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Naturens Ret.

den anden Side, Tjenestekarl, Tjenestepige, Tienere,
Tienef'efolk!c.
Grunden til dette Selskab findes i en Slags Leie-Contract, ved hvilken visse Personer overdrage paa visse
Vilkaar visse af deres Gierninger til en andens Tieneste
og Gavn.
Saadan Contract indgaaeS enten for bestandig,
eller til en vis Tid.
Husbonden haver al den Ret over sine Tiencstefolk,
som enhver Contract giver, for at tvinge sin Mcd-Contrahent til at prcrstere det Indgangne. Og paa samme
Maade haver Tieneren Rettigheder, som han kan for
dre af sin Herre.
IHenseende til dette Selskab, bliver derfore ei
andet at bestemme, end hvad deri Almindelighed gielder om enhver tosided Contract.

§. 502.
Ordenen forer os nu til et sammensat Selskab,
som man kalder Familie.
Om at bestemme dette Ord, ere ei alle enige; vi
vil see at fastsatte delS Bemerkelfe saaledeS, at vi, i at
solge Begrebet om Eelffaber, dog ei for meget ffal
siede an mod den Bemerkelfe, som i daglig Tale tillegges det Ord, Familie, og derfore j Forveien erindre:
Det Forhold og Sammenhang, som der er imel
lem Mgtefolk indbyrdes, kalder man ægtestanden.
Det Forhold og Sammenhang, som der er imel
lem For«ldre og deres Bern, kaldes
Det
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Det Forhold og Sammenhang, som der er imel
lem Herre og Tiener, udgisr det, som man kalder

Herrestanden.
Og endelig forsiaaer man ved Huusstanden det
Forhold og Sammenhang, som Personerne, der udgiore Mgtestanden,

Fcedrestanden og Herrestanden,

staae i med hinanden.
5

Omendskisnt vi her have giort Forffiel imellem
ZEgtcstanden og Fsdrcstanden, formode vi bog at
enhver letteligen indseer, heri intet at vc?rc saat,
som er stridende mvd vore Tanker i den 465 §.,^
tbi man kan gierne antage en Forskiel imellem
ZEgtestanden og Fcedrestanden, nagtet man ei antager et faderligt Selffab, s«rffilt fra TEgteskabS
Selffab.

§. 5OZ.
Ved en Familie (/^//////^) forstaaer tnan det
Selskab og Forening, som indgaaes imellem de Perso
ner, der udgiore Huusstanden, for at opnaae destostsrre Beqvenuneligheder og Fuldkommenheder i Huus
standen.
Man gier i Almindelighed Forskiel paa en fuld
kommen og ufuldkommen Familie.
Naar en Familie bestaaec af Wgtefolk, Bsrn og
Tjenestefolk, faa kalder man det en fuldkommen Fa
milie. Har derimod Mgtefolk Vern, men ingen
Tyende, tillegger man del Navn af en

ufuldkommen

Familie.
* De

X
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De andre Bemerkelser, som i daglig Tale tilleg'
ges det Ord Familie, vedkomme os ikke her. Saaledes tages det undertiden for det samme som
Sleg t stab, med videre-

§- 5 V 4 .
Det er Wgteffab, som er forste Oprindelse og
Grund til en Familie, hvorudover man ei heller tillegger noget Selskab Navn af en Familie, med mindre
samme er grundet i Wgteffab.
Men omendffiont Wgteffabet horer op formedelst
een af MgtefcellerneS Dod, saa udgior dog den Esterlevende, tilligemed Bornene og tjenestefolkene, endda
en Familie; thi Bornenes Opdragelse saavelsom Huusvcesenets ovrige Fuldkommenheder vedblive alligevel som
Familiens Hensigt.
§. 5 O 5 .
Grunden til det Forhold og Sammenhang, som
der i en fuldkommen Familie er imellem HEgtefolk, de
res Bsrn og Tieneste-Tyende, ligger, hvad Bornene angaaer, faalcenge de ere uopdragne, i deres Uformuenhed
til at forfremme deres Fuldkommenhed; men naar de
ere opdragne, i deres udtrykkelige eller stiltiende
Samtykke.
IHenseende til Tjenestefolkene, da er den imellem
dem og TEgtefolkene indgangne Leie-Contraet Grunden
til deres Forbindelse.
§. 5 v 6 .

^
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§. 526.
Eftersom Hensigten af Familier er Hunsstandens
stsrre Fuldkommenhed; saa kan ingen tvivle oin, at jo
den Forbindelse, som er imellem de Personer, der udgisre en Familie, maae vcere overeensstemmende med
Naturens Lov.
Saa seer man og letteligen af Hensigten de Plig
ter, som paaligge alle de Personer, der ndgiore en
Familie, saavel ægtefolkene som Bsrnene cg Tieneste«
folkene.
§. z o ? .
Det er Mand og Kone, som have indgaaet ægte
skab, det er dem, som have lagt Grunden til en Fami»
lie; Familiens Bestyrelse maae derfore ogvnrehosdem.
Heraf felger, at Mand og Kone i en Familie
maae have Rettighed til at indrette de andre Personers
Gierninger saaledes, at Familiens Hensigt opnaaes,
hvilket medssrer en Magt, som Naturens Lov ei kan
NKgte dem, saasnart den foresatte Fuldkommenhed gisr
samme usdvendig. Idenne Henseende kaldes Mand
og Kone

Huusfader

og

Huus-

moder
§. 5^8.
Den Magt, som tilkommer Huuss«dre og HuuSmodre over de andre Personer, der here til cn Familie,
strikker sig lil alt det, som beheveS, for at opnaae Fa<
miliens Hensigt. Felgelig have de Rettighed til at
T 3
give
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give Love, at straffe de Gienstridige, at tvinge dem til
med forenede Krcefter, ikke alene at forfremme Fami
liens Fuldkommenhed, men endog at afvcerge al Beska
digelse fra samme;c.
Heraf ftes alrsaa, at Mand og Kone i en Familie
ere et Slags Regentere
^

Med denne Magt forholder det sig ligesom med
den, der tilkommer Forældre ovcr deres Bsrn,
nemlig: Mand oq Kone ere til samme lige beret»
tiqede, med mindre den ene overdrager den anden
sine Rettigheder, (fte §. 47Z)-

§. 5VY.
Da det er enhver Hunsfaders Pligt, at ssrge for
sin Families Fuldkommenhed; saa er han og forbunden
til at foretage alle de Handlinger, som dertil paa nogen
Maade kan bidrage; folgelig og til at indgaae Forbund,
naar enten Fuldkommenhed derved kan opnaaeS, ellel
Ufuldkommenhed afvcergeS.
Sikkerhed er altid for ethvert Menneffe en Fuld
kommenhed af stor Vetydenhed, uden den er man ulyk
kelig; en Familie vilde derfore ikke vcere lykkelig, om
den manglede samme.
Vi indfee derfore, hvor nodvendigt det undertiden
i den naturlige Stand maae blive for en Familie, at
den forhinder sig med andre Familier, paa det de faaZedes samtligen ved forenede Krcefter kan vcere frie
for al udvortes Beskadigelse, som kunde mede nogen
af dem.
Heraf
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Heraf haver ct Selffab,

som dannes imellem

Familier, sin Oprindelse, hvilket kaldes af de sieste
Anarkie.
§. 51 o.
Anarkie er et sammensat Selskab, som indgaaes
L den naturlige Stand imellem stere Familier, om at
ville med forenede Kræfter, afvende Beskadigelse fra
hinanden.
Dette Selskab cr overeenSstemmende med Natu
rens Lev, siden det sigter til flere Menneskers Lyk
salighed.
Det indgaaes af de Personer i hver Familie, som
<re berettigede til at bestemme, hvad der bor j?ee til
Familiens Velgaaende; felgelig indgaaeS Forbunde-t
af Huusfcedrene.
Det medserer fuldkomne Rettigheder og Pligter
siden det er et Seljlkab, hvorfore og den ene Familie
haver Rettighed at tvinge den anden, til at anvende
alle muelige Krcefter, for at afvende al overhæn
gende Fare.
Selffabet grunder sig paa en bebyrdende Contraet,
der sigter ti! samtlige Familiers Nytte, felgelig er det
et lige Selskab, der i Almindelighed ikke haver nogen
Regent, med mindre Familierne ere blevne enige om,
at udnnvne Een, til hvilken de overdrage saa megen
tvingende Magt,
vendig.

som Anarkiets Hensigt gier uod-

§. 5 " .

