
	

Juridiska institutionen  
Vårterminen 2017 
 
 
Examensarbete i juridik, särskilt rättshistoria 
30 högskolepoäng 
 
 

Expropriationsinstitutet i svensk rätt 
En rättshistorisk jämförelse 
 

The institution of expropriation in 
Swedish law 

A legal historic comparison 
 
Författare: Julian Jacoby 
Handledare: Carl Gustaf Spangenberg 
 



	 	 	
	 	 	
	 	 	
	

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 INLEDNING ............................................................................................. 3 

1.1 Introduktion ............................................................................................. 3 

1.2 Syfte och frågeställning ........................................................................... 5 

1.3 Avgränsning ............................................................................................ 5 

1.4 Metod ...................................................................................................... 6 

1.5 Disposition .............................................................................................. 6 

 

2 VÄSTERÅS RECESS .............................................................................. 7 

2.1 Laghänvisningar ...................................................................................... 7 

2.2 Förstärkning av statskassan på medeltiden ............................................. 7 

2.3 Bakgrunden till Västerås recess .............................................................. 9 

2.4 Kyrkans roll under åren 1523-27 .......................................................... 10 

2.5 Upproren ................................................................................................ 10 

2.5.1 Första dalupproret 1524-25 ................................................................ 10 

2.5.2 ”Daljunkerns” uppror ......................................................................... 11 

2.6 Riksdagen .............................................................................................. 12 

2.7 Recessen ................................................................................................ 14 

2.8 Rätten .................................................................................................... 14 

2.8.1 Äganderätten ...................................................................................... 14 

2.8.1.1 Kronans äganderätt .......................................................................... 15 

2.8.1.2 Adelns äganderätt ............................................................................ 16 

2.8.1.3 Kyrkans äganderätt .......................................................................... 16 

2.8.2 Den expropriationsrättsliga grunden .................................................. 17 

2.9 Vad konfiskerades i recessen? ............................................................... 17 

2.10 Konsekvenser ...................................................................................... 18 

2.11 Sammanfattning .................................................................................. 19 



	 	 	
	 	 	
	 	 	
	

3 NORRMALMSREGLERINGEN ......................................................... 20 

3.1 Bakgrund ............................................................................................... 20 

3.2 Den rättsliga grunden ............................................................................ 22 

3.3 Lex Norrmalm ....................................................................................... 24 

3.4 Sporrong och Lönnroth v Sverige ......................................................... 25 

3.5 Konsekvenser ........................................................................................ 30 

 

4 DISKUSSION/ANALYS ........................................................................ 31 

4.1 Vilken grupp riktade sig expropriationen mot? ..................................... 31 

4.2 Vilka slags rättigheter var det som exproprierades? ............................. 31 

4.3 Vilka var ändamålen med expropriationen? .......................................... 31 

4.4 Vilken rätt till ersättning hade ägarna till det exproprierade? ............... 32 

4.5 Fanns det möjlighet att överklaga expropriationsbesluten? .................. 33 

4.6 Likheter mellan expropriationerna ........................................................ 33 

4.7 Skillnader mellan expropriationerna ..................................................... 34 

 

5 KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................ 35 
	



	 	 3	
	 	 	
	 	 	
	

1 Inledning 
1.1 Introduktion 
Expropriation definieras av Nationalencyklopedin som ”en åtgärd genom vilken ägaren av en 

fastighet tvingas att mot ersättning avstå från fastigheten eller en del av den”.1 Den första 

explicit stadgade expropriationslagstiftningen i svensk rätt infördes i och med 1734 års lag. I 

bestämmelsen i 25 kap. 1 § byggningabalken föreskrevs att om en landsväg skulle byggas och 

marken där vägen ska dras tillhör en by, så ska byn ersättas därefter av kronan. Detta var då 

det enda ändamålet för vilket egendom fick exproprieras. Med tiden utökades antalet ändamål 

till att idag omfatta allt från militära ändamål och upprättande av skyddsområde, till skydd av 

fiskebestånd eller fornlämningar.2 Ersättningen har med åren varierat. I 1845 års förordning 

om jords eller lägenhets avstående för allmänt behov ersattes 150 % av egendomens värde.3 

Detta ansågs dock leda till överkompensation, så enligt 1866 års expropriationsförordning 

skulle ersättningen endast uppgå till värdet av lokal likvärdig mark.4 Sedan 1734 års lag fram 

till dagens expropriationslag (1972:719) (ExprL) har ersättning dock alltid utgått i en eller 

annan form. Tvångsövertagande av mark och egendom förekom dock långt tidigare än 1734. 

Under medeltiden utförde kungar och drottningar ett antal mer eller mindre lagliga tillika 

lyckade expropriationer. Expropriaterna, d.v.s. de som utsattes för expropriation, blev som 

regel inte heller ersatta för det förlorade. Trots skillnaderna inom expropriationsrätten genom 

historien finns det en poäng i att göra jämförelser mellan olika expropriationer. Av intresse är 

exempelvis mot vem eller vilka expropriationen vände sig mot; bakgrunden till att de 

genomfördes och framför allt vad den lagliga grunden för den var. I detta arbete kommer jag 

att jämföra två historiska händelser där statsmakten med tvång beslagtagit egendom.  

 

Äganderätten är i svensk rätt idag grundlagsskyddad och kommer till uttryck i 

regeringsformen (1974:152) (RF) 2 kap. 15 § - ”Vars och ens egendom är tryggad genom att 

ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom 

expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker 

användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna 

allmänna intressen. Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande 

tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten.”.  

																																																								
1 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/expropriation. 
2 ExprL 2 kap. 1-10 §§. 
3 Om detta innebär marknads- eller inköpsvärde framgår inte. 
4 SOU 2007:29 s. 17. 
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Expropriationslagen (1972:719) (ExprL) är den huvudsakliga lagstiftning i svensk rätt som 

reglerar på vilka grunder och under vilka omständigheter expropriationstillstånd får utfärdas. 

Lagen är uppbyggd på följande sätt: 

 

I Vilka slags rättigheter får exproprieras?  

ExprL 1 kap. 1 § - Fastighet får övertas med ägande-, nyttjande-, servituts- eller särskild rätt. 

II Vilka expropriationsändamål är rättfärdigade? 

ExprL 2 kap. 1-10 §§  - Mark får tas i anspråk för att bygga tätbebyggelse, infrastruktur, 

drivkraft, avlopp, näringsverksamhet av betydelse för orten/riket, skydds- eller 

säkerhetsområde, militära ändamål, ändring av riksgräns, undvika vanvård av fastighet, 

fiskevård, bevara bebyggelse eller fornlämning av kulturhistoriskt värde, skapa nationalpark 

eller –reservat, annat som är av väsentligt intresse för orten eller riket. 

III Vilken instans prövar expropriationsansökan? 

ExprL 3 kap. 1 § - Regeringen, som dock kan delegera till länsstyrelsen eller i särskilda fall 

till myndighet. 

IV Går expropriationsansökan att överklaga? 

ExprL 5 kap. 1 § - Mark- och miljödomstolen är första instans i mål om överklagande.  

Lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar  

- 1 kap. 2 § - En mark- och miljödomstols domar och beslut får överklagas till Mark- 

och miljööverdomstolen, om inte annat är föreskrivet. 

- 5 kap. 5 § - Domar och beslut av Mark- och miljööverdomstolen i mål som har 

överklagats till mark- och miljödomstol får inte överklagas. 

V Vilken ersättning har ägaren till fastighet som blir föremål för expropriation rätt till? 

ExprL 4 kap. 1 § - Belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde. Därutöver ska 25 % av 

marknadsvärdet betalas i löseskilling och intrångsersättning.  

 

Så har dock naturligtvis den svenska rätten inte alltid sett ut. Sverige har inte alltid varit en 

demokrati som styrts av rättsstatliga principer och där den enskilde medborgaren kan få rätt 

mot statsapparaten i en rättvis och opartisk rättegång. Att ta reda på hur lagstiftningen på 

expropriationens område såg ut tidigare är en av anledningarna till att detta arbete tillkommit.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Genom att förstå sin historia kan man även förstå sin samtid, och till viss del sin framtid. 

Detta gäller så väl juridiken som det mesta annat. Genom att undersöka lagstiftning, domslut, 

internationella konventioner och doktrin ska jag försöka belysa bakgrunden till tillkomsten av 

dagens lagstiftning på området åtminstone lite grann. De huvudsakliga frågorna jag ska 

försöka besvara är följande: 

 

1) Vad var bakgrunden till den aktuella expropriationen? Vilka parter var involverade, och var 

beslutet ett rent politiskt sådant, eller ett juridiskt? 

 

2) Vad exproprierades? Vilka slags rättigheter togs från de ursprungliga ägarna? Hur 

långtgående var verkningarna av expropriationen? 

 

3) Vilka var konsekvenserna? Vad utgick i ersättning? Kunde expropriationerna överklagas 

eller stoppas? Fick expropriationerna varaktig inverkan på svensk rätt? 

 

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att inte skriva något om borgarståndet i det första huvudavsnittet om Västerås 

recess då reduktionen inte påverkade borgarna mer än indirekt. Dessutom utgjorde borgarna, 

till skillnad från t.ex. bondeståndet, vid tidpunkten en sådan liten del av befolkningen att det 

av utrymmesskäl inte finns anledning att inkludera dem i arbetet. Vad gäller 

Norrmalmsregleringen har jag valt att redovisa en allmän beskrivning av regleringen för att 

sedan djuplodande undersöka det specifika fallet Sporrong & Lönnroth då fallet är av 

prejudiciellt intresse och utgör en slags höjdpunkt vad gäller den juridiska sidan av 

regleringen. Då arbetet rör just det som kallats Norrmalmsregleringen kommer 

expropriationer av byggnader på andra stadsdelar i Stockholm än Norrmalm inte beröras mer 

än flyktigt. Utöver de yrkandena på kränkningar mot de nämnda artiklarna nedan, yrkade 

klagandena i fallet också på brott mot andra artiklar i konventionen. Bl.a. yrkade de på brott 

artikel 14 som berör diskrimineringsförbud samt artiklarna 17 och 18. Av utrymmesskäl 

kommer dessa inte behandlas i det här arbetet. Inte heller kommer regeringens svaromål att 

behandlas. 
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1.4 Metod 

Jag kommer använda mig av den rättshistoriska metoden vid arbetet med denna uppsats, 

vilket innebär att jag kommer studera de lagar och övriga rättskällor som är av intresse som 

gällde vid tidpunkterna för de bägge expropriationerna. Med hjälp av dem kommer jag skapa 

mig en bild av hur rätten såg ut vid den aktuella tidpunkten och därefter dra slutsatser utifrån 

de premisserna. 

 

1.5 Disposition 

Arbetet är indelat i två större kapitel som handlar om respektive expropriation, med mindre 

avsnitt i bägge kapitlen. Inledningsvis i varje kapitel redogör jag för bakgrunden till 

expropriationerna, i vilken historisk kontext de tillkom och vilka huvudpersonerna i historien 

bakom var. Därefter redovisar jag den rättsliga grunden så som den såg ut vid tidpunkten. 

Detta kan inkludera att ange på vilken laglig grund äganderätten stod, på vilken grund 

expropriation fick ske och om det fanns möjlighet att överklaga beslutet om expropriation. Jag 

kommer försöka väva in mina egna reflektioner under arbetets gång. Dock kommer jag även 

ha en avslutande del där jag jämför de båda expropriationerna och drar slutsatser från vad som 

skiljer dem åt eller vad de hade gemensamt. 
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2 Västerås recess 
2.1 Laghänvisningar 
När lagrum i detta avsnitt om Västerås recess nämns är det med hänvisning till Kristofers 

landslag (KL) det görs. KL tillkom under kung Kristofer av huset Wittelsbach (”Kristofer av 

Bayern”), och är i stort sett en redigerad version av Magnus Erikssons landslag (MELL) från 

1350-talet. KL stadfästes av kung Kristofer vid ett riksrådsmöte i maj 1442, men trots det 

användes MELL vid sidan av KL under en lång tid. Möjligen fungerade de parallellt ända 

fram till år 1608 när kung Karl IX utgav KL på nytt med en ny kunglig stadfästelse. Efter 

detta var KL det enda giltiga lagverket fram till att 1734 års lag trädde i kraft.5 Under 1520-

talet när riksdagen i Västerås ägde rum fanns det följaktligen inte en enda gällande lag, utan 

både KL, MELL samt landskapslagarna var fullgoda rättskällor. Utgångspunkten i detta 

avsnitt är dock att KL var det lagverk som laguttolkarna stödde sig på vid tiden för Västerås 

recess. Alla hänvisningar till balkar, kapitel och §:er ska därför presumeras vara hänförliga till 

KL om inget annat uttryckligen nämns. 

 

2.2 Förstärkning av statskassan på medeltiden 

En välfylld statskassa var på medeltiden en stark garant för en stabil och administrativt 

välfungerande stat. Med en stark ekonomi hade kungen råd att ge betalt till alla sina fogdar, 

hovmän och soldater. Inte minst var det viktigt för honom att stå på god fot med den stora 

majoriteten i form av bönder och borgare genom att hålla skatterna på rimliga nivåer. Genom 

den svenska historien har händelser av olika slag dock kommit att orsaka att kassorna istället 

dränerats och därigenom skapat stora problem för kungarna. Exempelvis kan skatteunderlaget 

för kronan efter digerdödens härjningar i Sverige under mitten av 1300-talet uppemot 

halverats. För dåvarande kungen Magnus Eriksson innebar det att hans sedan tidigare ganska 

torftiga statskassa i princip ekade tomt. Ett vanligt sätt att bättra på den statliga ekonomin var 

att låna pengar av välbeställda adelsmän eller furstar, inhemska såväl som utländska.6 

Återbetalningen av lånen blev dock ofta ett gissel p.g.a. höga räntor och för att inga nya sätt 

att inbringa pengar på hade skapats. Även Magnus Eriksson fick problem med 

återbetalningarna och blev för detta belönad med en bannlysning av påven, som var en av 

hans borgenärer.7 

 
																																																								
5	Harrison, s. 127. 
6 Harrison, s. 54. 
7 Harrison, s. 56. 
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Ett vanligt alternativ till att belåna sig var för kungen att införa en ny skattepålaga. Skatter 

betalades under medeltiden i princip uteslutande av borgare och bönder. De frälse stånden, 

adeln och prästerna, tvingades i stort sett endast betala skatt i kärva tider.8 Detta kan verka 

ologiskt, då det var just de världsliga och andliga frälsena som ägde den absoluta majoriteten 

av all jord och rena förmögenhet i pengar som inte ägdes av kronan. Kungens makt var dock 

helt beroende av att han stod på god fot med såväl prästerskapet, då de representerade den 

gudomliga makten, som med adeln, som enligt lag skulle bistå med manskap, hästar, svenner 

och mer därtill.9 Utan dessa ständers mer eller mindre frivilliga stöd var det i praktiken 

omöjligt att bli eller förbli kung. Om ekonomin var slagen i spillror och exempelvis en 

utländsk makt hotade med invasion var kungen dock ibland tvungen att dra in förmåner och 

skatter även från dessa stånd. Detta gjordes inte främst i form av att rena pengar krävdes in, 

utan genom reduktion av frälseståndens av kronan förlänade fästningar, herrgårdar och 

framför allt jord. En reduktion gick ofta till så att ett visst datum eller årtal fastställdes, och 

från det året och framåt ogiltigförklarades alla förläningar och gåvor som kronan skänkt 

frälset. Jorden som kyrkan och adeln ägde arrenderades ofta till bönder, som kallades 

kyrkolandbor respektive frälselandbor. Genom att kronan övertog ägandet blev dessa istället 

kronolandbor. Bönderna betalade då avrad, arrende, till kungen istället för till kyrkan eller 

adelsherrarna. 

 

Varken skattehöjningar för allmänheten eller reduktioner som drabbade de frälse stånden var 

dock något kungamakten under medeltiden gärna beslutade sig för att genomföra. 

Bondeuppror mot såväl lokala fogdar som kungamakten var vanligt förekommande, ofta med 

anledning av ett orimligt skattetryck.10 Ofta var realpolitiken avgörande för hur hårda krav på 

skatteindrivning eller reduktion som kunde ställas utan att kungen själv led några negativa 

konsekvenser. Ju mer militär tyngd som kunde sättas bakom kraven, desto större kunde de bli. 

Magnus Eriksson kunde inte frambringa tillräckligt mycket stöd bland sina bundsförvanter 

hos adeln då han var skyldig många av dem ansenliga summor pengar. Kyrkan vars jord han 

ville konfiskera var av uppenbara anledningar inte heller välvilligt inställda till honom. Det 

slutade med att Magnus egen son Erik år 1356 ledde en revolt mot honom, som efter åtta år 

ledde till Magnus avsättande från tronen.  

 

																																																								
8 Harrison, s. 106. 
9 Konungabalken 6-8 kap. 
10 Harrison, s. 253. 
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Ett exempel på hur en lyckad reduktion går till är beslutet som blivit känt som Nyköpings 

recess. Dess tillkomst tillskrivs den tidigare drottningen, men vid tidpunkten fortfarande de 

facto medregenten, Margareta Valdemarsdotter i efterdyningarna av kriget mot och 

avsättandet av den tidigare kungen Albrekt av Mecklenburg. Tack vare att hon sparkade ut de 

förhatliga utländska fogdarna och skänkte en enorm summa pengar om 10 000 mark silver till 

kyrkan lyckades hon få alla ständerna utom borgarna på sin sida.11 Detta gjorde att hon år 

1396 lyckades med det Magnus Eriksson inte haft stödet för att genomdriva. I recessen 

återfördes alla gårdar som före 1363, det vill säga innan Albrekts trontillträde, varit 

kronogårdar eller ägts av fria bönder, men som sedan överförts till frälset och kyrkan, tillbaka 

till kronan. Inga fler avsöndringar av kronojord fick framledes heller äga rum, utan frälset fick 

köpa loss annan frälsejord om de ville expandera sitt befintliga gods.12 Reduktionen var den 

största i sitt slag som dittills genomförts i Sverige, och bestämmelserna som fastslagits i 

recessen åtföljdes under hela det efterföljande århundradet. När Gustav Vasa år 1527 ställde 

sig framför riksdagen i Västerås skulle han dock komma att kräva mer än så. Mycket mer. 

 

2.3 Bakgrunden till Västerås recess 

För att förstå bakgrunden till det som gått till historien som Västerås recess krävs det en 

tillbakablick åtminstone till kungavalet i Strängnäs den 6 juni 1523 när Gustav Vasa valdes 

till Sveriges kung. Genom Vasas intåg i Stockholm och Sveriges frigörande från Danmark-

Norge var Kalmarunionen unilateralt upphävd och de facto död. Det innebar dock inte att 

samtliga parter var nöjda med utfallet. Den danske kungen Kristian II hade förvisso blivit 

avsatt i en statskupp mitt under kriget med Vasa och ersatts av sin farbror, Fredrik I.13 

Fredriks intentioner gällande sitt eget rike och Sverige var dock okända, och bland de brev 

som finns bevarade uttryckte bl.a. biskop Hans Brask, en mäktig man vid tidpunkten, en oro 

för att den danske kungen skulle vilja återupprätta unionen.14 Enligt honom var det av yttersta 

vikt att Vasa så fort som möjligt lät kröna sig eftersom han endast då officiellt skulle vara 

kung av Sverige. Först då skulle danskarnas eventuella krav på tronen kunna avvisas. Det 

skulle visa sig att biskopen och andra bekymrade dignitärer hade fog för sin oro, då kung 

Fredrik var minst lika intresserad av att tvångsinkludera Sverige i unionen som sin brorson 

Kristian.15 

																																																								
11 Harrison, s. 70 och s. 74. 
12 Harrison, s. 74. 
13 Harrison, s. 341. 
14 Yrwing, s. 12. 
15 Harrison, s. 341. 
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2.4 Kyrkans roll under åren 1523-27 

Redan under 1522-23 års krig mot kung Kristian hade Vasa avkrävt kyrkan s.k. 

”silverhjälper” för avbetalning på lånet till Lübeck.16 Den världsliga makten skulle även få 

vara delaktig vid tillsättning av nya biskopar och andra högra kyrkliga ämbeten. Dessutom 

begärde han att kyrkan ekonomiskt skulle understödja kronan vid behov.17 Något som starkt 

gynnade Vasa var frånvaron av en ärkebiskop i Uppsala. Denne var den kyrklige ledaren i 

Sverige och var direkt underställd påven i Rom. Under Kristian II:s regeringstid var det 

Gustav Trolle som innehaft ämbetet. Trolle hade inte bara varit inblandad utan högst drivande 

i den process mot ett hundratal adelsmän i november 1520 som utmynnade i Stockholms 

blodbad.18 En av de halshuggna adelsmännen var Gustav Vasas egen far Erik Johansson. Vasa 

hade givetvis inget annat än agg mot Trolle som han kallade för ”djävulens ståthållare och 

troll”. Trolle hade flytt landet redan i början av 1520-talet och nu var ämbetet de facto 

vakant.19 Utan en legitim ledare hade kyrkan svårt att sätta kraft bakom ett eventuellt 

motstånd mot kungen. För Vasa blev maktvakuumet ett av flera skäl till att stödja 

reformationen. Om han kunde ta kyrkans jord och egendomar skulle han inte bara bli kvitt 

deras makt, utan han skulle också kunna använda det beslagtagna godset till att betala av 

skulden till Lübeck.20 

 

2.5 Upproren 
2.5.1 Första dalupproret 1524-25 

Det var inte bara utländska makter den nye kungen behövde oroa sig för. En avgörande roll i 

segern över Kristian II och danskarna i kriget 1521-1523 spelade hansastaden Lübeck. Staden 

hade försett Gustav Vasa med manskap och en flotta och inte minst stora penninglån. 

Förutom att erhålla bl.a. tullfrihet hade staden 1524 en fordring på svenska staten som 

uppgick till hela 120 000 lybska mark. För att betala av skulden infördes ett flertal temporära 

skatter för bönderna. Dessutom fick köpmän från Lübeck diverse förmånliga handelsförmåner 

och monopol på handel med utvalda varor. På vågen av stigande ilska bland befolkningen 

över utlänningarnas privilegier och bl.a. brist på salt, höga priser och dåliga mynt, red ett antal 

personer som i och med Vasas tillträde avpolletterats. Dessa personer – masen Peder Grym, 

biskop Peder Jakobsson ”Sunnanväder” och Knut Mikaelsson från Linköping – hade alla stött 

																																																								
16 Rosén, s. 311. 
17 Rosén, s. 310. 
18 Harrison, s. 284. 
19 Harrison, s. 344. 
20 Harrison, s. 341. 



	 	 11	
	 	 	
	 	 	
	

riksföreståndaren Sten Sture den yngre, Kristian II:s företrädare.21 Männen ansåg både 

Kristian och Gustav Vasa vara illegitima kungar. Istället stödde de Sten Stures son, Nils 

Sture. De samlade stora grupper med människor i Dalarna i syfte att göra uppror mot Vasa 

och återinsätta Stureätten på tronen.  

 

Vasa tvingades till att kalla till riksdag i maj 1525. Där överlämnade upprorsmännen ett brev, 

av vilket det framgick att de inte skulle visa honom tro eller lydnad om han vägrade göra 

något åt missförhållandena de påtalat. Vasa lyckades dock med sin övertalningsförmåga få 

riksdagen att bekräfta honom som den ende legitime kungen. Dessutom kunde inte 

upprorsmännen uppvisa någon annan kandidat, då kungens trupper belägrat Kalmar slott där 

Nils Sture befann sig.22 Själva upproret kvästes tämligen fort, då det utgick från de fattigaste 

delarna av Dalarna som saknade ekonomiska resurser för att bjuda något större motstånd.23 

Jakobsson och Mikaelsson flydde landet och sökte tillflykt i Norge, men utlämnades så 

småningom till Vasa. De dömdes till döden och avrättades i februari 1527.24 Det var dock 

bara ledarskiktet hos upprorsmännen som fick plikta med sitt liv, från övriga inblandade 

avkrävdes enbart en ny trohetsförsäkran.25 

 

2.5.2 ”Daljunkerns” uppror 

Gustav Vasas problem med anhängarna av Stureätten var dock inte över. Redan i början på 

mars 1527, d.v.s. tämligen omgående efter att det tidigare upprorets ledare straffats, skickade 

han ett upprört brev till allmogen i Dalarna. I brevet varnade han folket för att ställa sig 

bakom ”den skalk, som det stora rykte utsprider i den landsändan däruppe hos eder, sägandes 

sig vara herr Stens son”.26 En man som påstod sig vara Nils Sture hade nämligen dykt upp i 

samma områden som nyss stöttat de avrättade ledarna för det första dalupproret. Mannen - 

som även kallade sig för den ”rätte arvingen till Sverige” – hade i ett upprop riktat till 

allmogen i Värmland deklarerat att folket i grannlandskapet Dalarna beslutat sig för att störta 

Vasa och hans regering. Vasa anklagades för att ha plundrat kyrkor och kloster på egendom, 

infört alltför höga skatter och dessutom försökt avskaffa deras heliga tro.27 Vasa blev rasande 

över att denna ”yngling” försökte få folket att resa sig mot honom återigen. I den kungliga 

																																																								
21 Rosén, s. 318. 
22 Harrison, s. 517. 
23 Rosén, s. 319. 
24 Harrison, s. 516. 
25 Rosén, s. 319. 
26 Rosén, s. 319. 
27 Rosén, s. 319. 
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propagandan och för eftervärlden i form av biskopen Peder Svarts krönika om Gustav Vasas 

liv kallas mannen för de hånfullt klingande namnen ”Daljunkern” och ”Daltjuven”.28 Trots att 

Vasa i brev till olika landsändar försäkrade allmogen om att det rörde sig om en bedragare vid 

namn Jöns Hansson som de inte skulle bry sig om29 hade han anledning att vara bekymrad. 

 

År 1527 hade Vasa nämligen fortfarande inte låtit sig krönas till kung. En anledning var kort 

och gott pengabrist; en kungakröning var en kostsam historia. Enligt traditionen skulle 

dessutom en s.k. kungagärd, en folklig gåva till den nye kungen i form av spannmål och 

dylikt, indrivas från allmogen.30 I tider av redan höga skatter var detta inget populärt förslag. 

Konstitutionellt var fördröjningen dock inget bekymmer; enligt konungabalkens 7 kap. var det 

upp till kungen själv att bestämma när kröningen ska äga rum.31 Problemet för Vasa var att 

Nils Sture fortfarande hade ett legitimt anspråk på tronen i egenskap av att vara den tidigare 

riksföreståndarens förstfödde son. Informationen om vad som hände med Nils Sture efter 

stormningen av Kalmar slott är bristfällig och ibland motstridig. Enligt vissa källor avled 

Sture strax efter att ha uppehållit sig en kortare period vid hovet i Stockholm.32 Andra källor 

hävdar att det faktiskt mycket möjligt kan ha varit Nils Sture som var ”Daljunkern”.33 Vem 

denne mystiske man än var lyckades han i varje fall framgångsrikt vända ett flertal dalaorter 

emot Vasa.34 Framåt sommaren 1527 kände sig Vasa nödgad att samla till sig riksdagen.35 

Kronan måste få in mer pengar, det nya upproret måste kväsas och kyrkan och dess besvärliga 

representanter måste sättas på plats. Det är vid detta riksmöte som beslutet som gått till 

historien som Västerås recess kommer fattas. 

 

2.6 Riksdagen 

På riksmötet som ägde rum i juni 1527 inleddes förhandlingarna med att kungens s.k. 

framsättningar, kungliga propositioner, upplästes.36 Vasa framställs i dem som nationens 

frälsare, utsänd av Gud för att kullkasta det danska tvångsstyret. De upproriska masarna 

utmålas som förrädare som upprepade gånger svikit sina trohetslöften mot sin kung. 

Anklagelserna riktas sedan vidare mot kyrkan, som beskylls för att ha legat bakom masarnas 

																																																								
28 Larsson, s. 150. 
29 Harrison, s. 517. 
30 Larsson, s. 165. 
31 Schlyter, s. 24. 
32 Rosén, s. 319. 
33 Larsson, s. 162. 
34 Larsson, s. 151. 
35 Larsson, s. 152. 
36 Yrwing, s. 86 f. 
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”bullrande”. Kyrkans män ska ha verkat med maktfullkomlighet; velat göra sig själva till de 

högsta herrarna i landet och fördrivit furstar och allmoge genom att köpa upp deras land.37 

Genom sitt konspirerande höll de på att skjuta hela nationen i sank genom sitt stöd till 

kungens fiender. Vasas främsta argument gällde den stora lybska skulden och hur det var av 

yttersta vikt att den skulle betalas. Han ska ha sagt ”om ni inte vill ge mig de resurser som 

krävs må ni själva komma överens med de lybska sändebuden”.38 Ytterst hotade han med att 

inte låta sig krönas om riksdagen inte var villig att tillmötesgå honom med hans krav.39 Det 

var ett slags ”all in”: antingen skulle han få igenom allt han ville eller så skulle han förlora 

krona och makt. Något som var helt nödvändigt för Vasa i detta var att han skulle få adelns 

stöd. Utan det skulle kyrkan inte gå att betvinga. För att lyckas var han tvungen att charma 

adeln på något sätt.  

 

Av tidigare händelser framgår att Vasas ton hade varit hård inte bara mot kyrkan utan också 

mot adeln. Vid rådsmötet i Vadstena 1524 hade kungen i en framställning riktat stark kritik 

mot dem bägge. De hade kungen att tacka för såväl förläningar, räntor på dessa och 

skattefrihet, och kronan som var i mycket större behov av dessa än frälset hade all rätt enligt 

lag att ”fritt råda och bestyra” om dessa. Detta hade dock strukits i sista stund av realpolitiska 

skäl.40 Vid Västerås riksdag var Vasa istället mån om att få adeln på sin sida och vända den 

mot kyrkan. Han beklagade adelns försvagade ställning p.g.a. övertagande och uppköp av 

kyrkan och erkände det världsliga frälsets berättigade krav på förläningar från kronan.41 För 

att ha något att förläna adeln krävdes det dock att kronan, som själv hade svag ekonomi, själv 

återfick skänkt eller såld mark av kyrkan. Utpressningen gick Vasas väg. Ständerna hade 

ingen annan motkandidat och det skulle bli alldeles för farligt för landet att stå ledarlöst på 

obestämd framtid. Dessutom saknade kyrkan stöd från övriga ständer och i synnerhet adeln då 

den som sagt fått generösa löften från kronan.  

 

 

 

 

 

																																																								
37 Yrwing, s. 88. 
38 Ringmar, s. 93. 
39 Yrwing, s. 103 ff. 
40 Yrwing, s. 39. 
41 Yrwing, s. 90 f. 
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2.7 Recessen 

Det som konkret klubbades igenom var fyra punkter. Den första handlade om den inre 

säkerheten i landet och var riktad direkt mot dalkarlarna; de som framöver anstiftade till 

oroligheter och revolt mot den nye kungen skulle straffas. Den fjärde punkten innebar en 

officiell fastslagning av att ”Guds ord måtte allestädes i riket renliga predikat varda”. Om 

denna punkt ska inte sägas mer än att detta alltså inte betydde att protestantismen nu var 

statsreligion. Riksdagen i Västerås berörde inte detta ämne över huvud taget. Den innebar 

endast att protestantismen nu var tillåten att praktisera jämsides med katolicismen.42 

 

De två övriga punkterna berörde reduktionen och är av intresse i denna framställning. Den 

första av dessa stadgade att kungen skulle överta kyrkans överflödiga inkomster samt 

biskoparnas slott och fästen. Det motiverades med att biskoparna historiskt varit för mäktiga 

och rest sig mot kungen när denne inkräktat på deras makt. Det var därför en förment ren 

säkerhetsåtgärd.43 När Vasa argumenterade för denna punkt var han heller inte sen med att 

påpeka att det som hänt Sturarna ett decennium tidigare var sanktionerat av kyrkan, och att de 

p.g.a. detta var landsförrädare.44 Den andra av de två expropriationsrelaterade punkterna 

fastslog att all jord och gods som tillhört adeln men sålts, pantsatts eller skänkts till kyrkan 

sedan 1454 skulle återgå. Årtalet bestämdes till 1454 eftersom det var tidpunkten för den 

senaste stora reduktionen, Karl Knutsson bondes räfst.45 

 

2.8 Rätten 
2.8.1 Äganderätten  

För att undersöka vilket rättsligt stöd reduktionen grundades på behöver först äganderätten 

och möjligheterna till dess inskränkande undersökas. Som tidigare nämnt fanns det vid denna 

tid ingen speciallag där uttryckliga legitima ändamål för expropriation framgick. Istället får 

man gå till konungabalken i KL där det allmänna ramar för äganderätten och möjligheterna 

för dess förverkande föreskrevs. 

 

																																																								
42 Harrison, s. 489. 
43 Yrwing, s. 104 f. 
44 Yrwing, s. 114. 
45 Yrwing, s. 95. 
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Skyddet för äganderätten till fast egendom för rikets invånare stadgades i konungabalken 4 

kap. 3 § 2 st.: ”…ey scal [konungen] oc nokraledis nokot gootz fasth eller löst aff nokrom 

taka affhenda lata, wtan epter laghum eller laghadomom.”.46 

 

Här ges uttryck för både en straffrättslig och konstitutionell legalitetsprincip. Kungen har rätt 

att förverka en undersåtes egendom, fast eller lös, endast om denne begått ett brott mot 

stadfäst lag. Det ska också finnas en laga dom mot den enskilde där skuld fastslagits. Dessa 

två principer härstammar från den romerska rätten: ”nullum crimen sine lege”; inget brott utan 

lag, samt ”nullum poena sine lege”, inget straff utan lag. 

 

2.8.1.1 Kronans äganderätt 

Konungabalken 2 kap. inleds med följande ordalydelse: ”Yffuer alt Swerike skal ey 

konungslik krona eller konnunger wara wtan een. Han ægher styra oc raadha borgom oc 

landom, Vpsala ödhom, kronona gootz oc allom konungslikom Ræth oc ingældom…”.47 

 

Sverige ska regeras av endast en kung, och denne styr och råder över rikets borgar och land; 

Uppsala öd; kronogods och alla kungliga ingälder (inkomster).  

 

Konungabalken 2 kap. 1 § lyder: ”Engte aff tessom fornempdom, som för ær sagt, maa 

konunger minzska for androm konunge; gör thet nokor konunger, æghe tha then konunger 

apter komber waaldh thet ater kalla och taka om han gither.”48 

 

Kungen har ingen rätt att minska kronans rätt till nackdel för efterföljande kung. Rätten i 

fråga syftar till det som uppräknas i början av samma kapitel, se ovan. Om så ändå sker, har 

den efterföljande kungen rätt att med våld återta det förlorade om han kan. Lagen stadgar 

ingen proportionalitet av något slag, man kan därför utgå från att kungen fick använda precis 

hur mycket våld som helst i ett sådant läge. I praktiken var det med stor sannolikhet också så 

det gick till. 

 

 

																																																								
46 Schlyter, s. 15. 
47 Schlyter, s. 12. 
48 Schlyter, s. 12 f. 
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I konungabalken 10 kap. 1 § reglerades vilket slags morgongåva kungen fick ge sin gemål: 

”Ey ægher konunger hus eller fæste gifua, wtan gifui aff landom oc gaardom.”.49 

  

”Hus” ska här tolkas som ”borg” eller liknande. Detta var förmodligen ett skydd mot att ge 

adliga familjer som gifte sig in i den kungliga ätten alltför stora tillgångar och därmed makt. 

 

2.8.1.2 Adelns äganderätt 

Konungabalken 2 kap har en passus som lyder: ”…tho swa ath andelikit ov wærlzlikit frelse 

nyute siin preuilegia oc gambla friiheet.”50 

 

Stycket är riktat till både prästerskapet och adeln. Vad gäller adeln avser privilegierna deras 

förläningar och gods, samt alla övriga privilegier som tillkommer dem som tillhör 

frälseståndet. Friheten är, förutom den relativa autonomi från en centralmakt de åtnjuter, den 

från att behöva betala skatt på inkomster och tillgångar. 

 

2.8.1.3 Kyrkans äganderätt 

Konungabalken 4 kap. 7 § 1 men. lyder: ”Konunger scal kirkiom, klærkom oc klostrum, 

riddarom oc swenom, oc huars thera hionom oc gotzom, alt gamalt frelse, friheet oc 

preuilegia halda…”.51 

 

Kungen har en skyldighet att beskydda alla kyrkor, klerker, kloster, riddare och svenner52 och 

allas deras gods och tjänare. Beskyddet kan tolkas både som ett skydd från utländska fiender, 

men även från kronan och dess eventuella krav på skatter eller annan ersättning från kyrkan. 

Denna rätt sträcker sig dock inte längre än att kungen skyddar den endast ”utan att skada 

kronans rätt”.53  

 

 

 

 

 

																																																								
49 Schlyter, s. 27. 
50 Schlyter, s. 12. 
51 Schlyter, s. 17 f. 
52 En sven är i detta fall en riddares väpnare. 
53 Schlyter, s. 18, fotnot 19: ”oskaddom Cronona räth halda”.	
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2.8.2 Den expropriationsrättsliga grunden 

Förutom de ovan nämnda lagrummen fanns det även andra paragrafer i konungabalken som 

stadgar på vilket sätt egendom får exproprieras av kronan. Som tidigare nämnt tog inte bara 

kronan ut ”ränta”, d.v.s. skatt, på invånarnas tillgångar och inkomster, utan även kyrkan. Den 

kyrkliga räntan innebar att det beskattningsbara underlaget för kronans räkning minskade. 

Enligt konungabalken 4 kap. 7 § var det dock inte tillåtet att minska eller avyttra kronogods 

eller kronoinkomster.54 Den rättsliga grunden som Vasa och riksdagen stödde sig på var med 

andra ord ett avyttringsförbud. Det skulle idag kunna motsvara inte är tillåtet för staten att 

bortskänka rikets mark eller domsrätten över marken till främmande makt eller enskilda 

intressen. Statlig mark och fastigheter får och har dock som bekant sålts till bl.a. privata 

skogsägare, därför får analogin anses halta en smula. 

 

2.9 Vad konfiskerades i reduktionen? 

Som nämnt drogs alla förläningar och gods in, i princip utan undantag.55 Kyrkans andel av 

markägandet gick från att vara den i särklass största till noll och intet i en handvändning som 

en konsekvens av detta. För att avhjälpa kronans egen ränteminskning skulle kungen 

kompensera med att också ta kyrkans uppburna ränta, närmare bestämt den ränta som 

biskoparna, domkyrkorna, kanikerna56 och ränteklostren samlade in. Kyrkans inkomster 

bestod av antingen ”ränta” eller ”uppbörd”. Den innebördsmässiga skillnaden är en aning 

diffus, men generellt kan sägas att räntan var inkomsterna som uppbars från kyrkojorden, i 

synnerhet arrenden och andra avgifter direkt hänförliga till själva jorden. Uppbörden var de 

övriga inkomster som ingick i biskopsborden57 och bestod av övriga avgifter som togs från 

stiftens invånare och bönderna som arrenderade kyrkans jord. Även tiondet ingick i 

uppbörden.  

 

Ränteklostren, d.v.s. de kloster som drog in ränta från landbönderna, konfiskerades även de.58 

Kungen installerade ett slags goda män i varje kloster som tillsåg att alla inkomster som gick 

utöver de rent administrativa kostnaderna överfördes till kronan. Biskoparna fick inte 

överhuvudtaget ha med klostren att göra, och deras tidigare rättigheter till gästning och 

sakören drogs in. Inte ens tiggarklostren undantogs, trots att de inte nämnts i recessen. Detta 
																																																								
54 Yrwing, s. 104. 
55 Yrwing, s. 106. 
56 En kanik är en medlem i ett dom- eller kollegialkapitel. 
57 Biskopsbord var en administrativ term för de tillgångar, framför allt i form av jord, som biskoparna tilldelades 
som en del av deras underhåll. Institutionen avskaffades i och med Västerås recess. (Carlquist, s. 1183) 
58 Yrwing, s. 105. 



	 	 18	
	 	 	
	 	 	
	

skedde i enlighet med ett inte oviktigt dokument som upprättades kort efter riksdagens 

sammanträde av Vasa och hans rådmän. Västerås ordinantia kallades det, och där fastställdes 

hur själva genomförandet av reduktionen skulle gå till.59 Ett flertal vid riksdagen fastställda 

punkter ändrades till synes godtyckligt i denna. Bl.a. togs den bakre tidsgränsen som vid 

riksdagsmötet satts till 1454 bort helt och hållet.60 Gällande de nämnda tiggarklostren hade de 

som huserade i dem i ordinantian beskrivits som ”bedragare” och ”lögnare”. För att slippa 

risken att de skulle bilda ett slags oroshärdar fick även tiggarna strikta regler om när, hur 

länge och var de fick tigga under året. Vasa fick på detta sätt full kontroll över samtliga 

institutioner som prästerskapet tidigare i stort sett styrt frånkopplat den värdsliga makten. Allt 

som allt drogs ungefär 17 000 gårdar och torp in till kronan.61 Även tiondet övertogs av 

kronan. Dock blev kyrkan inte lottlös; en tredjedel av tiondet gick till prästen i den aktuella 

socknen, medan resten gick till kronan.62  

 

Ser man till vad adeln de facto erhöll efter reduktionen var det för deras del inte överdrivet 

mycket att jubla över. Rosén har i sin bok en tabell över jordägandet uppdelat i % mellan 

kyrkan, kronan och adeln år 1521 jämfört med år 1560. Om man ser till tabellen ökade adelns 

del marginellt under den fyrtioåriga perioden.63 Vad gäller adelns rätt till återförande av 

gammal mark ska också nämnas att det förelåg en tydlig jävssituation för kungen. Vasa själv 

var nämligen jordägare och gynnades därmed direkt av recessen på ett personligt plan.64 Hans 

nyförvärvade egendomar var inte få till antalet heller; genom att helt enkelt strunta i reglerna 

som fastställts i recessen tillskansade han sig själv och sin familj fler gods än hela adeln 

tillsammans. Vid Vasas död år 1560 var över 5 000 gårdar registrerade som hans privata 

egendomar.65 

 

2.10 Konsekvenser 

Att Vasa-tiden markerar slutet på medeltiden har inte alls enbart att göra med att Sverige blev 

protestantiskt eller en arvsmonarki. 66  De flesta redan etablerade institutioner förutom, 

naturligtvis, den katolska kyrkan fungerade precis på samma sätt både innan, under och efter 

Gustav Vasas tid på tronen. Istället är det centraliseringen av styret till Stockholm och den 
																																																								
59 Yrwing, s. 111. 
60 Rosén, s. 314. 
61 Harrison, s. 508. 
62 Harrison, s. 506. 
63 Rosén, s. 314. 
64 Harrison, s. 462. 
65 Ringmar, s. 96 f. 
66 Harrison, s. 502 ff. 
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helt omdanade administrationen i och med införandet av fögderierna som var avgörande. 

Tidigare hade förhållandevis oberoende frälsemän styrt i de flesta län och borgar som de 

förlänats av kronan, och invånarna hade i första hand svarat till dessa och inte till en 

centralmakt. Som bekant betalade bönderna endast avrad till kyrko- eller adelsmännen, som i 

sin tur inte betalade något till kronan. Fogdarna blev under Vasa mellanhanden mellan kronan 

och alla medborgare bland det vanliga folket, och upplägget var i Europa unikt för sin tid.67 

Kungen fick en direktkontroll över resurserna i riket som tidigare inte var möjlig. Och 

grunden för denna omdaning får sägas vara Västerås recess, utan vilken han aldrig kunnat 

centralisera sin makt. 

 

Makthavare var under medeltiden i regel giriga och mycket ville ha mer. Gustav Vasa var på 

inget sätt ett undantag. Ett exempel är att sedan segern över danskarna 1523 hade Vasa drivit 

in så många olika skatter och avgifter med hänvisning till skulden till Lübeck att summan av 

skatterna vida översteg skulden. I och med reduktionen fick kronan så god ekonomi att fler 

skatter officiellt öronmärkta för avbetalning på skulden helt enkelt vore löjligt att införa. Det 

hindrade inte Vasa från att göra just det ändå. 1531 krävde han in en kyrkklocka från varje 

socken för nedsmältning med hänvisning till den redan i stort sett reglerade skulden. Det 

utlöste det tredje dalupproret och kungens fogdar misshandlades och bönderna vägrade betala 

den enligt dem orättvisa skatten. Upproret kvästes dock tämligen omgående.68  

 

2.11 Sammanfattning 

De officiella anledningarna för att genomföra expropriationen var att stärka statskassan för att 

bygga upp ett försvar mot yttre fiender samt att betala av den stora statsskulden som 

förhindrade återuppbyggnationen av ekonomin. För att genomföra detta skulle den rika 

kyrkan tvingas bidra till detta genom att staten konfiskerade dess egendom.  

De verkliga anledningarna var dels att berika statskassan, men även sig själv och att göra sig 

av med en mäktig institution som hade styrkan nog att störta honom om den skulle vilja. 

Genom expropriationen av kyrkans egendomar som beslutades om 1527 knäckte han ryggen 

på den svenska katolska kyrkan för alltid. Som en konsekvens av den centraliserade makten 

kunde han också senare genom att införa arvssuccession också tillse att hans egna ättlingar 

skulle styra landet efter hans egen död. Reduktionen får därmed sägas vara en vital del av den 

omdaning som grundlade staten Sverige så som den ser ut idag, 500 år senare. 

																																																								
67 Harrison, s. 505. 
68 Harrison, s. 520 f. 
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3 Norrmalmsregleringen 

3.1 Bakgrund 

Sverige lyckades genom sin neutralitetspolitik under krigsåren 1939-45 hålla sig utanför 

andra världskriget. Trots det är Stockholm en av de huvudstäder som byggts om och ändrat 

skepnad mest i Europa under efterkrigstiden. En mycket bidragande faktor till detta är den så 

kallade Norrmalmsregleringen som totalt ändrade Stockholms utseende och vyer. Under ett 

flertal decennier blev ett flertal stadsdelar i huvudstaden enorma byggarbetsplatser där den 

nya tidens arkitektur restes på bekostnad av framför allt det gamla seklets byggkonst. Slitna 

hus som fått minimalt med underhåll fick gå och ersattes med arkitektoniska verk vars 

utformning låg i den nya tidsandan. En stor omdaning av Stockholms infrastruktur var dock 

inte en idé som kläckts under efterkrigstiden. Redan på 1920- och 1930-talen hade 

stadsnämnderna ritat upp planer, utrett och t.o.m. utlyst tävlingar för att visualisera det 

framtida Stockholm. 69  1941 hade Stockholms stadsfullmäktige klubbat igenom att en 

tunnelbana skulle börja byggas, detta trots att invånarantalet bara uppgick till drygt 600 000 

personer. Ur ett globalt perspektiv var det en rekordliten population att bygga en tunnelbana 

åt då en ungefärlig genomsnittlig stad med tunnelbana vid den tiden hade åtminstone en 

miljon invånare. Noterbart är dock att när tunnelbaneutredningen påbörjades 1930 fanns det 

endast 430 000 invånare i Stockholm.70 På elva år hade alltså befolkningen ökat med nästan 

40 %, och ingenting pekade på att inflyttningen från landsbygden och andra mindre städer var 

på väg att minska. Samma år som utredningen tillkom nåddes brytpunkten mellan 

befolkningen på landsbygden respektive städerna. Med andra ord var det nu lika många som 

bodde i städerna som på landsbygden vilket var något som aldrig skett tidigare, och andelen 

som flyttade in till städerna där arbetstillfällena fanns fortsatte bara öka.71  

 

Sedan 1933, i spåren av recession och finanskris, när det endast föddes 85 000 barn hade 

också barnafödandet ökat markant. 1941 föddes ca 20 % fler barn än 1933, och 1945 nådde 

antalet nyfödda över 135 000-strecket. Det var det högsta antalet som uppmätts sedan 1920 

och det är än idag oöverträffat av senare födda kullar.72  

 

																																																								
69 Sidenbladh, s. 204. 
70 Sidenbladh, s. 270 f.  
71 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Urbanisering--fran-land-till-stad/ 
72 http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsutveckling/. 
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Med dessa faktorer i åtanke är det inte svårt att se varför det ansågs vara av sådan vikt att få 

till stånd byggnationer av fler bostäder och även en tunnelbana för att sammanbinda dem med 

stadskärnan. En tunnelbana krävde dock något slags central knutpunkt. Redan 1928 hade 

stadsplanedirektören Lilienberg visualiserat att en sådan central skulle förläggas till Nedre 

Norrmalm, mer bestämt vid Hamngatan-Klarabergsgatan.73 Detta skulle bli både den första 

och största stationen i det nya tunnelbanenätet och den gavs namnet ”T-centralen”. I samband 

med byggandet av tunnelbanan blev det därför högaktuellt att börja bygga om Nedre 

Norrmalm även ovan jord. Det var dock lättare sagt än gjort. Efter ett oräkneligt antal 

remisser, utredningar, tävlingar och omröstningar klubbades dock till slut 

Norrmalmsregleringen, eller Citysaneringen som den också kallades, igenom den 18 juni 

1945 i kommunfullmäktige i Stockholm. Nu fanns det slutligen en plan på hur staden skulle 

planerat, på vilket sätt den ska göras om, hur lång tid det skulle ta etc.74  

 

Regleringen kom huvudsakligen till på grund av två anledningar.  Den första var att de 

förfallna områdena var inte bara fula till utseendet, utan genom att de knappt beboddes eller 

användes i andra syften upptog de enbart värdefull plats i centrum. I och med områdena var 

förfallna ville heller inte företag och organisationer av olika slag lokalisera sig där, och en 

”död innerstadskärna” hade bildats. Ett antal arbetsgivare som staden skulle vilja se lokalisera 

om sig till stadsdelen utpekas i stadsplanedirektör Sven Markelius stadsplan från 1946: 

offentlig förvaltning, banker, storföretagens huvudkontor, försäkringsföretag samt 

näringslivets och fackföreningarnas topporganisationer.75 Genom att samla dessa inom ett 

område skulle en ”stabil citykärna” bildas och göras till nav för Stockholms 

affärsverksamheter.  

 

Trafiken var det andra stora problemet som skulle lösas. Genom breddning och omläggning 

av gator och omdirigering av gångtrafiken skulle trafikströmmarna både genom och inom 

Nedre Norrmalm flyta på mycket bättre än tidigare. I en utredning konstaterades det att i de 

flesta städerna som hade smala gator av som tillkommit under tidigare sekler hade de 

”emellertid visat sig vara otillfredsställande med hänsyn till trafiken”.76 Breddning av gator 

kan dock enbart göras genom att byggnader på ena eller båda sidor om gatorna rivs. Det var 

ett problem eftersom endast 63 av de 158 fastigheter som planerades bli föremål för rivning 
																																																								
73 Sidenbladh, s. 298. 
74 Sidenbladh, s. 227 f. 
75 Sidenbladh, s. 410. 
76 SOU 1947:26 s. 48. 
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eller dylikt ägdes av Stockholms stad. Resten av fastigheterna ägdes antingen av 

privatpersoner eller av staten.77 Detta var en huvudvärk för fullmäktige eftersom det helt 

enkelt inte gick att fortsätta med planerna utan att de övriga 95 fastigheterna undanröjdes på 

något sätt. Att köpa upp samtliga fastigheter hade inte varit ekonomiskt försvarbart och inte 

heller hade det funnits någon garanti att ägarna hade velat sälja sina fastigheter till 

kommunen. Expropriation var inte heller en lösning, då lagen inte medgav expropriation för 

sådana ändamål som Norrmalmsregleringen. Hela projektet riskerade att fördröjas med många 

år om inte spelplanen förändrades och staden fick fler instrument att jobba med. Lösningen 

blev en lagändring. 

 

3.2 Den rättsliga grunden 

För att ge ett historiskt perspektiv till övervägningarna som gjordes vid ändringen av 

expropriationslagen bör lite bakgrund ges. Som tidigare nämnt ersattes den som utsatts för 

expropriation enligt 1845 års förordning om jords eller lägenhets avstående för allmänt behov 

med 150 % av den exproprierade egendomens värde. Eftersom det ansågs inte bara per 

definition utan även oskäligen så vara överkompensation, justerades detta ned i 1866 års 

expropriationsförordning till ”värdet av lokal likvärdig mark”. 78  När 

expropriationsregleringen nästa gång modifierades och utmynnade i 1917 års 

expropriationslag uttrycktes det att reglerna i 1866 års förordning renderade alltför höga 

ersättningar. Istället skulle ersättningen utgöra ett slags utjämningsmekanism, d.v.s. den 

enskilde skulle ersättas med en sådan summa så att dennes förmögenhet efter expropriationen 

var lika stor som om expropriation inte hade ägt rum.79 Löseskillingen skulle utgå med belopp 

som svarade mot fastighetens ”fulla värde”. När en del av en fastighet exproprierades skulle 

full ersättning betalas för ”skada eller intrång som genom expropriationen eller den 

exproprierade delens användande vållades på eventuellt återstående del av exproprierad 

fastighet. Ändamålen för vilka expropriation fick ske enligt 1917 års lag inkluderade en rad 

militära, samhälleliga och miljömässiga ändamål, men ingen punkt som var tillämplig för 

Stockholms stad när de behövde expropriera fastigheterna de inte ägde inom ramen för 

Norrmalmsregleringen. 

 

																																																								
77 Sidenbladh, s. 414. 
78 SOU 2007:29 s. 17. 
79 SOU 2007:29 s. 17. 
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Byggnadslagen (1947:385) som tillkom vid ungefär samma tidpunkt hoppades Stockholms 

stad istället skulle ge dem de verktyg som behövdes för att kunna genomföra 

expropriationerna. 44 § i samma lag öppnade upp för två slags zonexpropriationer: en teknisk 

och en ekonomisk. Den tekniska medgav expropriation inte bara av den mark som behövdes 

enligt stadsplanen, utan även intilliggande mark. Detta med hänvisning till att vissa projekt 

annars skulle riskera att inte genomföras i rimlig tid. Den ekonomiska innebar att kommunen 

utöver det som den tekniska medgav också kunde expropriera fastigheter som p.g.a. 

stadsplanen som skulle genomföras antogs stiga så mycket i värde att kommunen inte skulle 

ha råd att betala för dem enbart genom det s.k. gatukostnadsbidraget.80 Detta blev dock alltför 

dyrt och blev heller inte en lösning på stadens problem. Även riksdagen ansåg att problemen 

med fastigheterna blev en brådskande angelägenhet och beslutade därför att ändra lagen för 

att underlätta för Stockholms stad att gå vidare med stadsplanen, vilket utmynnade i 1949 års 

lag ändringar i expropriationslagen.  

 

Ändringarna bestod i huvudsak av tre punkter. En ny expropriationsgrund tillades, som 

innebar att en expropriation får ske ”för att säkerställa att mark på skäliga villkor är tillgänglig 

för tätbebyggelse och därmed sammanhängande anordningar eller för att eljest i kommuns 

ägo överföra mark, som icke är tätbebyggd, för upplåtelse med tomträtt”. Det skulle 

underlätta för kommuner med tätbebyggelse, i detta fall Stockholms stad som är bland de 

mest tätbebyggda kommunerna i landet, att kunna expropriera mer fritt. Den andra ändringen 

som tillkom var den ändrade ersättningsregeln, vilket innebar att de enligt lagstiftaren dittills 

alltför höga ersättningarna som betalats ut i samband med expropriation nu sänktes till en mer 

”rimlig” nivå. Detta var inte okontroversiellt, se avsnitt 4.4 för en mer ingående diskussion 

om ersättningsfrågan.  

 

Den tredje ändringen var lagteknisk och skulle åtgärda ett problem som uppstått i och med 

utredningen av lagen, nämligen att tjänstemän utfört värderingen av om värdet före och efter 

expropriationen varit väsentlig eller inte.81 En särskild expropriationsdomstol upprättades i 

varje stad med rådhusrätt och domsaga, och expropriationstekniker tillsattes i varje län för att 

göra värderingarna i landet mer uniforma.82  

																																																								
80 Sidenbladh, s. 422 f. 
81 Sidenbladh, s. 423. 
82 Hedfeldt, s. 52 ff. 
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Ändringen av expropriationslagen trädde i kraft den 1 april 1950, men kommunen begärde 

mindre än två veckor senare också att en ändring av byggnadslagen kom till stånd för att 

förvissa sig om att inga fler hinder skulle dyka upp i projektet med Norrmalmsregleringen. 

Denna speciallag, som riksdagen antog, kom att kallas Lex Norrmalm.    

 

3.3 Lex Norrmalm 

Lagändringen, som går under SFS-numret 1953:329, berörde byggnadslagens 44, 45 och 146 

§§. Den viktigaste förändringen var den i 44 § som rörde zonexpropriation vid större 

saneringsprojekt. Den gav nu kommunen möjlighet att expropriera tätbebyggd mark utan att 

de markägare som berördes behövde tillfrågas om de själva kunde genomföra stadsplanen. 

Stadsplanen behövde heller inte ha kommit längre än till skisstadiet för att expropriation 

skulle kunna bifallas.83 Motiveringen till det var att lösesummorna annars skulle riskera att 

skjuta i höjden. Staden hade nu den lagstiftning den behövde för att kunna påbörja arbetet 

med att realisera den ännu ofärdigställda stadsplanen. Regeringen, eller Kungliga Majestätet 

som det då hette, gav år 1956 Stockholms stad rätt att expropriera 164 fastigheter inom ramen 

för arbetet. Tillståndet gällde i fem år men kunde och blev också förnyat. 1964 hade dock 

endast 50 av de 164 fastigheterna utmätts. 84  När staden samma år begärde ännu en 

förlängning ändrade hela Norrmalmsregleringen form. Från att ha varit en rent politisk 

samhällsplaneringsmässig fråga övergick den till att bli en juridisk fråga som senare skulle 

hamna på internationell nivå.  

 

Till saken hör nämligen att det inte bara var expropriationstillstånd som regeringen utfärdade, 

utan i princip samtliga fastigheter belades också med byggnadsförbud. Det innebar enligt 

byggnadslagens 34 § att nybyggnad inte fick företas i strid med stadsplanen. 35 § samma lag 

läst tillsammans med 14 och 15 §§ stadgade att länsstyrelsen hade rätten att förordna om 

nybyggnadsförbud om fråga är väckt om fastställelse av generalplan beträffande visst område 

eller ändring av fastställd generalplan. 35 § byggnadslagen behandlade enbart förbud mot 

konstruktioner av nya byggnader, men enligt 158 § samma lag skulle det som gällde för nya 

byggnader också omfatta ändringar på befintliga byggnader som enligt regeringens 

föreskrifter skulle anses vara nybyggnader. En sådan föreskrift var 75 § i byggnadsstadgan 

från 1959 års byggnadsstadga.  

																																																								
83 Sidenbladh, s. 424. 
84 Sidenbladh, s. 424. 
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Stadgan innehöll ett flertal punkter som inkluderade bl.a. ombyggnad av en byggnads yttre 

och inre; inredning för andra ändamål än tidigare; ändring av byggnaden som stred mot 

general- eller stadsplan och slutligen en förändring av något slag över huvud taget om stred 

mot general- eller stadsplan.85  

 

På ett effektivt sätt lamslogs därför fastighetsägarna vars fastigheter hamnat inom stadsplanen 

för Norrmalmsregleringen. Deras fastigheter var föremål för expropriationstillstånd, men 

några expropriationer fullbordades i många fall inte på flera decennier. Då det ständiga hotet 

om att bli av fastigheterna förelåg blev frågan om äganderätten aktuell. Vem var egentligen 

ägare till fastigheterna? Hur länge skulle oklarhet kring frågan råda? Ju mer tiden gick och ju 

fler gånger regeringen förnyade expropriationstillstånden, desto omöjligare blev det för 

fastighetsägarna att sälja av sina egendomar. Få, om ens någon, ville köpa en fastighet där 

äganderättsstatusen var oklar, och det dessutom på obestämd tid. Under tiden var 

fastigheterna också belagda med byggnadsförbud vilket gjorde att det inte fanns några 

möjligheter eller incitament för ägarna att underhålla byggnaderna. Under de decennier 

Norrmalmsregleringen fortgick förslummades därför flera kvarter belägna på Nedre 

Norrmalm vilket ledde till en förfulning av hela innerstaden. Några av fastighetsägarna vars 

tålamod för länge sedan tagit slut beslutade 1975 att ta saken till den för svenskarna i princip 

okända Europadomstolen. 

 

3.4 Sporrong och Lönnroth v Sverige 

1950 tillkom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR) som ett framtida skydd från sådana övergrepp mot 

enskilda och grupper av personer som skett under andra världskriget. Sverige ratificerade 

tidigt konventionen86, men den fick de första tre decennierna en obetydlig inverkan på svensk 

rätt. Det dröjde ända till den 23 september 1982 när Sverige fälldes av Europadomstolen som 

både jurister och allmänheten fick upp ögonen för vad konventionen faktiskt innebar och hade 

för rättsverkningar. En sammanfattning av de två fallen Sporrong & Lönnroth v Sverige mål 

nr. 7175/75 och 7275/5 följer nedan. 

 

 

																																																								
85 Sundberg, s. 29 f. 
86 Prop. 1951:165. 
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Den förste klaganden var dödsboet efter den vid tidpunkten avlidne E. Sporrong, d.v.s. en 

juridisk person, som företräddes av den avlidnes familj. Dödsboet var ägare till fastigheten 

Riddaren 8 på Norrmalm, värd 600 000 kronor. Fastigheten i fråga var en av de 164 

fastigheter som regeringen med stöd av 44 § byggnadslagen utfärdat 

zonexpropriationstillstånd för den 31 juli 1956. Två år tidigare, den 11 juni 1954, hade också 

byggnadsförbud för Riddaren 8 meddelats då fastigheten var belägen precis där en viadukt var 

planerad och det fanns därmed inga andra alternativ än rivning. Enligt reglerna om 

inlösenfrist i 1917 års expropriationslag var det upp till Stockholms stad att inom fem år 

instämma ägarna till domstol för att fastställa storleken på ersättningen för expropriationen. I 

annat fall skulle tillståndet upphöra.  

 

När fem år gått utan att vare sig en stadsplan tillkommit eller instämning gjorts förlängde 

regeringen i juli 1961 fristen för 138 av fastigheterna, däribland Riddaren 8, t.o.m. 31 juli 

1964. Den 4 april 1964 förlängdes återigen tillståndet med fem år för 120 av fastigheterna. 

Riddaren 8 var en av de fastigheterna.  Nu fanns dock en generalplan fastställd, kallad ”City 

62”. Fristen var nu satt till den 31 juli 1969. Innan utgången av detta datum ansökte dock 

Stockholms stad återigen om att förlänga fristen med hänvisning till att en ny generalplan, 

”City 67”, hade tillkommit men att det ännu inte gick att slutligt fastställa vad som kommer 

hända med samtliga fastigheter som inkluderades i planen. I maj 1971 satte regeringen ett 

slutdatum: den 31 juli 1979 skulle talan ha väckts eller så skulle tillståndet förfalla permanent. 

Byggnadsförbudet i sin tur upphävdes den 1 juli 1972. 

 

Den andra klaganden var I-M Lönnroth som var ägare till tre fjärdedelar av fastigheten 

Barnhuset nr 6. Värdet av hennes andelar av fastigheten uppgick till 862 500 kronor. Den 29 

februari 1968 försågs Barnhuset nr 6 av länsstyrelsen med byggnadsförbud med hänvisning 

till att området fastigheten var belägen på skulle omvandlas till ett flervåningsparkeringshus. 

Expropriationstillstånd för Barnhuset nr 6 och ca 100 andra fastigheter meddelades den 24 

september 1971. Slutdatum för väckning av talan fastställdes till den 31 december 1979. 

Planerna på uppförandet av parkeringshuset reviderades dock med tiden och arbetet med att ta 

fram en ny plan påbörjades. Under tiden hade Barnhuset nr 6 börjat förfalla och Lönnroth 

ansökte om dispens från expropriationstillståndet för att kunna åtgärda detta. Regeringen 

avslog 1975 denna ansökan med hänvisning till att det inte fanns utrymme för undantag i 

lagstiftningen om inte kommunen gav sitt medgivande till detta.  
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Stockholms stad gav heller inte något sådant medgivande. Lönnroth försökte även utan 

framgång upprepade gånger sälja Barnhuset nr 6, men samtliga intressenter drog tillbaka sina 

anbud efter att ha varit i kontakt med kommunen. Hon hade periodvis också svårt att hitta 

hyresgäster p.g.a. det pågående slitaget och reparationsbehovet på fastigheten. 87 

Byggnadsförbudet på fastigheten var verkningsfullt till den 1 juli 1980. 

 

De tidigare planerna som ritats upp i City 62 och City 67 med trafikleder genom innerstaden 

hade vid den här tiden övergetts då staden ville satsa på att få ned biltrafiken innanför 

tullarna. I samband med att den nya planen City 77 tillkom skrotades planerna på 

expropriation och rivning av många av de fastigheter som sedan 1950- och 1960-talen var 

belagda med expropriationstillstånd och byggnadsförbud. Tillstånden för ungefär 70 

fastigheter, däribland de båda klagandens, drogs in den 3 maj 1979 med motiveringen att de 

inte längre inkluderades i den nya stadsplanen.  

 

Redan 1967 hade dåvarande justitieombudsmannen Bexelius i sin ämbetsberättelse kritiserat 

liknande långvariga byggnadsförbud som fastigheter i Borås och Östersund belagts med.88 

Han uttryckte att de enskilda fastighetsägarna inte kunnat förvänta sig att dra några fördelar 

av stadsplanen i och med att myndigheterna inte kompenserade dem för de långtgående 

negativa effekterna som hade direkt koppling till de utfärdade förbuden. Att fastighetsägarna 

saknat remedier mot sådana ingrepp som innebär att de som enskilda subjekt själva hade fått 

bära kostnaden för att genomföra en stadsplan som till huvudsak kom samhället i stort till 

gagn och inte dem själva ansåg JO stå i direkt konflikt med allmänna rättsstatliga principer. 

Som exempel på lösning på problemet förslog han att en maximal tidsgräns skulle införas, 

efter vilken förlängning inte skulle kunna medges. Då oförutsedda problem kan uppstå som 

skulle innebära att förbuden i enskilda fall ändå skulle behöva förlängas förbi maxgränsen 

ansåg han dock att lösningen inte var optimal.  

 

Ett annat förslag JO framförde var att införa en rätt för fastighetsägarna att begära ersättning 

från kommunen för eventuella förluster som gått att fastställa eller kräva att marken de facto 

exproprieras omgående när byggnadsförbuden varit i kraft i mer än en viss tid. En 

förutsättning för detta skulle vara att nybyggnadsförbudet varit i kraft under en längre tid och 

orsakat betydande ekonomisk skada som inte skulle kompenseras av de fördelar som 

																																																								
87 SvJT 1983 s. 403. 
88 JO:s ämbetsberättelse 1967:3 s. 478 f. 
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fastighetsägarna kunde förväntas få endast genom genomförandet av stadsplanen. JO:s 

slutsats var att en utredning av frågan om att införa skydd för privata fastighetsägare mot de 

negativa effekterna oskäligt långvariga nybyggnadsförbud borde göras. Enligt 

byggnadslagens 150 § kunde länsstyrelsens beslut överklagas till regeringen inom en månad 

från att beslutet meddelats. Förvaltningsrätterna hade, som Europadomstolen nämner, rätt att 

både upphäva och ändra förvaltningsbeslut. Regeringsbeslut var dock undantaget en sådan 

överprövning. Rättegångsbalken (1942:740) 58 kap. 1 § gav vissa möjligheter till resning i 

sådana fall ändå, men antalet beviljade resningar var i praktiken väldigt få sett till hur många 

förvaltningsbeslut som regeringen fattade. 89 Klagandena hade yrkat på att en rad 

konventionsbrott begåtts av regeringen. De mest intressanta besvären som klagandena 

framförde var dessa: 

 

1) Artikel 1 i konventionens tilläggsprotokoll stadgar att ”envar fysisk eller juridisk persons 

rätt till sin egendom skall lämnas okränkt”. Genom de långvariga expropriationstillstånden 

och byggnadsförbuden som innebar ovisshet kring om kommunen alls skulle expropriera 

fastigheterna; svårigheterna med att sälja av fastigheterna m.m., hade de klagandes rådighet 

över sin egendom urholkats och kränkts på ett oproportionerligt ingående sätt.90 

 

2) Enligt artikel 6 i konventionen är den enskilde vid prövningen av hans civila rättigheter och 

skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, berättigad till en rättvis och offentlig 

förhandling inom skälig tid. Enligt de klagande hade de orimligt långvariga expropriations-

tillstånden, som var i kraft i 23 respektive 8 år, lett till att expropriationerna och ersättningen 

för dem inte inom skälig tid kunnat fastställas.91 

 

3) Enligt artikel 13 i konventionen ska enskilde vars europakonventionsskyddade rättigheter 

kränkts ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet. Klagandena 

framhöll att regeringen inte kunde ändra ett tidigare beslut om expropriationstillstånd även om 

det var i strid med svensk lag eller Europakonventionen. Dessutom saknades det ett högre 

																																																								
89 Sporrong & Lönnroth v Sverige, mål nr. 7151/75 och 7152/75, p. 25. 
90 Sporrong & Lönnroth v Sverige, mål nr. 7151/75 och 7152/75, p. 30. Den engelska benämningen 
”infringement of their right to the peaceful enjoyment of their possessions” är tydligare än den svenska 
översättningen. 
91 Sundberg, s. 39. 
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kontrollerande organ som kunde pröva de beslut regeringen fattat i egenskap av att vara båda 

första och sista instans i en process, som de klagandena kunde vända sig till.92 

 

Kommissionen93 ansåg att Sverige hade kränkt artikel 13 i konventionen men inte de övriga 

bestämmelserna. Domstolen däremot fastslog att artikel 1 i tilläggsprotokollet och artikel 6 i 

konventionen kränkts. Gällande kränkningen av artikel 1 i tilläggsprotokollet fastslog först 

domstolen att ett intrång i rätten till egendom som uppkommit genom 

expropriationstillstånden och byggnadsförbudens tillkomst kunde konstateras, men att en 

avvägning av samhällets intressen och kravet på den enskildes rättighetsskydd behövde göras. 

Den lagen som hade gett de klagande rätt att under vissa omständigheter få maxtiden för 

tillstånden förkortade, 1972 års expropriationslag, var inte tillämplig. De klagandena kunde 

varken begära ersättning (då ersättning bara utges när expropriationen fullbordas genom 

äganderättsöverlåtandet till myndigheterna, vilket aldrig skedde), eller en begränsning av 

tillståndens löptid. Dessa omständigheter i kombinationen med byggnadsförbuden som 

omöjliggjorde underhåll, försäljning och begränsade viss rådighet över fastigheterna, utgjorde 

enligt domstolen en kränkning av artikeln.94 

 

Vad gäller de klagandes inställning till att deras mål inte har tagits eller har kunnat tas upp av 

svensk domstol gick domstolen på de klagandes linje, att äganderätten var en civil rättighet 

och klagandena hade rätt att få frågan prövad i svensk domstol om förlängningen av 

tillstånden var i enlighet med svensk lag. Den begränsade möjligheten att överklaga via 

resningsansökan godtog inte rätten som uppfyllandes de kriterier ett normalt 

överprövningsinstrument ska erbjuda. En kränkning av artikel 6 i konventionen kunde därför 

konstateras.95 

 

Staten Sverige fälldes därmed för första gången, p.g.a. kränkningar mot de i 

Europakonventionen stadgade mänskliga rättigheterna i Europadomstolen. Ersättningarna 

fastställdes i den efterkommande domen som meddelades den 18 december 1984.96 Sverige 

ålades betala 800 000 kronor till Sporrongs dödsbo och drygt 700 000 kronor till Lönnroth.97  

																																																								
92 Sporrong & Lönnroth v Sverige, mål nr. 7151/75 och 7152/75, p. 51. 
93 Europakommissionen var ett till Europarådet hörande organ som granskade anmälningar som inkom till 
Europadomstolen. Kommissionen upplöstes 1999. 
94 Sundberg, s. 121 f. 
95 Sundberg, s. 123. 
96 Sporrong & Lönnroth v Sverige mål nr. 1/1981/40/58-59. 
97 Sundberg, s. 182. 
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3.5 Konsekvenser 

Vad blev då efterspelet av den fällande domen? Till att börja med fick den en 

prejudikatverkan i svensk rätt vars motsvarighet tidigare inte förekommit i svensk rätt. När 

konventionen antogs på 1950-talet ansågs svensk lagstiftning fullt ut harmonisera med de 

ramverk och rättigheter som konventionen uppställde. Ingen särskild anpassning av den 

svenska lagstiftningen gjordes därför, såsom att inlemma konventionen i svensk lag (vilket 

skedde först 199498). En följd av detta blev att en klagande i svensk domstol inte kunde 

åberopa konventionen, utan för att göra detta var tvungen att uttömma de svenska instanserna 

för att sedan överklaga direkt till Europadomstolen.99 När Sverige nu hade fällts hade dock 

den fällande domen prejudikatverkan, om än bara vad gällde just frågor om expropriation 

liknande dem som Sporrongs dödsbo och Lönnroth hade drivit. Det var första gången en icke 

svensk domstols avgörande i ett mål rörande mänskliga rättigheter fått statusen som varandes 

en rättskälla i paritet med avgöranden av HD och Regeringsrätten100. Det öppnade också upp 

den tidigare relativt samstämmiga synen på att dåvarande svensk rätt är den ultimata och att 

ingen yttre påverkan skulle kunna förbättra den på något sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
98 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
99 Sundberg, s. 207. 
100 Numera Högsta Förvaltningsdomstolen. 
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4 Diskussion 

I följande del kommer detta arbetes inledande frågor försöka besvaras. För att slippa långa 

upprepningar kommer Västerås recess förkortas VR och Norrmalmsregleringen som NMR. 

 

4.1 Vilken grupp riktade sig expropriationen mot? 

VR: Expropriationen var tydligt riktad mot den katolska kyrkan och dess företrädare. 

 

NMR: Zonexpropriationerna riktade sig inte mot någon särskild grupp baserat på makt, 

partitillhörighet eller liknande. Istället var det helt enkelt de vars fastigheter Stockholms stad 

inte ägde, vilket innefattade både den svenska staten och enskilde medborgare.  

 

4.2 Vilka slags rättigheter var det som exproprierades? 

VR: Kyrkans äganderätt till ett stort antal torp och gårdar; gods och slott övertogs av kronan. 

Utöver det exproprierades också ekonomiska rättigheter i och med att alla överflödiga räntor 

(”övervinst” för att använda en modern term) övertogs från kloster och arrenderande bönder, 

och överfördes till kronans kassa. 

 

NMR: Äganderätten till fastigheterna som inkluderades i stadsplanen exproprierades. I fallet 

Sporrong & Lönnroth genomfördes aldrig någon expropriation, men det var detta som var 

tanken när expropriationstillståndet från början gavs. 

 

4.3 Vilka var ändamålen med expropriationen?  

VR: Ändamålen var att stärka kronans finanser samt att konsolidera kungamakten genom att 

tillintetgöra den enda andra stora institutionen som hotade den. Tack vare pengarna som 

indrogs genom recessen kunde även den framtida grunden för ett starkt försvar av Sverige 

från yttre fiender samt en kommande centralisering genomföras. 

 

NMR: Ändamålen med att expropriera fastigheterna att kunna riva, modifiera eller på annat 

sätt förfoga över dem på det sättet som var nödvändigt för att kunna genomföra stadsplanen 

som Stockholms stad beslutat om. 
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4.4 Vilken rätt till ersättning hade ägarna till det exproprierade? 

VR: Kyrkan ersattes som framgått inte på något vis då några sådana reparativa ersättningar 

inte existerade i svensk lag under medeltiden. Kungen ville med tanke på sin egen 

maktställning knappast heller ge sin nyligen slagna fiende makt att slå tillbaka genom att på 

något vis ersätta kyrkan. 

 

NMR: Rätten vid tidpunkten för när expropriationstillstånden först gavs och när de till slut 

upphävdes ändrades genom att 1917 års expropriationslag ersattes med 1972 års 

expropriationslag under. Enligt den förra hade dock den som utsatts för expropriation rätt till 

150 % ersättning av värdet. I och med ändringen i expropriationslagen år 1949 gick beloppet 

från att ersätta fastighetens ”fulla värde” till att istället motsvara fastighetens värde med 

särskild hänsyn till ortens pris och avkastningen som fastighet genererat. Professor Håkan 

Nial för i sin kommentar till ändringen av 1917 års expropriationslag ett intressant 

resonemang om ersättningsnivåerna. Den officiella motiveringen till 1949 års ändring var att 

det med de gamla reglerna alltför ofta hade dömts ut belopp som ofta tenderade att vara för 

höga, snarare än lagom eller för låga. Den förklaringen kritiserade Nial som menade att det 

saknades stöd för ett sådant påstående och att det endast motiverades med den att det var de 

”allmänna uppfattningen” att så var fallet.101 Kritik riktades också mot att lagändringen 

föreslogs bara något år efter att den då nya byggnadslagen (1947:385) införts. Genom 44 § 

byggnadslagen kunde i så fall kommunerna efter expropriationslagsändringen förväntas utge 

lägre ersättningar till de personer som fick sina fastigheter exproprierade. Nial ansåg att de 

värden som tidigare direkt eller indirekt täckts genom att ersättningen låg på 150 % av värdet, 

d.v.s. fastigheter som för den enskilde kunde ha ett affektionsvärde genom livslångt 

engagemang exempelvis, försummades. En lägre ersättning i kombination med större 

osäkerhet kring expropriationsgrunderna och i förlängningen äganderätten ansåg han vara en 

obillig och rent oanständig lösning.102  

 

Invändningarna Nial har är enligt mig inte orimliga då ett avhändande mot sin vilja, som 

expropriation per definition är då möjligheten att sälja fastigheten frivilligt redan uttömts, bör 

rendera ett belopp som inte enbart motsvarar det faktiska marknadsmässiga värdet på 

fastigheten, utan även mer abstrakta värden. Givetvis går det inte att i lagstiftningen 

konkretisera en uttömmande uppräkning av vilka dessa värden är och i vilken mån de enskilda 

																																																								
101 Nial, s. 28. 
102 Nial, s. 31. 
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värdena ska värderas, men därför var den tidigare principen med 150 % ersättning bättre 

enligt mig. Då täcks inte bara fastighetens värde på marknaden utan även besvären för att 

omlokalisera sitt boende eller sin näringsverksamhet till annan ort; möjligt affektionsvärde 

om fastigheten varit i släkten i generationer eller är ett arvegods av annat slag och framför allt 

för det besvär det innebär att behöva lämna ifrån sig sin privata ägodel under tvång till en part 

med både större ekonomiska muskler och våldsmonopol. Särskilt tvånget anser jag vara en 

skälig grund för att höja ersättningen till högre nivåer än de rent marknadsekonomiska. 

Dagens ersättningsnivå med 125 % är bättre än den som förelåg vid tiden för 

Norrmalmsregleringen, men skulle eventuellt kunna höjas till 1917 års expropriationslags 

nivåer. 

 

4.5 Fanns det möjlighet att överklaga expropriationsbesluten? 

VR: Det fanns ingen möjlighet att överklaga riksdagens beslut då riksdagens (Västerås recess) 

och kungens (Västerås ordinantia) var de högsta beslutande instanserna hos den värdsliga 

makten vid. Några internationella organisationer eller rättskipande institut i stil med EU- eller 

Europadomstolen att vända sig till fanns inte heller. 

 

NMR: Det fanns en möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut om att söka 

expropriationstillstånd hos regeringen, till länsrätten och vidare till regeringsrätten. Även om 

det senare inte var möjligt att överklaga regeringens beslut att förlänga tillstånden upprepade 

gånger med några rimliga rättsmedel, får det anses vara en stor skillnad mot hur kyrkans 

möjligheter att överklaga expropriationen av dess tillgångar på 1520-talet såg ut. Förekomsten 

av en rättsstat där den enskilde medborgaren kan få rätt mot hela statsapparaten får anses vara 

den i särklass största skillnaden mellan VR och NMR. 

 

4.6 Likheter mellan expropriationerna  

Kravet på att expropriationerna skulle vara grundade på åtminstone något slags 

legalitetsprincip är något som de två händelserna har gemensamt. Avyttringsförbudet i Gustav 

Vasas fall får anses vara den tyngst vägande grunden i det fallet. Rörande 

Norrmalmsregleringen var det begränsningen av den inskränkning staten hade rätt att göra i 

äganderätten som var det som var den bärande legalitetsprincipiella lagregeln. De tidigare 

nämnda rättsprinciperna ”nulla poena/nullum crimen sine lege” är fortfarande i allra högsta 

grad gällande i nutid. I svensk lag kommer de till uttryck i regeringsformen 1974:152 (RF) 1 

kap. 1 § 3 st: ”Den offentliga makten utövas under lagarna”. I brottsbalken 1962:700 (BrB) 
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kommer den straffrättsliga principen till uttryck i 1 kap. 1 §: ” Brott är en gärning som är 

beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan 

är föreskrivet.” Även i den europeiska rätten är principerna grundmurade. I EKMR är 

principen om ”inget straff utan lag” stadgad i artikel 7. Inom EU-rätten utgör artiklarna 5.2 

och 13.2 i FEU de ramverk inom vilka unionen har rätt att rättshandla.103 

 

4.7 Skillnader mellan expropriationerna 

Det finns naturligtvis väldigt mycket som skiljer de båda expropriationerna åt. Något annat 

vore konstigt då Norrmalmsregleringen tillkom mer än 400 år efter att riksdagen där Västerås 

recess klubbades igenom sammanträdde. Sverige och hela världen förändrades oerhört 

mycket under denna tid, särskilt när det gäller statsapparaten och rättssystemet. Vid tiden för 

Norrmalmsregleringen hade Sverige blivit en rättsstat där den enskilde hade mer rättigheter 

och skydd från statliga ingrepp än någonsin tidigare. Internationella konventioner som 

Sverige förbundit sig följa fungerade också som en slags garant för att ingen medborgare på 

ett orättfärdigt vis skulle få sina rättigheter kränkta. Genom det stegvisa införandet av 

demokrati under 1800- och 1900-talen hade den enskilde än mer att säga till om än vad den 

genomsnittlige medeltidsmänniskan i Vasas Sverige någonsin skulle kunna tänka sig var 

möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
103 Fördraget om Europeiska Unionen. 
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