till lämpligt arbete efter 
olika arbetsförmåga. 

Har fattigvårdssamhälle enskildt för sig eller gemen
samt med annat fattigvårdssamhälle inrättat tvångsarbets
anstalt, som står under offentlig myndighets tillsyn, då 
må, där anstaltens stadgar det medgifva, ådömd t tvångs
arbete enligt Konungens Befallningshafvandes förordnande 
där förrättas; och äge fattigvårdssamhälle därför njuta 
ersättning af staten, efter ty Konungen pröfvar skäligt. 

10 §. 1. Den, som efter den ådömda tvångsarbets
tidens slut frigifves, skall af arbetsanstaltens föreståndare 
förpassas till den kommun, där han har sin hemort, därest 
ej Konungens Befallningshafvande medgifvit, att han utan 
ait först begifva sig till hemorten må förpassas till ort, 
som omförmäles i 12 § 3 mom. Passet skall innehålla 
föreskrift om väg, tid och siitt för färden äfvenRom undcr
rättelse om hvad den frigifnc enligt 12 § har att iakttaga. 

2. Med lösdrifvares hemort efter denna lag förstås 
den ort, där han är ellcr senast varit mantalsskrifven. 
Kan det ej utrönas, vare hans födelseort ansedd såsom 

hans hemort. 
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11 S. 1. Ko:;tlladcn för hemfärden, niil' den, S0lll 

undergått tnmgsarbete, från arbetsanstalten frigifveR, i!f"cn
~om för uppehiille under fiirden och för nödtorftig beklild
nad be~trides af allmiinna medel, i den mån den frigifnes 
vid an~talten innestående tillg;mgar ej diirtill fijrAlå. Ej 
må den frigifnes tillgångar i "idsträcktare mån för nilmnda 
ändamål anlitas, än att han äger i behåll nödiga medel 
för uppehälle under minst fjorton dagar. 

2. Huru medel, som den frigifne kan hafva vid 
arbct~anRtalten innestående, må komma honom till godo, 
därom giille hmd af Konungen särskild t förordnas. Lagen 
d. 24 Okt. 1890. 

Anm. Lagen d. 24 Okt. 1890, innefattande tillägg 
till Förordningen angående en postsparbank för riket d. 22 
Juni 1883, har följande lydelse: angäende medel, som af 
arbetsinkomsten vid allmänna straff- och arbetsanstalterna 
tilldelas där intagna fångar och genom vederbörande myn
dighets försorg insättas i Postsparbanken, gälle de särskilda 
föreskrifter, som af Konungen meddelas.* , 

") Kong\. Reglementet, angående arbetspremier vid de centrala 
straff· och tvångsarbetsunstalterna i riket, den 21 Okt. 1890, lyder så
lunda: 

l §. Fånge, som i någon af de centrala straff- eller tvångs
arbetsnnstalterna undergår straff· eller tvångsarbete, äge ej !'ii tt till 
andel af inkomst, SOm därigenom inByter, mell till uppmuntran och 
uelöning för Bit och väl utfordt arbete må arbetspremie kunna houom 
tilldelas. 

.2 §. Arbetspremier utgå i mån af visad Bit och arbetsskicklig. 
het, I öfverensstämmelse med de niirmare grunder, Fåugvårdsstyrelsen 
iiger bestämma, dock under iakttagande däraf, att premie icke må 
iifverstiga 30 öre föl' hel ar~etsdag räknad t, dUrest icke fånge användes 
så~om. arbet.sför?,an eller I ~rbetet åtlagalägger synnerlig Bit och 
sklckhghet, I hVllka fall premIe må kunna sådan fånge tilldelas med 
högst 40 öre för hel arhetsdag räknad!. 

3 §. Fånges arbets premier fördelas i två "'lika delar däraf 
den ena - dp.n disponibla delen - må under frngens vist~lse vid 
straff· eller tVång."rbetsanstalten anviindas till förstärkande af hans 
kost eller till bestridande af andra hans utgifter inom de gränser och 
enhgt de närmare bestämmelser, Fångvårdsstyrelsen stadgar; skolaude 

. , 
I 

• 

Lag ang. lösd,..j'vQ1·es behandling. 81 

12 §. 1. Den frigifne skall ofördröjligen, i enlighet 
med det för honom utfårdade pass, begifva sig till den 

deu andra - den besparade delen - förriintas föl' att under uedan· 
uiimnda inskriinkuiugar och viIIkOl', efter frigifuingen, komma f Ange n 
till godo. . . 

Vid hvarje kvartals ingång skall hvad af fånges dlspombla ar· 
betspremier under niistföregående kvartal icke tagi.ts i anspr!.k t~1l 
kostförstärkuing eller öfriga ofvau omförmälda utgIfter omföras tIll 
och anses såsom besparade arbets premier. . 

4 §. Undergår fånge extra judiciell hestraffning, äge han ej, 
så länge sådau hestraffning fortfar, tillgodonjuta den förmån i afseende 

.å arbetspremiers användande under tiden fö~ straff· eller tvångsarbete, 
som jämlikt § 3 i allmilnhet ilr fånge medglfven. 

5 §. Fånges besparade arbets premier skola, dA de nppgå första 
gången till tio kronor och sedermera till helt krontal, for fånge~. 
Tiikning insuttas i Postsparbauken med förbehåll och vril kor, att VId 
frigifniugen innestående kapitalbehållning med g?dsk~ifven ränta, om 
denna behållning, räntan iuberäknad, uppgår hll tjugu kronor och 
däröfver, icke må af fången efter frigifningen uppsägas och uttagas 
till större helopp i månaden, räknadt från utgången af den kalender· 
månad däruuder han varder frigifven, än 

;io krono,' där behållningen icke uppgår till etthund"a kronor; 
femton kro'"or, där behållningen uppgår till etthundra, men icke 

till trehundra kronor; 
tjugu kron01', där behållningen uppgår till t"ehundra, men icke 

till femhund?'a kronor; . . 
tjugufem kronor, där behållnmgen uppgår tIll femhund?'a, men 

icke till niohundra kronor; sllmt 
trettio krono,', där behållningen uppgår till niohund,-a kronor oeh 

däröfver. . 
Därest ä sparhauksbok innestående behållning vid fängens fn· 

gifning icke uppgäl' till tjugu kronor, äge han att utan nå~on inskriink
ning till visst belopp uppsäga och uttaga samma behållning. 

6 §. 1. Under fånges vistelse vid stmff- eller tvängsarbet~anstalt 
tillkommer dispositionsrätten öfver hans å postspar~anksbok IDnestå
ende behällning af premiemedel, i fråga om uppsiigDlng af. dessa me
del straff- eller tvängsarbetsanstnltens föreståndare och, I fråga om 
medlens uttagning och kvittemnde, samrn" anstalts redogörare; och 
skall i god tid fore fångens frigifniug, .där ban icke ä~er ~ndra medel 
till bestridande af kostnaderna för nödIg bekludnnd, for forsundandet 
till hemorten samt till uppehälle under de fjorton uiirmaste dagarn~ 
efter frigifningen, å fångens sparbanksbok uppsägas ocb u~~ag~s ej 
mindre hvad till hans beklädnad och hemsundande erfordras, an ufven 
det belopp, som jämlikt Kong!. hrefvet den. 22 April 1887 bör beruk· 
nas för bans uppehälle under förenäwnda fjorton dagar. 

2. Där af siirskilda omstiindigbeter auses nödIgt, att fånges ä 

Th1,nblad l Falligt'årdslagarna. ö 
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ort, dit han förl'a~"at", uch, 0111 furl'a"lIill.L:l'll ~kl'tt till 
,tael, diir poli~lllii"tnrl' fillllL"', :lllllliila ~i.L: 11C1~ dl'nne inom 
tjugufyra timmar l'ftl'f ankUlll,.tt'n. 

-
'parbnnk,bok inne.l~enue bebAllnill~ nf premiemed~I, 'edlIn ele inire. 
gåend~ moment omfJrmiildll utgifter hl/hit be'lridda, till stUrre ellel' 
~indre del till f~ngeus {ör mån vid frij(ifnillgen eller sedermern nllln 
h~,utdriikt anviindes, .Hge Fångvurdsstyr~18en uppA skeende frnmstilll
DIng ocb efter pröfnmg af förhandenvarande omsliindigheter sådant 
medgifvn. 

.. § .. "ardPr f:lnge.Alagu exlrn jneliciell Lestrnffning medrist in. 
ne,lutnmg I cell, vare sIg ull\ll ell or del~ med och dels utlln arbete 
skall af fl\ngens arbetspremier godtgiiras koslnaden fl'r balls under: 
h,dl uuder deu tid, han utan a, bete i cell förvarns. ' 

8 §. Af fAuges nrbetspremier sk,,1I jiimviil ersiittns hvad bau 
n.nder vistelse vid straff- eller tvångsarbet.austalt af 8nstaltens tillhö' 
flgheter eller ~ld .. arbetet an~i;ndn redskal? eller material förskingrar, 
skad"r . eller f~rstor. Kan ej ntrÖllaR, hnlken f Ange orsakat den sA
lunda trmade to~l"sten, skall ersfittning för densamma utgå af de fAn' 
gard arb.tspremler, nnder hVllkas sammanvnro förlusten intriiffat. 

.. 9~. .~rA~ straff· eller tvAngsalbelsnnstalt frigifven f Ange, som 
huktns for losd"fven eller för brott, begånget unuer hans vistelse vid 
anstnlten eller. diirefter, lige icke riittighet att, m~dan han således hAl
les haktnd, .forfogn öfver premiemedel, som för hans riikning i Post
sparbanken IDnestå. 

10 §. U~der funges vistelse vid straff· eller tvAngsarbetsanstalt 
vare hans premIemedel förverkade 

dA .. genom laga kraft iiga~de utslag houom ådömts straff för 
brott, forofvadt efter bam ankomst till anstnlten' 
. då ban såsom vådlig för siikerheten ino~ tvAn.sarbetsanstalt 

till centralfåugflse förByttas; o 

. d.å for svArnre disciplinära förseelser honom ålägges inneslutuing 
I cell l ett Ar eller därutöf~er, ilfven om denna bestraffning i följd 
af .• traff· eller tvängsarbetstrdens utgång icke kan fullstiindigt verk
stullas; samt 

då han ry",:mer eller i rymningsbrott deltager. De sålunda föl" 
verkaJe medlen trllfalln straff· eller tvångsarbetsanstnltens be . . 
kassa. spaflngs 

11 §. Är. från st!'aff- eller tvåugsarbetsanstalt frigifven f Ange ge. 
nom laga kraftagande utslag dömd till tvåugsarbete eller till ansvar för 
b~ott, .~egånget under hans vistelse vid anst.Jten, eller till straffarbete 
~a er fungelse for brott, fÖI·öfvadt. efter frigifuingen, hafve han förver. 
.; de å haus postsparbanksbok lUoeståeude premiemedel, öfver hvilka 

VI tIden, då utslaget v".nu laga kraft eller af Kongl. Maj:t faststiill. 
deE, fångens ratt att fritt förfoga ännu ej iuträdt; skolande de för. 
~erleade medlen tillfalla auslaget till fångars vurd och underhåll. 
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~. Den, som hlifviL diinHl WI ty{mgHarJ,etc i scx 
månader eller därutöfl'cr, iiger under två iiI' efter frigif. 
vandet icke utan siirHkildt tillstånd, llIeddclacU i stad af 
poli~miistare elll'r, diir sådan ej finnes, af stadHfiskal och 
å landet af ortellH Hinsman, uppehålla sig utom den kom· 
mun han tillhör eller där han erhållit behörigt tillstltnd 
att vistas; och skall han i stad, där polismästare finnes, lL 

de tider och i den ordning, som af polismiistaren föreliigges 
honom, göra anmiilan om hostarl oeh försörjningsmedel. 

3. Tillst[md, hvarom i nästföregående m0111. siigs, 
må lämnas den frigifne för att han må kunna emot taga 
erbjuden anstiillning hos välkänd oeh pålitlig person eller 
å uppgifven ort söka arbete, där utsikt därtill finnes, eller 
ombesölja. någon för den frigifne viktig angeliigenhct. För 
den, som erhållit sådant tillstånd, skall elen myndighet, 

12 §. 1. ABidel' fånge i .traff- eller tvångsarbetsanstalt, skola 
hos anstaltens förvaltning eller ;. postsparbanksbok för hans rlikning 
innestående premiemedel tillfalla straff· eller tvångsarbetsanstaltens be· 
sparingskassa; dock mA, där ömmande omstilndigbeter ilro för handen, 
efter Fångvårdssty!'elsens bepröfvande, dessa medel till stöne eller 
mindre del knnna anviind"s till fördel för fångens efterlämnade !Daka, 
barn eller föräldrar. 

2. Finnas, nilr frigi fven fång~ aBider, premiemedel för bnns 
ri,kning i Postspa!'banken innestående, och äro de ej jämlikt § 11 för· 
verkade, tillfalla de hans sterbhusdeliigare. 

13 §. FAnge tilldelnde nl'betspremier må, så länge de hos st1'l1[' 
eller tvAngsarbetsanstalts förvaltning eller i Postsparbanken innestil, 
ej för nägon huns gäld i mät tngas. 

14 §. Utan hinder af hvad i 5 § 3 mom. af FörOl'dningen an· 
nående Postsparbauken den 22 Juni 1883 finnes stadgadt må för f Ange 
i Postsparbanken insättas, å siil'skild motbok, hans besparade premie· 
medel och, Il särskild motbok, andra honom tillhöriga medel; skolande 
föreskrifterna i 17 § af uilmnda förordning icke i afseende ... premie· 
medel liga tilliimplighet. 

15 §. Fångvårdsstyrelsen och Postsparbankens styrelse H~a n.tt 
öfverenskomma om de niirmare bestämmelser, som må erford,'as I följd 
af Postsparbankens anlib.nde för förriintande och utlämnande af pre· 
miemedel. 

16 §. Dettl\ reglemente skall träda i kraft den l Maj 1801. 
Hvilket etc. 
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som liilllIlat tillstandet, utflin1a pass. Den förpassade ,Uig. 

ger att ställa sig till cftcrriittclse dc i paRS et gifna före· 
~ 

skrifter och, om han hlifl"it förpassad till Rtad, där po. 

lismih;tare finnes, inom tjugufyra timmar efter ankomsten 
anmiila sig hos denne. 

4. Dcn i 2 mom. stadgade skyldighet att anmäla 
bostad och försöljningsmedel bör sii ordnas, att den an· 
miilningssky ldige icke störes i sin lofliga verksamhet eller 

utsiittes fiir allmiin uppmärksamhet; och äge polismästa
ren i siirskilda fall åt tillsyningsman eller annan därtill 
tjänlig person öfyerlåta befattningen med anmiilningarnas 
emottagande . 

5. Förekommer skäl därtill, iiger Konungens Befall
ningshafmnde att helt och hållet eller delYis meddela 
befrielse från de skyldigheter, som enligt denna § åligga 
den frigifne. 

6. Visar den frigifne tredska att efterkomma hvad 
honom enligt denna § åligger eller de honom på grund 
af samma § gifna föreskrifter, vare underkastad behand
ling, som i 3 § sägs. 

13 §. Koblmer den, som undergår tvångsarbete, i 
förändrade villkor, så att hans kl'arhållande vid arbets
anstalten icke vidare är af nöden, äge Konungens Befall
ningshafvande i det län, där tvångsarbetsanstalten är be
lägen, förordna, att han skall från anstalten frigifvas. I 
sådant fall varde han utan förpassning på fri fot ställd; 
skolande hvad 11 § 1 mom. och 12 § innehålla ieke äga till
lämpning på den sålunda frigifne. Lagen d. 24 Okt. 1890. 

14 §. Då någon genom utslag, som vunnit laga 
kraft eller blifvit fastställdt, dömts till tvångsarbete, så 
ock när någon från tvångsarbetsanstalt frigifves, och när 

• 

• 

I 

• 
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den frigifne erhåller till8tånd att vistas utom hemorten 
eller den ort, dit han eljest förpassats, eller på grund af 
12 § 5 mom. varder fri i val af vistelseort, skall undrr
riittelse därom meddelas rikets polismyndigheter. Huru 
underriittelse, som här sägs, skall meddelas, så ock huru 
kungörandet enligt 2 § 3 m0111. skall ske, cUirom förord
nar Konungen. 

Anm. 1. Härom föreskrifver Kong!. Cirkuläret d. 1 
Juni 1877 följande: 

Oskar etc. Uti skrifvelse den 27 Februari 1875 har 
ÖfverstäthålJareämbetet, med erinran om behofvet att vid
taga tidsenliga ätgärder till underlättande af brottslingars 
gripande och tillrättaskaffandet af gods, som vore genom 
brott ätkommet, gjort framställning om utgifvande för sä
dant ändamål här i hufvudstaden och under dess polissty
relses inseende af tryckta s. k. Polisunderrättelsel', i likhet 
med hvad redan ägde rum i andra länder, samt dels i af
seende ä dessa polisunderrättelsers omfattning och innehåll 
hemställt om särskilda bestämmelser, dels ock i öfrigt före
slagit, att i polisunderrättelserna iuflytande meddelanden, 
hvilka borde till redaktionen direkt insändas, skulle frän 
samtlige länsstyrelser, poliskammare, polisföreständare, stads· 
fiskaler, kronofogdar, laudsfiskaler eller länsmän, äfvensom 
i vissa fall från föreståndare för fängelse eller för straff
eller arbetsanstalt, insamlas medelst begagnande, där sä 
lämpligen kunde ske, af formulär eller blanketter, som för 
sädant ändamäl borde, genom redaktionens försorg, tillbanda
hällas, hvarjämte polisstyrelserna i Kristiania och Köpen
hamn borde vid behof lämnas tillfälle införa meddelanden, 
samt att polisunderrättelserna, som borde åtföljas af ett bi
hang, upptagande beskrifning pä förlorade effekter och af
sedt att utdelas bland pantlänare, äf~'ensom tid efter annan 
af register, skulle utkomma i allmänhet tre gänger. i veckan 
samt genom polisstyrelsens i Stockholm försorg. blI Fäng
värdsstyrelsen och samtliga ofvannämnda myndl~heter och 
tjänstemän utdelas, eller med först afgäende post 1 enahanda 
ordning, som med de allmänna tidningarna ägde rum, och 
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i ett på .förhand bestämd t antal exemplar öfversändas; an
hållande Ofverståthållareämbetet, det Oss täcktes, till bestri
dande af kostnaden för utgifvande af polis underrättelserna 
i en upplaga af 1,200 exemplar, anvisa af allmänna medel 
ett årligt belopp af 6,000 kronor, samt lämna Eder och 
Fångvårdsstyrelsen nödiga föreskrifter, på det att de för 
polisunderrättelsernas utgifvande erforderliga meddelanden 
måtte komma Stockholms polisstyrelse tillhanda. 

. Eft~r det I och Fångvårdsstyrelsen, till följd nf nådig 
remISS, mkommit med underdåniga utlåtanden, samt Öfver
ståthållareämbetet af dessa utlåtanden erhållit del, har ör
verståthållareämbetet uti skrifvelse den 27 Maj nästlidna år, 
med förnyande i öfrigt af sin framställning i ämnet före
slagit i vissa afseenden förändrade bestämmelser bett~ffande 
omfattningen af de i polisunderrättelserna ingående medde
landen, hvilka sål ... nda skulle innehälla : 

1:0 efterlysningar dels å förbrytare, kände eller okände, 
då ~råg~ är om br~tt, .hvilkas beifrande synes vara af syn
nerlig VIkt, vare sIg tIll följd af deras grofva beskaffenhet 
värdet af den därigenom åtkomna egendom, sannolikhete~ 
af deras samband med andra förbrytelser, eller af andra 
särskilda orsaker, dels ock å för allmänna sedligheten vådliga 
personer, då sådana, af annan anledning än nyss nämnts 
böra i häkte inmanas; , 
. 2:0 underrättelser, när personer, som kunna anses våd-

liga för allmänna säkerheten, häktas för brott mot person 
eller egendom, för försvarslöshet eller för lösdrifveri, äfven
som ~är för allmänna säkerheten vådliga personer afvika 
från sm hemort, anträffas å främmande ort eller afIida . 

böran~e de på grund af mom. 1 och 2 inflytande :ned
delanden, I den mån sådant låter sig göra och befinnes nö
digt, åtföljas af erforderliga upplysningar angående de efter
lysta eller anmälda personernas födelsetid födelseort yrke 
h h - " , .emort oc slgnalemont samt, där efterlysningen äger rum 
f~r begån~e~ brott, redogörelse för dettas beskaffenhet och nö
dIg besknfmng å ~et genom brottet möjligen åtkomna gods; 

3.0 tlllkannaglfvanden om att efterlYRt person eller ge
nom hrott åtkommet gods anhållits; 

/ 

• 

I 

LrfY OJlg. /iisdl'l!/1a}'rs belirllldling. 87 

4:0 uppgiH ii. personer, hvilka under den närmaste 
framtiden komme att frigifvas efter undergånget straffarbete 
eller allmänt arbete; dock endast i det fall, att de vid fri
gifvandet äro på grnnd af domstols utslag förlustiga med
borgerligt förtroende eller att de gjort sig kända såsom 
vådliga för den allmänna säkerheten; 

5:0 uppgift å för allmänna säkerheten vådliga personer, 
som rymma från fängelse eller allmän arbetsanstalt, eller 
därsammastädes afIida ; 

börande de på grund af mom. 4 och 5 ingående upp
gifter åtföljaH af upplysningar angående de anmälda perso
nernas födelsetid , födelseort, yrke, hemort och, i fråga om 
frigifna eller förrymda personer, deras signalement samt om 
tiden då och anledningen hvarför de å straff- eller arbets
anstalten eller i fängelset intagits äfvensom, beträffande fri
gifven, hans förpassningsort och summan af hans besparade 
arbetsförtjänst; och 

6:0 tillkännagifvanden angående öfriga förhållanden, om 
hvilka kunskap synes böra spridas bland rikets polismyn
digheter, dock med rätt för redaktionen att bestämma, huru
vida ett sådant tillkännagifvande må, med hänsyn, å ena 
sidan, till vikten eller beskaffenbeten däraf och, å andra 
sidan, till utrymmet, införas eller icke. 

På grund af hvad i ärendet sålunda och i öfrigt före
kommit, hafve Vi uti Vår ti~ Riksdagen den 12 Januari 
innevarande år aflåtna nådiga proposition angående stats
verkets tillstånd och behof föreslagit Riksdagen att föl' ut
gifvande i hufvudstaden, under dess polisstyrelses inseende, 
af tryckta .Polisunderrättelser» enligt de bestämmelser, Vi 
kunde finna för god t meddela, anvisa på extra stat för år 187 g 
ett anslag af 6,000 kronor; och har Riksdagen, jämlikt 
underdånig skrifvelse den 22 nästlidne Maj, denna Vår nå
diga framställning bifallit. 

Då Vi nu låtit detta ärende Oss föredragas, hafve Vi 
i nåder funnit god t att .. 

dels, med godkännande af o{vanberörda, uti Ofverståt
hållareämbetets skrifvelse den 27 Maj 1876 föreslagna be
stämmelser i afseende å polisunderrättelsernas omfattning 
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och innehåll, till Ofverståthållareämbetets förfogande ställa 
det af Riksdagen anvisade extra anslag af sex tusen kro. 
uor, att i mån af behof användas till utgifl'ande år 1878 
i hufl'udstaden uuder därmrande polisstyrelses inseende och 
i enlighet med de af Öfverståthållareämbetet föreslagna grun. 
der samt de närmare föreskrifter, bemälda ämbete äger med. 
deln, af tryckta polisunderrättelser, hvilka genom nämnda 
p(\lis~tyrelses försorg böra, på sätt Ofverståthållareämbetet 
föreslagit. utdelas; 

dels förordna, att den länsstyrelse, poliskammare, polis. 
föreståndare, stadsfiskal, kronofogde. landsfiskal eller länsman, 
som kommer i tillfälle att i första hand lämna sådana med
delanden, som omförmälas i mom. l, 3 och 3 af nyssbe
rörda bestämmelser, skall, så fort sig göra låter, direkt till 
redaktionen för polisunderrättelserna insända nämnda med. 
delanden, affattade i enlighet med de formulär, som polis
styrelsen i Stockholm kan komma att för sådant ändamål 
uppratta och dem tillhandahålla; 

dels föreskrifva, att vederbörande föreståndare för fän. 
gelse eller för straff- eller arbetsanstalt skall, med begag
nande af de formulär eller blanketter, Fångvårdsstyrelsen 
har att i samråd !!led polisstyrelsen i Stockholm fastställa, 
direkt till redaktionen för polisunderrättelserna insända så
dana meddelanden, som omförmälas i mom. 4 och 5 af of
vanberörda bestämmelser, de, som röra rymd eller afliden 
fånge eller kronoarbetskarl, .medelbart efter rymningen eller 
dödsfallet, och ue öfriga Rå tidigt, att de kunna hinna ge. 
genom polisunderrättelserna spridas till rikets samtliga po
lismyndigbeter före fångens eller kronoarbetskarlens frigif
vande; 

dels ock anbefalla Eder och Fångvårdsstyrelsen att om 
de af Oss sålunda fattade beslut förständiga underlydande 
t.Jänstemän. 

Hvilket, till kännedom och underdånig efterrättelse i 
h vad på enh var af Eder beror, härigenom i nåder meddelas. 

Anm_ 2. Hit hör äfven Kongl Cirkuläret den 12 Juni 
1885 till Konuugens Befallningshafvande i samtliga länen, 
angående sättet för meddelandet af visso. i lagen angående 
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lösdrifvares behandling föreskrifna underrättelser m. m. 
Nämnda cirkulär lyder såluuda; 

Oskar etc. Väl' ynnest etc. Uti den af Oss denna 
dag utfärdade lag angäende lösdrifvares behandling föreskrif· 
ves i 2 § 3 och 4 00000. samt 3 § 3 mom., att Konungens 
Befallningshafvande, om han finner lösdrifvare meddelad var
ning befogad eller själf meddelat varning, skall kungöra 
den för rikets polismyndigheter, och i 14 §, att då någon 
genom utslag, som vunnit laga kraft eller blifvit fastställdt, 
dömts till tvångsarbete, så ock när någon från tvångsarbets
anstalt frigifves, och när den frigifne erhåller tillstånd att 
vistas utom hemorten eller den ort, dit han eljest förpassats, 
eller på grund af 12 § 5 00000. varder fri i val af vistelse
ort, underrättelse därom skall meduelas rikets polismyndig
heter; och vele vi, med stöd. af 14 § 2 punkten i nämnda 
lag, härmed i nåder förordna, dels att omförmälda under
rättelser skola meddelas och kungöranden ske genom deras 
införande i de polisunderrättelser, hvilka enligt nådiga Cir
kuläret den 1 J uni 1877 under inseende af Stockholms 
polis styrelse utgifvas, och dels att de meddel~nden, som i 
sådant afseende skola till redaktionen för pohsunderrättel-

• • serna insändas, skola mnehålla: 

-

1 :0. .Meddelande angående vaming: 
Den varnades: 
Namn jämte yrke eller titel. 
Födelseår och -dag. 
Födelseort. . 
Hemort. 
Myndighet, som meddelat varningen. 
Dagen, då varningen gafs. 

2:0. Meddelande angående ådömd tvångsarbete: 
Den dömdes: 
Namn jämte yrke eller titel. 
Födelseår och ·dag. 
Födelseort. 
Hemort. 
Dagen, då utslaget vunnit laga kraft eller blifvit fastställdt. 

• 

• 
I 
I 
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Myndighet, som meddelat utslaget. 
Tiden för det ådömda tvångsarbetet. 
Anstalten, där tvångsarbetet skall uttjänas. 

3:0. .1Ieddelande angående {rigi{ning {rål! tvållgsal·bets· 
al/s/all : 

Den frigifnes: 
Namn jämte yrke eller titel. 
Födelseår och .dag. 
Födelseort. 
Hemort. 
Myndighet, SQm dömt till tvångsarbete. 
Tiden för det ådömda tvångsarbetet. 
Anstalten, där tvångsarbetet uttjänats. 
Frigifningsdagen. 
Beloppet af besparad arbetsförtjänst. 
I fall den frigifne, på grund af erhållet tillstånd enligt 

lagens 10 § att vistas utom sin hemort, kommer att för' 
passas till annan ort, skall meddelandet i denna punkt 
jämväl innehålla uppgift å: 

Myndighet, som meddelat tillståndet. 
Dagen, då tillståndet gafs. 
Den ort eller det område, tillståndet afser. 
Tiden, hvarunder tillståndet gäller. 
Det ändamål, för hvilket tillståndet lämnats. 
Har den dömde frigifvits enligt lagens 13 §, skall 

meddelandet, utom de förut nämnda uppgifterna, innehålla 
uppgift å: 

Myndighet, som förordnat om frigifningen. 
Dagen, då förordnandet gafs. 

4:0. Meddelande angående tillstånd enligt lagens 12 § 
2 och 3 11l0m. att vistas utom {öl]Jassnings01·ten: 

Den förpassades: 
Namn jämte yrke eller titel. 
Födelseår och -dag. 
Födelseort. 
Hemort. 
Myndighet, som meddelat tillståndet. 
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Dagen, då tillståndet gafs. 
Den ort eller det område, tillst~ ndet afser. 
Tiden, hvarunder tillståndet gäller. 
Det ändamål, för hvilket tillståndet lämnats. 
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5:0 Meddelande angående lämnad {rihet i val a{ vistelse-
01·t enligt 12 § 5 mOln.: 

Personens: 
Namn jämte yrke eller titel. 
Födelseår och -dag. -
Födelseort. 
Hemort. 
Myndighet, som Leviijat friheten. 
Dagen, då detta skedde. 
Tiden, hvarunder friheten varar. 
Därjämte hafve Vi, som uppdragit åt Öfverståthållare· 

ämbetet att bestämma de formulär för ifrågavarande upp
gifter, som kunna varda af behofvet påkallade, med skyl
dighet att i fråga om de meddelanden, som afses i punkten 
3, handla i samråd med Fångvårdsstyrel~en, tillika funnit 
godt dels förordna, 

att de i l, 2 och 5 punkterna omförmälda meddelan
den skola af vederbörande länsstyrelse eller poliskammare 
och de i 4:e punkten omförmälda af vederbörande polis· 
mästare stadsfiskal eller i hans ställe enligt 16 § förordnad 
polisma~ elle;' länsman så fort sig göra låter direkt insändas 
till redaktionen för polisunderrättelserna, i händelse frigifning 
skett enligt 13 §, omedelbart efter frigifn~ngen, och i and.ra 
fall så tidigt, att meddelandena kunna hlOna genom pohs
underrättelserna spridas till samtliga polismyndigheter före 
den dömdes frigifvande; 

dels ock anbefalla Eder att om de af Oss sålunda fat
tade beslut förständiga underlydande tjänstemän. 

H vilket, äfvensom att hvad nådiga Cirkuläret den l 
J uni 1877 innehåller angående meddelanden om försvars
lösa lösdrifvare och kronoarbetskarlar i följd af hvad så
lunda föreskrifvits upphört att vara gällande, Eder till 
kännedom och undordånig efterrättelse i hvad på Eder be
ror häri17enom i nåder meddelas. e 
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15 §. 1. Krono- och polishetjiinte äf\'ensom till
syning~man åligge att hålla noggrann tillRyn å lösdrifmre, 
och hör kommunalmyndighet samt till~yning~lllan låta Rig 
angeHiget vara att bereda lösdrif\'are utviig till arbete. 

2. Tillsyningsman, iifvensom annan person, hvilken 
erhllllit sådant uppdrag som i 1~ § -1 mom. säg", iige i 
uWfningen af denna befattning ~itnjuta det Rkydd, som 
enligt lag tillkommer tjänsteman. 

3. Med tillsyningsman förstås i denna lag sådan, 
Rom enligt förordningen angrlende fattigl'ården blifvit ut
sedd att hafm uppsikt fL bettlare. 

Anm. Se Kong!. Förordn. om fattigvården d. 9 J uni 
1871 § 39, sid. 48. 

16 §. I stad, där poliRkammare finnes, utöfmr 11 0 -

liskammaren i fråga om lösdrifvares behandling den myn
dighet, 80m enligt denna lag tillkommer Konungens Be
fallningRhafvande; dock må poliskammare ej förordna om 
frigifning enligt 13 §. 

I stad, där polismästm'e finnes, må denne och i an
nan stad Konungens Befallningshafvande kunna förordna 
poliskommissarie eller annan polisman att fullgöra hvad 
enligt denna lag åligger stadsfiskal. 

För köping eller annat område fL landet, för hvilket 
ordningsstadgan för rikets städer är i tillämpliga delar 
gällande, må Konungens Befallningshafvande kunna för
ordna polisman att fullgöra hvad enligt denna lag åligger 
länsman. Lagen d. 6 April 1894. 

17 §. Denna lag skall gälla till efterlefnad från och 
med den 1 Oktober 1885. 

Den som, då denna lag träder i verksamhet, under
går honom på grund af f::itadgan angtlemle försmrslöse oeh 

• 

I 

-
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till allmänt arhete förfallne personer den 29 Maj 1846 
ådömdt allmänt arbete, skall, då han varder frigifven, an
ses såsom hade han undergått tvångsarbete enligt denna 
lag. Därest före den bestämda arbetstidens utgång något 
förhållande intriiffar, på grund hvaraf han enligt 22 § i 
nämnda stadga kunnat blifva frigifven, skall sådan rätt 
honom tillgodokomma. 

Har någon inom två år före lagens trädande i verk
~amhet frigifvit~ från stldant allmiint arbete, som ofvan 
sägs, varde ansedd såsom hade han vid frigifningen blif
vit varnad för lösdrifveri. 

I händelse vid lagens trädande i verksamhet tillfälle 
sakmts att låta alla dem, som till tvångsarbete dömas, 
fullgöra arbetet i sådan tvångsarbetRanstalt, som i 9 § 
åRyftas, skola de, för hvilka sådant tillfälle saknas, i stäl
let fullgöra det ådömda arbetet i enrum il cellfangelse, 
dock med iakttagande att i sådant fall en tredjedel af 
den ådömda arbetstiden afdrages. 

Det alla etc. 

Anm. Genom Kong!. Cirkuläret den 28 Maj 1886 * 
är föreskrifvet bland annat, att i afseende på behandlingen 
af ryska och finska undersåtar, som äro lösdrifvare och 
tiggare, skall fortfarande gälla Kungörelsen d. 16 April 
1861 i anledning af en emellan Kong!. Maj:t och kejsaren 
af Ryssland afslutad konvention, lydande denna kungörelse 
sålunda: 

Art. 1. Lösdrifvare, tiggare eller förbrytare, som, född 
i kejsardömet Ryssland eller storhertigdömet Finland, be
gifvit sig till Sverige eller Norge äfvensom hvarje dylik 
person, hvilken, född i Sverige eller Norge af rysk eller 
finsk fader, formligen blifvit erkänd för rysk ell~r finsk 
undersåte, medelAt ett af kejserliga beskickningen l Stock-

-
• Se sid. 50. 
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holm utfärdadt bevis, kan, äfven utan uttrycklig bo· 
gäran från kejserliga regeringen, återsändas till sitt fädernes· 
land, och bör i detta fall därstädes varda emottagen, såvida 
han icke i det andra landet varit i allmän tjänst nnställd 
eller ock för egen del därsammastädes lagligen idkat jord· 
bruk eller annat näringsfång eller, därest slutligen icke den 
i seuare delen af Art. 7 stadgade bestämmelse kan på ho
nom tillämpas. 

Och likaledes må lösdrifvare, tiggare eller förbrytare, 
som, född i Sverige eller Norge, begifvit sig till Ryssland 
eller storhertigdömet Finland, äfvensom hvnrje dylik 
person, hvilken, född i Ryssland eller Finland af svensk 
eller norsk fader, formligen blifvit genom ett af Kong!. be
skickningen i S:t Petersburg utfärdadt bevis erkänd såsom 
svensk eller norsk undersåte, kunna, äfven utan form
lig begäran från de förenade rikenas regering, återsändas 
till sitt fädernesland, hvarest hans emottagande då icke må 
förvägras, med förbehåll likväl af här ofvan stadgade villkor. 

Förrän dylik person återsändes, bör hans nationalitet 
vara bevisad med eget intyg i hans ägo, eller, i brist däraf, 
genom de upplysningar, som lämnas af vederbörande myndig· 
heter i enlighet med hvad i följande artiklar finnes stadgadt. 

Med benämningen • förbrytare» förstås alla sådana per· 
soner, hvilka i någotdera landet blifvit genom laga dom 
sakfällda för brott, förbrytelse eller öfverträdelse af lag. 

Art. 2. Kan åter en sådan persons födelseort ej ut· 
redas, då anses han tillhöra det land, hvarest han, på sätt 
i föregående artikel stadgas, senast sökt nyttig sysselsätt· 
ning, vare sig uti allmän tjänst eller genom enskild t nä· 
ringsfång. Skulle sistnämnda omständighet ej heller kunna 
ådagaläggas, bör han emottagas i det af de respektiva län· 
derna, hvarifrån han bevisligen först ankommit till det an· 
dra landet. 

Art. 3. Innan dylik person återsändes ifrån den ena 
höga maktens stater till den andra, böra alla möjliga upp· 
lysningar angående förrberörda omständigheter sökas, och, 
i brist på andra bevis, böm mant.alslängderna och kyrko· 
böckerna härvid tjäna till vägledning. 

-
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Art. 4. Landshöfdingen eller vederbörande myndighet 
i den provius, hvarest en sådan person blifvit gripen, skall 
anställa dessa undersökningar med möjligaste sorgfällighet 
samt nödig skyndsamhet. Om för desamma erfordras upp
lysningar från auktoriteter i det andra landet, skall skrift
växlingen därom ske genom ministerium för utrikesärendenn 
å ömse sidor. För att likväl i sådant fall underlätta de 
ömsesidiga förbindelserna emellan gränsprovinserna samt på· 
skynda undersökningarnas slut, är det öfverenskommet, att 
landshöfdingarne i Stockholms och Norrbottens län, äfven· 
som amtmannen i Norska Finnmarken, å ena sidan, samt 

• 
landshöfdingarne i Abo. och Uleåborg och vederbörande auk-
toritet i guvernementet Arkangel, å andra sidan, må med 
hvarandra omedelbariigen brefväxla angående de personer, 
hvilka gripas i de åt deras styrelse anförtrodda län eller i 
nästgränsande pro vinser . 

Art. 5. Vid alla dessa tillfällen skola hos landshöf· 
dingarne eller vederbörande auktoriteter fullständiga pro· 
tokoller föras, och d:1 en lösdrifvare, tiggare eller förbrytare 
återsändes ifrån den ena höga maktens stater till den an· 
dras, bör utdrag af det honom rörande protokoll, innehål· 
lande beslutet samt skälen därtill, åtfölja förpassningen, 
liksom ock den handling (om sådan är till finnandes), på 
grund hvaraf ifr:1gavarande person vistats i det land, hvar· 
ifrån han :1tersändes. 

Art. 6. Enär föregående artikel finnes vara behörigen 
iakttagen, kunna landshöfdingarne, befälhafvarne eller ve· 
derbörande auktoriteter, :1 ena eller andra sidan, icke vägra 
att emottaga den öfversända personen. Skulle de hafva nå· 
got att anmärka i detta hänseende, böra de sädant hos 
deras respektiva regering anmäla. 

Art. 7. Då en lösdrifvare, tiggare eller förbrytare, uti 
ofvan omförmälda förMIlanden, :1tföljes nf hustru eller barn, 
skall med dessa förfaras, i hänseende till återsändningen, 
som med honom själf, utan afseende å orten, där de äro 
födda, eller tiden, då de till det ena pller andra landet 
anländt. 

-
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. Lihä~ är det ufverenskoillmet, att i händelse en lös. 
dnfvare, bggare eller förbrytare i det laud d' t h 
ländt, ingått äktenskap med en af detta lands ~ndc~:åt:~' 
så ~unna. de genom denna konvention stadgade bestr l' 
ser ICke tIllämpas hvarken på honom själf, e' heller ,~~me. 
hustru eller hans barn. ~ p ans 

Art. 8. Kostnaden för en återsänd persons fram-
forslande och underhåll in till gränsen af det lam' h 
nom åte .. d b . " som 0-rsan er, estndes af detsamma Ifl'ån ha "f l" d . d . , ns over· 
~m:anle VI gränsen kommer denna kostnad att bestridas 

a et and, som honom emottager. 

.. .Art. 9. De i föregående artiklar bestämda stad anden 
~~bhf~~kgä!lande under sex års tid, räknade ifrån d:n dag 
till ra!l å atlOnerna utväxlas, och ytterligare framdeles änd~ 
k u g ngen af sex månader efter det att den ena af de 
o~n~'ahe~ande parterna hos den andra anmält sin önskan 
håll Pihaf.vandet af konventionens kraft och verkan, förbe. 
hälf: e t~ hv~rdera af de bägge parterna rätt att i första 

n a et sJette året göra dylik anmälan. 
Det alla etc. 

• 

I 

• 

• 

Kongl. Kungörelsen, angående skatt för hundar; 
d. 1 Juni 1877. 

Vi Oskar etc. göre veterligt: att sedan Riksdagen 
uti skrifvelse den 10 sistlidne Mars, jämte anmälan att 
det belopp, hvartill den i nådiga Kungörelsen den 12 
Juli 1861 omförmälda årliga skatt för hund högst finge 
uppgå, blifvit af Riksdagen förhöjdt till 15 kronor, tillika 
i underdånighet anhållit, att Vi måtte, med bfbehållande 
i öfrigt af nu gällande grunder för ifrågavarande beskatt
ning, förnyad författning i ämnet utfårda; så hafve Vi 
funnit godt att, med upphäfvande af Kungörelsen d. 12 
Juli 1861 angående skatt för hundar, härmed i nåder 
stadga och förordna som följer: 

1 §. Så väl i stad som å landet må kommun icke 
allenast besluta, huruvida för hundar eller särskilda slag 
af dem skatt årligen bör utgöras, utan äfven bestämma 
beloppet af de'1 skatt, dock ej öfverstigande femton kro
nor, som enhvar inom kommunens område boende person, 
hvilken därstädes innehar hund, skall för hvarje sådant 
djur erlägga. 

Statens skogs- och jägeribetjänte äro dock för de 
hundar, som de i och för sina tjänster underhålla, frie 

från beskattning. 
Anm. Beslut att i en kommun inför/< hundskatt till

kommer kommunalstämma. Kommunalstämma äger rättig
het att bestämma storleken å det belopp, som skall åsättas 

'l'hunblaå, Fattigvdråslagarna. 7 
• 
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