
I
OM

PATRONATET.

AKADEMISK AFHANDLING,
HVILKEN

MED VIDTLAGFARNE JURIDISKA FACULTETENS

I UPSALA SAMTYCKE TILL OFFENTLIG

GRANSKNING FRAMSTÄLLES

\

AF

JOHAN ADOLF THÜRGREN,
PH. M., J. U. C.

och

OTTO AUGUST SJÖGRÉEN
af Östgotha Landskap, burénsk Slip.

Å GUSTAVIANSKA LÄROSALEN DEN 28 APRIL 1855

P. V. T. E. M

~*3

UPSALA,
HOS C. A. Lkfflkk.

1855.

7



 



Om Patronatet.

i §.
Inledning.

Alt menniskan visar sig erkänsam emot den, som tillskyn¬dat henne något godl, är en känsla, som försynen djupt ned¬lagt i hennes natur. Denna känsla kan således yttra sin verk¬samhet lika väl i det vilda och råa tillståndet, som på en hö¬
gre odlingsgrad. Afven kyrkan har funnit sig uppmanad alt ådenna tacksamhetskänsla intrycka prägeln af offentligt erkännan¬de. Detta förhållande inträffar, då kyrkan betraktar de med¬lemmar, som utöfver det lagstadgade måttet ådagalägga sin väl¬vilja för kyrkans bästa, såsom förnämligare än andra, såsomhela det kyrkliga samfundels välgörare. Och likasom den en¬skilda menniskan känner sig af sedelagens bud uppfordrad altmöta undfångna välgerningar med handlingar, som bära vitt¬nesbörd om hennes erkänsla, så kunna äfven staten och kyr¬kan med icke mindre tacksamhet upplaga sina medlemmars för-tjenster om det allmänna, ja, denna tacksamhet både kan ochbör yttra sig desto mera betydelsefullt och högtidligt, ju stör¬re deras antal är, som af den gjorda uppoffringen kunna skör¬da fruktbärande gagn. Då kyrkan således med serskild utmär¬kelse hedrar sådane medlemmar, som tillskyndat henne någonansenligare fördel, uppfyller kyrkan icke allenast en af mora¬lens föreskrifter, utan motsvarar ock det grundade anspråketpå hvarje val ordnad samfundsinrättnings ändamål, att, medelstupphöjande af utmärktare medlemmars förtjensler, mana andre,som ega samma förmåga, till efterföljd. Och i denna tacksam-hetskänsla, som endast i del offentliga erkännandet har sin na¬turliga emanation, ligger patronatsrätlens ursprungliga grund.Emedlertid, och faslän det institut, som vi kalla palronat,uppstiger till den kristna kyrkans äldre lider och således äral hög ålder, skulle man likväl misstaga sig om man derföreville anse detsamma såsom ett genast vid sitt framträdandefulltärdigl moment i det religiösa lifvet. De svaga spår deraf,som förekomma under de första århundradena, äro dock till-
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räckliga bevis för den sanningen all redan då belraklade kyr¬
kan såsom ell serdeles förtjenslfullt verk de af enskildle upp¬
rättade anstalter för fromma ändamål, hvars stiftare kyrkan för¬
ty ansåg sig böra serskildt utmärka och dymedelst uppmunlra
andra till enahanda förelag. Småningom, och till följe af för¬
ändrade lidsförhållanden, utvecklade sig de ål. sådane stiftare
här och der förunnade i början obetydliga rättigheter till me¬
ra omfattande, tilldess de slutligen öfvergingo till ett ordnadl
rättsinstitut, sådant som det ännu förefinnes i den Gregorian¬
ska dekrelalsamlingen.

I sednare tider hafva flera röster i Tyskland, England och
Danmark höjt sig emot palronalets fortfarande bestånd. Afven
hos oss hafva dessa röster låtit sig förnimma. Vid sådant
förhållande torde en framställning af nämde instituts upp¬
komst och utveckling vara ett lämpligt ämne för vår afhand-
ling, älven om densamma, med anledning af den inskränkta tid
som varit oss beskärd, blott skulle innefatta en del af den Nor¬
diska kyrkoprovinsens palronalsenliga ställning, till skildringen
hvaraf vi törhända få tillfälle all en annan gång återkomma.



Första Aldeliiiiigen.

Ont patroiiatet enligt Kanoniska Hätten,
2 S-

Om patronatets historiska utveckling.
Redan i den kristna kyrkans äldre lider var det sed alt

enskildta kyrkor och fromma stiftelser antingen adopterade stif¬
tarens namn eller förherrligade detsamma medelst inskriptioner. 1Det sednare förekommer redan under den Romerska statens
hedniska tidehvarf och hvilade således på hednisk grund. 2 Der-emot var man i Orienten mera gifmild emot stiftare af klo¬
ster, hospitaler och andra fromma inrättningar, enär man tillätstiftaren af ett kloster alt utse munkarne deri, 3 äfvensom ab¬
holen.4 Denna rättighet inskränkte påfven Pelagius derhän,alt stiftaren borde, jemte munkarne, utvälja abboten.5 Afven
förordnade Zeno att stiftaren af oratorier och fromma inrätt¬
ningar skulle ega makt att meddela föreskrifter angående de¬
ras bruk, administration och gods samt alt dessa föreskrifterskulle granneligen eflerlefvas. 6 Dock voro dessa förmåner ur¬

sprungligen endast personella. Först genom en författning afJustinianus, omkring år 350, blefvo de ärftliga; hvarjemte Ju-slinianus förunnade fundatorer af kloster och andra fromma stif¬
telser, tillika med deras arfvingar, rätt alt utvälja godsadmini-
stralorer. 7

Huruvida stiftare af kyrkor, kloster och andra fromma in¬
rättningar i- äldre tider haft en oinskränkt cgauderätt till så¬dana anstalter, kunna vi ej med visshet afgöra. Dock synes

1 Van Espen, Jus ecetesiasticuni universum. Colon A gr i po.1718. P. II, se c t. 3. tit. 8. cap. 1. nr. 5.
% Fr. 38. I 2. D. de auro, argento, mundo 34, 2. fr. 2. pr. fr. 7.g 1.I), de operibus publ. 50, 10.

I. II. Bjoelimer, lus ecclesiaslicum protestantium. Halae1727. Li b. 3. tit. 38. g 8. III. s. 467.
4 Thomas si nu s, Veluset nova ecclesim disciplin a. Luc«1728. P. 11. Lib. 1. cap. 29. nr. 9.
s Can. 4. Caus. 18. q. 2.
' Const. 15. Cod. de sanci osanctis eccles. 1, 2.

Const. 46. g 3. Cod. de episcop. et eler. 1, 3.
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af en Anastasii förordning af år Sil, som kallar dem egare,
alt de icke egde räll alt förytlra de på egen jord och mark,
uppförda kyrkor och oratorier till okristna och hereliker, eme¬
dan dessa anstalter då skulle kunna förfalla, 8 och hvaraf man
således kan slula till all dylika öfverlålelser till den orto¬
doxa kyrkans medlemmar icke varil förbjudna, till och med
utan biskopens samtycke-

Deremot synas stiftare af kyrkor i äldre lider icke egt
någon rätt alt concurrera vid andliga embetens tillsättande i de
af dena uppförda kyrkor. 1 Orienten omtalas Eudoxia, Theodo-
sii den yngres gemål, såsom den der först skall hafva ulvalt
presler i de af henne stiftade kyrkor i Palästina. ü I Occiden-
ten var det Concilium Arausicanum I. can. lo, af är 441, som all-
draförst medgaf biskopen rättighet att, om han i en främmande
diöces hade upprättat en kyrka, få utnämna den prestinan, som
skulle uppehålla gudsljenslen derslädes, dock med vilkor, alt
ordinationen skulle förrättas af biskopen i den diöces, hvarun-
der kyrkan lydde, eller ock, om den utsedde redan erhållit
ordination, att biskopen då skulle öfverdraga' honom benelici-
um. 10 Denna rättighet var dock förunnad endast en biskop
och bekräftades ytterligare genom Concilium Arelatense II. can. 36
af år 452. 11 Lekmännen deremot egde ännu ej annan rätt än
inscriptio nominum. 12 Därmed voro de dock föga belåtne.
För alt kunna utöfva ett större inflytande på de af dem funde¬
rade kyrkor, stiftade de derföre tillnamnet kloster, men i sjelfva
verket kyrkor, hvarföre Concilium Ilcrdense, can. 3, af år 524, stad¬
gade, att sådana anstalter endast då skulle anses såsom kloster,
om munkar verkligen funnos deri, samt att om klosterkyrkan

8 Const. 10. Cod. de hoereticis et Manichceis 1, 5.
9 Thomassinus 1. c.

70 Conc. Arausic. hos Harduin, Acta Conciliorum et Epistolse
Decretales ac C o n st i t u t i o ne s sununorum p o n t i fic u m. Par i s.
1715. I. s. 1785. Can. 1. Caus. 16. q. 5. K a i ni, Da s Kirch enpatr o-
na t re cht nach seiner Entstehung:, Ent wickelung und heu¬
tigen Stellung im Staate. Leipz. 1845. 1. s. 28 vill deremot uti
stadgandet i Conc. Tötet. 1. can. 10 af år 400: clericos, si qui
obligati sunt, vel pro «quatione vcl pro gcnere alicujus domus, non or-
dinandos, nisi probat« vita; fuerint et patronorum consensus accesserit,
igenfinna patronatet. Häremot Boehmer 1. c. gg 13. 14. Rich¬
ter. Lehrbuch des Katholischen und Evangelischen Kir¬
chen rechts. 4 Aufl. Leipz. 1 853. g 141. not. 3).

T,Hvarest det heter: hoc solum aedificatori episcopo credimus reser-
vandum. Harduin 1. c. II s. 776.

T* Häröfver uttrycker sig påfven Gelasius omkring år 492 serdeles tydl igt
i Can. 26. Caus. 16 q. 7: sciturus sine dubio praeter proccs-
sionis aditum, qui omni Christiano debetur, nihil ibidem se proprii
iuris habiturum; och Can. 27. Caus. 16. q. 7: — — nihil tarnen sibi
fundator ex hac basilica noverit vindicandum, nisi pröcessionis
aditum, qui Christianis omnibus in commune debetur. Detta var således
lekmännens rätt.



5

lemnade lilllräde för folkel, skulle densamma vara underkastad
biskopens provisionsräll, 13 Omkring år 557 tillät dock påfven
Pelagius en lekman att presentera biskopen en munk till den
af honom uppförda soeknekyrka 14 samt förnyade derjemte den
äldre lagen, alt de utaf stiftaren af ett kloster vid dedications-
liden meddeldta föreskrifter skulle samvetsgrannt iakttagas. 15

Något förut (år 557 eller 558) hade Juslinianus föreskrif-
vit alt den som uppförde en kyrka, eller doterade henne med
tillräckliga inkomster, skulle hafva makt att få presentera bi¬
skopen en person till ordination. Dock hörde kandidaten först
pröfvas af biskopen och endast då admitleras, när har» befanns
innehafva erforderliga egenskaper. 10 Vid denna tid skedde så¬
ledes presentationen till ordination, 17 och icke till institution,
alldenslund ordinationes absoluta? ännu voro okände. Förr än
Ordo meddelades, borde kandidaten således vara försedd med
ett bestämdl benelicium. Ordinationen representerade derföre
institutionen. Förmedelst det andliga ståndets starka tillvext
undergick delta stadgande sedermera en väsendtlig förändring.Emedlertid var äfveo i Orienten stiftarens presentalionsrält en¬
dast personell, tilldess den år 546 förvandlades till ärftlig. 18

Länge dröjde det ej förr än kvrkopalronerne började att
göra anspråk på kyrkans förmögenhet. Redan i Concilium To-
letanum III. cap. 19, af år 589 finna vi ett emot dem riktadl stadgan¬
de i detta afseende, i det kyrkans dos förklarades stå endast
under biskopens disposition. 19 Huru saken sedermera utveck¬
lat sig, känna vi icke. I Concilium Toletanum IV, can. 38. af år
655, förunnas så väl stiftaren, som hans arfvingar, rätt till uppsigtöfver kyrkan och hennes förmögenhet, 20 äfvensom till afiment
af kyrkans medel, då de råkade i torftiga omständigheter, en
rättighet, som tillkom alla kyrkans välgörare. 21 Samma upp-
sigtsrätt förnyades i Concilium Toletanum IX. cap. /, af år 655,
med det tillägg, att oin beneficialen antastade kyrkans förmö¬
genhet, skulle patronen angifva honom hos biskopen eller do¬
maren, 22 hvarförutan nämnde Concilium i cap. 2 stadfästade

TS Harduin 1. c II. s. 1Ü65. Can. I. Caus. 10. q. 1.
Can. 31. Caus. 16. q. 1.

Tf Can. 30. Caus. 18. q. 2.
JS Novella 57. cap. 2.
17 Can. 32. Caus. 16. q. 7.
T8 Novella 123. cap. 18.
49 Harduin I. c. III. s. 484—485. Can. 2. Caus. 10. q. 1. Detta stadgande

lornyades i Conc. Tolet. IV. can. 33 och Can. 6. Caus. 10. q. 1.
20 Harduin 1 c. III. s. 587. 588. Can. 60. Caus. 16. q. 1.
21 Can. 29. 30. Caus. 16. q. 7.
24 Harduin 1. c. III, s. 973. Can. 31. Caus. 16. q. 7. Om prelaterneheter det: quod si lalia episcopus agerc tentet, Metropolitano eius haecinsinuare procurent. Si autem Metropolitanus laliaj gerat, Regis haecaurihus intimare nou differant.



fundalors rällighet att till ordination presentera biskopen en
tjenlig person.23

Men sedan laikalpatronerne sålunda blifvit tillerkände pre-
sentationsrält, synas de tidigt nog halva velat utvidga denna
rätt. 1 synnerhet försökte de att draga den patronalsandlige
undan biskopens myndighet. Ofta tillsatte de prester, son»
hvarken blifvit pröfvade eller ordinerade af biskopen, vid de
af dem, eller deras förfäder, uppförda kyrkor, och lika god¬
tyckligt afsatte de dem och tillförordnade andra i stället. Slut¬
ligen måste lagstiftaren ingripa och sälta en gräns för delta
sjelfsvåld. Redan år 815 förordnade Concilium Arelatense VI
can. 4. 5.: att ingen lekman skulle hafva rätt att ulan bi¬
skopens concurrens öfverdraga en andlig ett gäll eller godtyck¬
ligt afsälta den deri instiluerade.24 Concilium Ticinense. cap. 18, af
år 855, inskärpte ytterligare dessa föreskrifter och stadgade, alt
endast den skulle anses såsom presl, som blifvit vederbörligen
godkänd af biskopen, samt att hvarje andlig person skulle stå
under den sednares myndighet. — I öfrigt hade, redan i nion¬
de århundradet, stiflare af kyrkor, oratorier och kloster egan-
derätl till sjelfva byggnaderne.25

I förstone, eller under den kristna kyrkans äldsta lider,
var antalet af patronatskyrkor mycket inskränkt. Småningom
började de alt tillvexa och redan i fjerde århundradet finna vi
dem hafva uppnått en ansenlig höjd Härtill bidrog förnämli¬
gast den hos de store på denna lid rådande plägsed att å de¬
ras enskildla gods anlägga oratorier eller kapeller och att an¬
taga en egen prestman till förrättande af deras privata guds-

43 Harduin I. c. III. s. 973. Can. 32. Caus. 16. q. 7.
Harduin I. c. IV. s 1004. Samma föreskrift förnyade päfven Leo IV.

Can. 29. Caus. 16. q. 7. Jfr. Can 37. 38. Caus. cit.; det sednare ex
Conc. Coloniensi II. cap. 42.

25 Harduin I. c. V. s. 29—30. Can. 33. Caus. 16. q. 7.: Monasterium
vel oratorium canonice constructum a domino construeloris eo invito
non auferatur — (Ex Komana syn. Eugen. It et Leonis IV. c.
21.) — B en e d i c t.L e v i t. Lil). 5. cap. 213: Et si laici clericos probabilis
vitai et doctrinae episcopis consecrandos, stiisque in ecelesiis conslitu-
endos, obtulerint, nulla qualibet occasione eos reiciant. It. Ansegisus
Lib. 1. cap. 84. Capitulare Aquisgranense. cap. 9. af år 816. Conventus
apud Pistas. cap. 9. af år 869. Leges Langobard. Lotharii I (Constitu-
tiones Olonn.): Statutumest, ut si quis über bomo per consensum epi-
scopi (sui) ecclesiam in sua construxerit proprietate, fontesque ab epi-
scopo in ea (eadem) fuerint consecrati, ideo non perdat suam proprie-
tatem (heredilatem); sed si episcopus voluerit, officium sacri baptis-
matis in suam ecclesiam transferat (sua transferalur ecclesia). J|>sa
vero ecclesia a qua transfertur (vero aqua quae transfertur), in con-
structoris maneat iure. Baluzius, Capitularia Reguin Franc-
orum. Paris. 1677. I. s. 865. 720. 565. II. s. 212. 339. Walter,
Corpus Juris Genna ni c i antiqui. Berol. 1824. II. s. 543. 422.
303. III. s. 169. 655. Pertz. Monumcnta Germania! Hi storica.
Hanno). 1835. I. s. 207. 510. 236.
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tjcnsl.26 Då denna inrältning haft ett makligt inflytande på
palronatels följande utveckling, skola vi här ingå i en närma¬
re framställning derom.

flvad angår oratoriernas uppkomst, så ligger väl den egent¬
liga orsaken dertill i del isolerade och spridda läge, som slott,
borgar och andra stora gods på denna lid hade, då landet var
föga uppodladt, folkmängden ringa och kommunikatious-anstal-
lerna outvecklade. Vid sådant förhållande måste naturligtvis
kyrkovägen — såvida sådana ens funnos till — blifva både lång
och besvärlig. För att undanrödja dessa naturhinder, som i den
tidens osäkerhet måste kännas ännu mera tryckande, hade der-
före de större godsegarne ej annan utväg än att å deras egna
gods uppföra bönhus, så framt de för förlusten af den allmän¬
na kyrkans förmåner ville vinna någon ersättning. Afven kyr¬
kan sjelf uppmuntrade till dylika kapellers uppförande. Ser-
deles arbetade Chrysoslomus derlör. 27 I oratorierna blef dock
gudstjensten, bestående i messa, hållen endast för godsegaren
och hans anhöriga; de offentliga kyrkorna, som voro öppna för
alla rättroende, borde godsegaren besöka på de större högtids¬
dagarna och der, med alla andra, anamma nattvarden 28
Dock var det, äfven i äldre tider, icke ovanligt, alt de i grann¬
skapet af oratorium boende dellogo i dervarande gudstjenst,
ulan alt kyrkans öfverhet lade något hinder derför.29 Dessa
oratorier Öfvergingo sedermera, vid folkmängdens lillvext, till
socknekyrkor och bildade sålunda sjelfständiga församlingar.

Emedlertid måste likväl de andlige, som tjenstgjorde vid
dessa privalkapeller, först pröfvas af biskopen och ordineras,
derest de ej redan hade behörig Ordo 30. Dock kunde de ej

%s Conc. Tolet. I can. 5. af år 400. Harduin 1. c. I. s. 990. D u Fr es ne,
Domin. Du Can ge, Glossarium med i® et intima) Latin i-
tatis. ed.Henschel. Paris. 1842 v. Capella. II. s. 123. v. Orato¬
rium. IV. s. 722.

87 Oro, sade lian, et supptico, et graliain peto, imo et legem pono, ut
nullus, qui haliet villain, appareat carere ecelesia. Thomassinus I. e.
P. 2. Lili. 1. cap. 29. nr. 6. J. H. Boehmer 1. c. g 11.

*8 Conc. Agathense. can. 21. af ar 500: ibi missas tenerent propter fat i -
gationem familise. Conc. Aurelianense l.can. 25. af år 511. Harduin I.
c. II. s. 1000 1011. Can. 35. de conseor. D. 1., hemtadl från först¬
nämnde Conc.: si quis etiam extra parochias, in quilius legitimus est
ordinariusque convenlus, oratorium in agro habere voluerit, reliquis
festivitatibus, ut ibi missas audiat propter fatigalionem famili®, justa
ordinatione perinitlimus. Om kapeller och oratorier, jfr. Eichhorn,
Grund säze des Kirchen rechts. Götting. 1833. II. s. 247 IF.

%9 Sålunda skrifver påfven Gregorius till biskop Firmanus: presbiterum
quoque te iljuc constituere volumus cardinalem, et quoties pradatus
conditor (neml. oiatorii) fieri sibi missas fortasse voluerit, vel tideli-
um concursus exegerit, nihil sit, quod ad missaruni sacra exhibenda
solemnia valeat impedire. Epistol. Lib. 9. Ind. 14. epist. 12.

3o Conc. Aurelianense IV. can. 7. af år 541; ut in oratoriis Domini
pruediorum miniiue coutra volom episcopi, ad quem territorii ipsius
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förrätta några dophandlingar, lika litet som de hade någon
cura animarum 31, enär kapellen icke voro några plebes eller
ecctesice baptismales. I öfrigt måste oratorierna, för messans
firande, likasom parochialkyrkorua, consecreras.32

Till följe af det nära förhållande, hvari desse oratorial-
andlige stodo till kapellens egare, på hvars gods de bodde och
af ii vilka de erliöllo underhåll, råkade de småningom i ett allt
större beroende af godsegaren. Härtill kom ock kapellens star¬
ka tillvexl, som förorsakade alt de store nästan aldrig besökte
socknekyrkorna, då de uti egna bönhus kunde hålla guds-
tjenst. 33 Vid så falla omständigheter var del naturligt, alt
biskoparne skulle motarbeta en dylik afsöndring ifrån parochi-
alkyrkan. De vägrade derföre alt ordinera de af lekmännen
föreslagne, så all förbud dereinot måste utgå. 34 Derjemte fö-
retogo oralorialegarne sig alt godtyckligt afsälla dem, så att
flera Conciliebeslut måste förnya de äldre förbuden häremot 35
samt derjemte föreskrifva, alt fundalor af ett privatkapell icke
derföre befriades från sina skyldigheter till socknekyrkan3G.
Älven biskoparne sträfvade att inskränka oraloriernes antal.

privilegium noscitur pertinere, peregrinos clericos intromittant, nisi
forsitan quos probatos ibidem districtio pontificis observare praeceperit.
Harduin 1. c. II. s. 1437.

31 Gregorii Epistel. Lib. 2. ep. 9. Lib. 7. ep. 72' Conc. Tullense. can. 59.
af år 550.

Sa Capitulare Ingilenbeimense. cap. 6. af år 826: qui in domo sua oratori¬
um habuerit, orare ibidem potest. Missas tarnen in eo celebrare non
audeat, nec agere cuiquam permittat, sine permissu vel dedieatione
episcopi loci illius. Quod si fecerit, domus illius (isci viribus addicatur.
Baluzius I. c. I s. 650. Jfr. Benediet. Levit. Lib. 5. cap. 383. s. 905.
Lib. 6. cap. 102. s. 940. AdditioIII. cap. 75. s. 1171.Can. Jsaac. cap. 15.
s. 1279. Walter I.e. II. s. 370. 579.609.810. J. H. Boehmer 1. c. g 24.

38 Conventus Ticinensis II. af år 855. Rescript. episcoporum ad Hlu-
dowicum imp. cap. 3.: quidam vero laiei, et maxime potentes ac nobi-
les, quos studiosius ad pi aidicationem venire oportebat, iuxta domos
suas basilicas habent, in quibus divinum atidientes officium,^ad maiores
ecclesias rarius venire consuerunt. Et dum sol i afflicti et pauperes
veniunt, quid aliud, quam ut pacienter mala ferant, illis praedicandum
est. Admonendi sunt igitur potentes, ut ad maiores ecclesias ubi pra:-
dicalionem audire possint, sepius conveniant. Baluzius I. c II. s. 352.
Walter 1. c. III. s. 270. Pertz 1. c. I. s. 431. J. H. Boehmer J. c. gg
25. 26.

34 Benedict. Levit. Lib. 5. cap. 330: et si laicus idoneum utilemque cle-
ricum obtulerit, nulla qualibet occasione ab episcopo sine certa ratione
repellalur. Et si reiciendus est, propter seandalum vitandum evi-
denti ratione manifestetur. Baluzius 1. c. I. s. 895. Walter 1. c. II. s.
570. Jfr. Conc. Paris. VI. Lib. t. can. 42. af år 829. Harduin I. c. IV.
s. 1312. J. H. Boehmer I. c. g 25.

35 Conc. Arelatense VI.can. 4. 5. Conc. Cabilonense II. can. 42. af är 813.
Conc. Ticinense. cap. 18. af år 850 Harduin 1. c. IV, s. 1039. V. s.
29—30. J. H. Boehmer I. c. g 25.

3* Conc. Moguntinum. can. 41. af år 813. Harduin 1. c. IV. s. 1015.
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Härvid kommo lidsomständigheterna dem till hjelp. Omkringde spridda godsen bildade sig efterhand, med folkmängdens till-
vext, byar, köpingar och städer. Härigenom fingo oratorierne
ett annat utseende. I)e öfvergingo till sjelfständiga socknekyr¬kor, hvilken förvandling destomindre kunde vara biskoparne
emot, som de nya församlingarne på delta sätt kommo under
deras myndighet. Förmedlingen för sig gick således på fredligväg, utan alt lända oratorialegarne till någon skada, alldenstund
desse forlforo att utöfva samma palronatsrätt öfver de nybil¬dade paroehialkyrkoi na som de förut haft öfver oratorierne.

Afven länssyslemet bidrog i hög grad till palronatets lill-
vexl. Redan i sjetle århundradet 37 befinnes det alt lekmän
förlänat sina gods ål kyrkan till län. Detsamma gjorde kyrkanmed sina gods ål verldsliga personer. De oroliga tiderna mal¬
te väl ock hafva bidragit derlill, att de andlige togo sin till¬flykt till mäktige lekmän och åt dem öfverlemnade kyrkor ochandra fromma inrättningar till län, för att sålunda vinna skyddoch försvar. På grund häraf erhöllo länsinnehafvarne vissa in¬
komster af kyrkans, eller klostrens gods, tionde m m., under¬
stundom med skyldighet att der före allöna deras andlige. Här¬med voro de ej alltid nöjda, utan började snart att eflersträfva
palronatsrätt till de ål dem sålunda förlänia andliga instilulersamt lyckades äfven uti sitt förehafvande. Dock voro jemväldesse länspatroner förbundne att underhålla den till län gilnakyrkobyggnaden. 38

Emedlertid dröjde det ej länge förr än äfven länspatroner-ne öfverdrefvo de i patronalet liggande rättigheter och godtyck¬ligt förfogade öfver beneficierne, utan all dervid fråga efterkyrkans Öfverhel. Redau år 800 måste Karl den store utfär¬
da ett strängt förbud häremot. 39 Älven kyrkan uttalade sin
protest emot dylika excesser.40 Vid samma tid finnas länspa-tronerne, i synnerhet kyrkans vasaller, hafva behandlat både
kyrkan sjelf, jemte derlill hörande gods, såsom sin egendom,så att det dervid ijenslgörande presterskapet ofta såg sig in¬skränkt till oblationerne eller till det som nödvändigt fordra¬des för dess lifsuppehalle. Kyrkans gods, ofta äfven kyrkansjelf, föryttrade de såsom andra verldsliga ting. Derjemte sök-

ST J. H. ßoehmer 1. c. g 32.
33 Capitulare Franeofurtense. cap. 24. (26.) af år 794. Baluzius I. c. I.

s. 2G7. Waller i. c. II. s. 119. Perlz I. c. I. s. 74.
39 Edictum Dominic. omkring år 800. Balutius 1. c. I. s. 330. Walter I.

o. II. s. 131. Edictum pro episcopis. Pertz I. c. I. s. 81.
4j Conc. Cabilonense II can. 42 af år 813: inventum est, rpiod multiarbitrii sui tcmeritate, et quod gravius est. dueti cupiditate presbyte-ris quibuslibct absque consensu episcoporum ecclesias dant vet aufe-runt. Unde oportet, ut canonica regula servata, nullus absque consensuepiscopi cuilibet presbytero ecclesiam det. Harduin I. c. IV. s.

1039.
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le de alt göra dessa län lika med andra län, i del de ordenl-
ligcn förlänade kyrkan ål de dervid tjenande andlige lili län,
hvarefter de behandlade dem såsom andra vasaller. Af denna
orsak erhöll palronatsrällen namnet kyrkolän. Vid vasallens
död delade hans arfvingar kyrkorna likasom hans öfriga qvar-
lålenskap, så all hvar och en af arfvingarne eller stn andel
tillsatte presler vid samma beneficium.41 Härtill bidrog ock
advocolieralten öfver biskopliga kyrkor, i kraft hvaraf skydd-
berren (advocalus), förnämligast Konungen, såsom sanclce ec¬
clesia; defensor, lillvällade sig räll att förläna patronaler till de
af kyrkans gods doterade socknekyrkor, hvilka sålunda ofta
kommo under iufeudation och blefvo perlinenser till länsgod¬
sen. 1 följd af denna uppfattning af palronatet, betraktades
ock patronatskyrkorna derföre såsom pertinenser till verldsliga
gods och dessa kyrkors försäljning, med derlill hörande gods
och inkomster, såsom en naturlig emauation af eganderälleu,
enligt hvad rikslagarne utvisa.42 För att sälla en gräns för
den oreda, som af allt delta måste uppstå, löreskref derföre
ock Concilium Cabilonense II. can. 26, att biskopen skulle så län¬
ge aflysa gudsljensten i dessa kyrkor, tilldess att den allidne
vasallens arfvingar antingen gemensamt ulnäml en person till
beneficium eller en af arfvingarne erhållit kyrkolänel och der-
med patronatet. Derjemte blef i Capitularierne hvarje delning
af kyrkorna förbjuden,43 Väl hade dessa föreskrifter ej all—

41 Capitulai'ia Wormatiensia. cap. 2. af år 829: De ecclesiis qua) inter
coheredes divisue sunt, consideralum est, <|uatenus si secundum pravi-
dentiam et admonitionem episcopi, ipsi coheredes eas voluerint teuere,
et honorare faciant. Sin autem lioc contradixerint, ut in episcopi
polestate nianeat, utruni eas ila consistere permittat, aut reliquias exinde
auferat. Et uhi ad nostrum beneficium ecclesia: pertinentes ita divisaj
inventae fuerint, ut describantur, et nohis renuntietur. — Additio III.
cap. 51.: Perlatum ad nos est quod inter heredes ecclesioe in rebus
propriis constitutoe dividantur, el tanta per eandeni Jivisionem simullas
oriatur, ut unius altaris quatuor partes fiant, et singuloe partes
singulos habeant presbyteros. Quod sine discordia et simultate nullo modo
geri potest. Unde nobis visum est ((uod huiuicemodi ecclesioe inter
heredes dividi non debeant. Et si in contentionem venerint, ct si-
mullates inter eos surrexerint, per quas sacerdos suo ibi officio fungi
non possit, proecipiatur ab episcopo civitatis ut nullo modo ibi Mis¬
sarum solemnia celebrentur donec i 11 i ad concordiam redeant, et pari
voto atque eonsilio ecclesia illa sacerdolem canonice habeat, qui libere
suum ministerium ibi peragere possit. Baluzius I. c. I. s. 663.
1165. Walter I. c. II. s. 379. 805. Pertz 1. c. I. s. 350.

4Z Capitulare Francofurlense. cap. 52. (54) af år 794: De ecclesiis quae
ab ingenuis hominihus construuntur, licet eas tradere, vendere, tantum
modo ut ecclesia non destruatur, sed serviuntur cotidie honores. Balu-
zius I. c. I. s. 270. Walter 1. c. II. s. 122. Pertz I. c. I. s 75. Eich¬
horn I. c. II. s. 703. 704. Deutsche Staats- und Rechtsge¬
schichte. 4 Ausg. Gotting. 1834. I. §§ 188. 191. Kai in I. c. s.
70. If. J. II. Boehmer 1. c. §§ 36—39.

43 Harduin I. c. IV. s 1036. Capitulare Aquisgranense I. cap. 1. af år
803. Item II. cap. 1. af är 816. (Pertz: 817.) Ciqiitulare incert. anni.
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lid åsyftad verkan; 44 men genom biskoparnes nitiska bemödan¬
den och deraf föranledda ålgärder af kyrkoöfverheten lyckades
det redan i elfte århundradet alt få palronernes till vallade rät¬
tigheter till större delen inskränkta inom behöriga gränser.45

Men palronatet kunde ock uppkomma genom den under
medeltiden vanliga seden alt förena socknekyrkor med kloster,
domkapitel, eller blott ett serskildt prebende deri, för alt dy¬
medelst föröka deras inkomster. [ hvilketdera fallet som helst
måste gudstjensten på något sätt uppehållas i den incorporera-
de socknekyrkan. Vanligen skedde sådant genom en vikarie,
som erhöll en ringa del af inkomsterna, enär den största de¬
len tillföll klostret, stiftet, dignitären eller kapilularen. Af
denna anledning måste biskoparne sedermera föreskrifva det
belopp vikarien skulle erhålla. Desse vikarier tillsattes dels
af klostren och stiften, utan biskopens samtycke, 16 dels egde
de endast rätt alt presentera biskopen en klerk.47 1 sednare
händelsen uppstod ett ofullkomligt palronat (tus patronatus mi¬
nus plenum); i förra händelsen kan man icke gerna säga alt
något patronalsförhållande egde rum, då patronen alldeles icke
har rätt att öfverdraga någon ett beneficium. Flere kanonister
påstå väl motsatsen. 48 Men då grunden för detta slags palro¬
nat är helt olika med den vanliga; då klostret, stiftet eller ka¬
pilularen hafva full kollationsräll, uppbära största delen af in-
komslerne, kunna afsätla vikarien, och då alla öfriga'af palro¬
natet härflytande rättigheter här icke förekomma, så kunna vi
ej biträda denna åsigt.

Vidare kunde fria kyrkor genom union förvandlas till pa-
tronatskyrkor. Delta fall inträffade då del unierade benefici¬
um uppgick uti palronatskyrkan och således antager den sed-
nares natur. l)ock förkastade Tridenlinska mötet en sådan
grund för patronatets uppkomst.49

Med elfte århundradet inträder en vigtig förändring i pa-

cap. 3. Ansegisus. Lib 1. cap. 77. Benedict. Levit Lib. 5. cap. 208.
Additio III. cap. 1. Baluzius 1. c. I s. 379. 564. 520. 717 863.1157.
Walter 1. c. II. s. 171. 301. 271. 420. 541. 798. Pertz I. c. I. s. 206.

44 Deröfver klagar Ludvig den fromme i Capitulare A<|uisgranense II.
cap. 29. Baluzius I. c. I. s. 570. Waller 1. c. II. s. 307. Pertz I. c. I.
s. 209.

45 Conc. Bituricense can. 21 22. af år 1031. Harduin I. c. VI. 1. s.
85], J. H. Bothmer 1. c. § 52. Eichhorn, Kirchenrcclit II. s. 704 —
705. Staats- und Rechlsgeschichte II. få 325. 328.
J. II. Boelinier 1. c. § 45. IT.

47 Lipper t, Versuch einer historisch-dogmatischen Ent-
wickelung der Lehre v o in Patronate. Giessen 1829. § 8.

48 .1. H. Boelinier 1. c. $ 45. Eichhorn, Kirchenrecht I. s. 654. IL s. 70i.
Walter, Lehrbuch des KirchenrecIits aller christlichen
Confessionen.il. Ausg. Bonn. 1854. få 148. 236. Richter, Kirchen¬
recht. få 128. 134. 141.
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tronatets utöfning. De många missbruk, fivartill palronalet gif-
vil anledning och hvilka kyrkan under en längre tidrymd sökt
hämma, blefvo nu till större delen afskatFade. Sålunda förbjödo
flera Conciliebeslut patronen alt instiluera den andlige samt
förklarade all patronen egde rått endast (ill presentation, men
ingalunda att afsätla den andlige. 00 Ännu större inskränknin¬
gar undergick patrohatel i tollte århundradet. Ty först stad¬
gades på första Laleranska Synoden år 1123, att endast bisko¬
pen egde instilutionsrätt till palronatskyrkor, hvilken föreskrift
nu omfattade äfven klerikalpatronalet.51 Sedan utgåTvo påf-
varne flera författningar, isynnerhet Alexander III, hvilken ge-
nomdrel livad Urban II år 1095 förgäfves sökt att utföra.52
Hvarje disposition öfver patronalskyrkorna, serdeles deras för¬
säljning och donation, gjorde han beroende af biskopens sam¬
tycke. 53 I denna period försvinner ock palronernes eganderätt
till de af dem stiftade andliga inslituter, enär tredje Laleranska
Synoden af år 1179 beröfvade patronerne all dispositionsrätt öfver
kyrkans gods och således äfven öfver kyrkobyggnaden. Derjemle blef
presentalionsliden närmare bestämd 5i dels genom samma Synod,
som föreskref, all laikalpatronen borde förelaga presentationen inom
4 månader,55 dels genom Alexander III:s förordning af år 1180,
att klerikalpalronen borde presentera inom 6 månader. 50 Men

49 Coiie. Trident. Sess. XXV. cap. 9. de ref. Richter, Canon es et
decreta Concilii Tri den ti ni. Accedunt S. Congr. Card.
Conc. Trident. Interpret um d e c I a ra t i o n es a c resoiutiones.
A s s u ni p t o so c i o F. Schulte. Lipsiae. 1853. s. 449.

50 Conc. Roman. can. C. af år 1059. Conc. Turonense. cap. 4. af år
1060: Nullus ecclesiam magnam, vet parvam, deinceps sine consensu
episcopi. in cujus parochia est, a laieis praesumat accipere (|uolihet
mouo. Harduin I. c. VI. 1. s. 1063. 1072.

5t Can. 4. 7. Harduin I. c. VI. 2. s. 1111—1112.
52 Conc. Claramontan, can. 20. af år 1095: Unde et interdictum est

omnibus laieis, ne amplius altaria vel ecclesias sibi letineant. Harduin
1. c. VI. 2. s. T719.

*3 Cap. 5. 11. X. de iure patr. 3. 38.
54 Conc. Lateran. III. cap. 14. Harduin I. c. VI. 2. s. 1679. Den äldre

lagstiftningen kände ej någon sådan tid, utan anbefallde endast patro¬
nen att skyndsamt verkställa presentationen. Så Conc. Roman, af är
826 under Eugen II.

65 Conc. Lateran. III. cap. 17. Harduin 1. c. VI. 2. s. 1680. Cap. 3. X.
de iure patr. 3, 38. Åtskilliga läsarter hafva dock tres menses i stäl¬
let för quatuor, hvilken sednare läsart b 1 i fv i t af kanonisterne allmänt
antagen.

5ff Cap. 22. X. de iure patr. 3, 38. Val kan det anses tvifvelaktigt, om
Alexanders förordning angår endast klerikalpatronen. Men dä Late-
ranska Conciliebeslutet omfattar allenast laikalpatronatet, h vart i 11 nämn¬
de förordning utgör ett nödvändigt supplement, helst en uppenbar mot¬
sägelse i annat fall skulle uppstå, sä liar den i texten följda tolkning
allt skäl för sig.
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då dfssa föreskrifter ej blefvo öfverallt noggrann! iakftagrie,67
så sladgade derföre Bonifacius Vill år 129J5, all klerikal- och
laikalpaironen borde ovilkoi ligen presentera inom nämnde oli¬
ka tidrymder. 58 Härförutan förklarade Alexander III all tus

patronalus vore spirituali adnexum,59 en föreskrift, hvaraf
bögst vigliga följder härflulit. Dock gaf Alexander åt palrona-
tel äfven en realkarakler, så all delsamma kunde öfvergå icke
blotl på patronens anförvandter och arfvingar, ulan ock på hvar
och en, som erhöll det gods, i förening med hvilkel patronen
innehaft palronalel.G0 Slutligen beröfvades patroner (ill klo-
sler och stift af Clemens V år 1190 den redan af Pelagius för¬
minskade rättigheten att utnämna andlige till de deri befindtli-
ga större prebenden, i det deras rätt inskränktes till att bi¬
falla det af Capillet redan verkställda valet. 61

På detta sätt bade patronernes rättigheter blifvit ansenligt
förminskade Ännu större inskränkningar väntade dem genom
Tridentiska Concilium, hvilkel sammankallades af Paul 111 år
1542 och slöts under Pius IV år 1564. 02 Redan i de första
besluten stadgades, all ej någon skulle inslilueras och confir-
meras till ecclesiastica beneficia under hvad förevändning som
helst, vare sig privilegier eller urminnes häfd, som ej förut
blifvit examinerad och godkänd af biskopen, hvarifrån endast
ett undantag blef gjordt. 63 Snart gick mötet ännu längre, då
det förklarade att patronalet kunde uppkomma och erhållas en¬
dast genom fundalion och construktion af en kyrka eller ge¬
nom anvisande utaf egen förmögenhet af en tillräcklig dos ål
en redan uppförd kyrka, 64 och således underkände det på läns¬
väsendet hvilande patronalet. Längre fram upptogs äfven ur¬
minnes häfd såsom grund derför. Dock borde de, som åbe¬
ropade densamma, med authenticis scripturis styrka att de i 50
års tid icke blott presenterat, ulan ock alt den presenterade
städse blifvit instiluerad, hvadan således allt på Usurpation grun¬
dad! patronat blef tillintetgjord!. Alla öfriga grunder för pa-

57 Jfr. Conc. apud Pontem Audomari. cap. 24. af år 1279: Nisi sufli-
cientes personas, infra (piadragirita dies a tempore vacationis ecclesiarum,
praesentaverint. per episcopos ecclesiis vacantibus provideatur. Harduin
I. c. VII. s. 770.

*8 Cap. un. § 1. de iure patr. in VIto. 5,19.
59 Cap. 10. X. de iure patr. 3, 38.
(° Cap. 7. X. de iure patr. 3, 38.
SL Cap. 25. X. de iure patr. 3, 38.

Bulla indiet. Conc. Trident. Bulla sup. conf. Conc. Trident. Richter
Canones et decrela Conc. Trident. s. 1—7. 480—483.

1,3 Conc. Trident. Sess. VII. cap. 13. de ref: Prsesentatis tamen electis
seu noniinatis ab universitatibus seu collegiis generalium studiorum
exceptis. Richter. Canones et decreta Conc. Trident. s. 55.

f4 Conc. Trident. Sess. XV. cap. 12. de ref. Richter I. c. s. 98.
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Ironalets uppkomst skulle derefter anses för ogiltiga, och de
palronater, som ej hvilade på ofvan anförda skäl, upphäfvas och
vid inträffande vakanser fritt confereras af deras collatorer.
Härifrån eximerades alla de palronalsrältigheler, hvilka på den¬
na tid lillkommo kejsare, konungar och riksfurstar samt uni¬
versiteten och de som blifvit conslituerade öfver kathedralkyr-
kor.6ß Tillika blef patronen förbjuden, vid äfventyr af andligt
straff och patronalsrättens förlust, alt på minsta sätt göra in¬
grepp i kyrkans gods. Den hitintills varande seden att för¬
ena fria kyrkor, eller andra beneficier, hvarmed cura animarum
ej var förknippad, med patronalskyrkor eller prebenden, så att
den unierade kyrkan sjelf blef patronalskyrka, upphäfde mötet
äfvenledes och lät unionen endast i det fallet ega bestånd, då den
fortfarit i 40 år, ty i annan händelse egde Ordinarius alt vid
första inträffande vakans fritt conferera det unionbefriade bene-
ficium. Dock skulle nämnde prescriptionstid icke ens kunna
skydda incorporationen, så snart biskopen erfarit att densamma
tillkommit på ett olaga sätt (per surreptionem vel obreptionem).
Slutligen förordnade Kyrkorådet alt om lillförene fria kyrkor,
eller andra beneficier, äfvensom digniläter, under tidens lopp
blifvit förvandlade till palronater på grund af förökad dos eller
ny construklion eller annan dylik orsak, så skulle Ordinarius
sorgfälligt efterforska om de blifvit lagligen conslituerade till
uppenbar fördel för kyrkan, beneficium eller dignitäten, och
der sådant ej var förhållandet, återkalla hela patronalet, till
och med om delsamma fortfarit i 40 års tid, och återställa sa-
ken in pristinum libertatis statum; dock skulle patronen åter¬
få hvad han i denna händelse påkostat till patronatels förvärf-
vande. GC

3 §•
Om patronatets indelning.

Vanligen indelar man patronatet på flera sätt. De vigti-
gasle af dessa indelningar äro: A) andligt eller klerikall (ius
patronatus eeclesiasticumi), verldsligt eller laikalt (laicale) och
blaridadl (mixtum). 67 Med klerikalpatronal förslås ett sådant,

9S Conc. Trident. Sess. XXV. cap. 9. de ref.: exceptis patrona-
tibus super cathedralibus ecclesiis competentibus, et exceptis aliis, quae
ad iniperatorern et reges seu regna possidentes, aliosque sublimes ac
supremos prineipes iura imperii in dominiis suis habentes pertinent,
et qua; in favorem studiorum generalium concessa sunt Richter,
Canones et decreta Conc. Trident. s. 449.

99 Richter 1. c. s. 450.
91 Cabassutius, Theoria et praxis iuris canonici. Pictav.

1783. Li b. 2. cap. 7. nr. 4. De Riegger, I n s t i t u t i o n e s iuris-
prudentise e c c le s i a s t i c ae. Vindob. 1777. P. 3. g 718. Eichhorn.
Kirchenrecht. II. s. 708. P ach mann, Lehrbuch des Kirchen-
rechtes. 2. Aufl. Wien 1853. II. \ 202.
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som tillkommer ett andlig! institut, eller en fysisk andlig per¬
son på grund af hans embele, 68 eller, i allmänhet, om detsam¬
ma härflyter från andlig förmögenhet och sedermera icke öf-
vergåll på lekmän. 69 Hit hörer ock det förhållande, då en fy¬
sisk eller moralisk andlig person genom häfd förvärfvat patro-
nalel eller dermed blifvit förlänad af kyrkans öfverhet. Såle¬
des kan ett klerikalpatronat ulöfvas endast af stifts-, kloster-
och verldsandlige samt medlemmar utaf andlige orden. Vid så¬
dant förhållande beror skilnaden emellan klerikal- och laikal-
patronal icke ensamt af patronens andliga eller verldsliga stånd,
hvadan ock, om en andlig person ärfver eller med verldslig
förmögenhet funderar patronatet, detsamma derföre ingalunda
är andligt, då deremot det utaf en verldslig administratör af
andliga, patronatsberätligade gods utöfvade patronalet, så framt
han derlill har rättighet, är andligt, och icke verldsligt. Emedler-
lid kunna dock dessa båda slag af patronaler förvandlas ifrån den

„ ena karakleren till den andra, såsom då ett laikalpatronat för¬
medelst testamente, gåfva eller på annat lagligt sätt öfver-
flyttas på ett andligt institut, en stiflsdignität, eller, i allmän¬
het, ett andligt beneficium, 70 och således blifver klerikal!, eller
då ett primitivt klerikalpatronat kommer i lekmäns händer och
öfvergår i laikalt. Deremot är patronatet laikall, då detsamma
blifvit af patronen, eller hans förfäder, upprättadl medelst verlds¬
ligt gods, eller förvärfvats genom häfd, eller förläning af kyr¬
kans öfverhet, utaf en lekman eller andlig person, såvida sådant
icke skett på grund af den sednares andliga embete, och der-
efler icke öfvergått till ett klerikalpatronat.

Denna distinction emellan klerikal- och laikalpatronat med-
förer de vigtigaste följder. Här anlöres endast två af dem,
nemligen dels alt klerikalpatronatel är underkastad! påfvens
provisions- och reservationsrätt, hvilket icke är förhållandet med
laikalpatronatet, 71 dels att valet af person till ett vakant patro-
natsgäll är beroende af detsammas klerikala eller laikala be¬
skaffenhet. Härom stadgade Tridentiska mötet all k 1 eri kal pa¬
tronen borde presentera biskopen, ifall institutionen tillkom ho-

eB Engel, Collegium u ni ver si iuris canonici. Saliih. 171t}.
L i b. 3. t i t. 38. nr. 9. Finckelthauss, T r a c t a t u s de iure pa¬
tronatus. Lips. 1680. cap. 3. nr. 2: ecclesiasticum est, quando ex
Lonis ecclesiasticis constituitur ecclésia. Detta är dock ej alltid re¬
geln. Jfr. Eichhorn I. c.

s9 Cap. 3. X. de ecclesiis iedificand. vel repar. 3, 48. dä en kyrka upp¬
rättas af en annan kyrkas gods.

70 Cap. un. \ 1. de iure patr. in VIto. 3, 19.
7r Cap. 28. X. de iure patr. 3, 38. Cahassutius I. c. Lil». 2. cap. 7. nr.

4. Engel 1. c. Lib. 3. tit. 38. nr. 11. Van Espen, 1. c. P. II. sect. 3.
tit. 8. cap. 5 nr. 37. Re i ffen st uel, Jus canonicum univer¬
sum. Ingoist. 1743. Lib. 3. tit. 38. jj III. nr. 61. 63. Eichhorn,
Kirchenrecht. II. s. 734. not. 2). Richter, Kirchenrecht. § 148. ni.
7.4 Walter, Kirchenrecht, jl 232. nr. C.

i
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nom, den värdigaste ibland de af examinatorerne godkände, men
i händelse institutionen tillhörde en annan, hörde biskopen ut¬
välja den värdigare ibland de värdige, hvilken patronen deref-
ler skulle presentera för den inslituerande myndigheten, hvar-
emot laikalpatronen egde rätt alt presentera hvilken som helst,
som i examen befunnits idoneus.72

Hvad åter angår blandadt patronat, så innefattar delsamma
alltid minst två patroner, den ene klerikal- och den andre lai-
kalpatron.73 Ett sådant patronat bärflyter deraf, att, vid kyr¬
kors upprättande, både andlig och verldslig förmögenhet blif-
vit använd, eller att af flere verldslige compatroner en eller
annan donerat sin andel till en andlig korporation, ni. m. Hu¬
ru detta patronat skall bedömmas, beror af det sätt, hvar-
på palronatsrälten utöfvas. Ty sker sådant skiflevis, så att den
ene patronen vid ena och den andre vid derpå följande vakan¬
sen utöfva samma rätt (per turnum), så anses palronatet i allo
såsom klerikalt eller laikalt, allt eftersom den ifrågavarande pa¬
tronen (Turnarius) är andlig eller verldslig. 74 Men skola
compatronerne gemensamt utöfva palronatsrälten, så är saken
svårare att afgöra, helst olika åsigler härom äro lådande bland
kanonislerne. Vanligen antages dock att i denna händelse bör
patronatet anses såsom klerikalt, eller laikalt, efterly som den
del af palronatsrälten, som skall utöfvas, kan tillskynda compa¬
tronerne den största fördel.75 Denna åsigt synes ock hafva
bästa skäl för sig, enär, i motsatt fall, oundvikliga svårigheter
skulle inträffa. Dock anmärkes härvid, att, fastän olika patro¬
ner således concurrera, bibehåller likväl hvar och en af pa-
tronerne de rättigheter, som lagligen äro förbundne med ett
rent klerikal- och laikalpalronat, hvadan således den laikala
compatronen t. ex. i fråga om variation, utöfvar sin variations-
rätt oförkränkt, hvilket deremot icke gäller om den klerikala
compalronen, då Kanoniska Rätten uttryckligen inskränkt den¬
nes ius variandi.

B) Rent personell (ius patr. more personalissimum), då
detsamma tillkommer endast kyrkans stiftare eller förste pa-
tronalsadqvirenlen, under hans 1 i Istid, och således ej kan öfver-
gå på arftagaren, ulan återfaller derföre kyrkan vid stiftarens

71 Sess. XXIV. cap. 18. de ref. Richter, Canones et decrela Conc. Tri-
dent. s. 878—379.

73 Reiffenstuel 1. c. \ III. nr. 52. Hedderich, Elementa iuris
canonici. Bonn. 1791. P. III. g 146.

74 Van Espen 1. c. nr. 21.
75 Glossa ad cap. un. de iure patr. in VIto 3, 19. Engel. I.e. nr. 12.

Fagnanus, Commentaria in Decrct. Colon. 1759. ad cap. 27.
de iure patr. nr. 75. Iledderich I. c. § 146. Rochus de Curte,
I u r i sp a t ronatu s Tractatus. Lugd. 1573. s. 38. NicolausDel-
phinatis, De iure patronatus, i nämnde Tractatus, s. 867.
Paehmann 1. c. g 262.
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död under biskopens fria collation (collatio libera); personelt
(personale), då delsammma tillhörer stiftaren, vare sig en fy¬
sisk eller moralisk person, och hans arfvingar i och för deras
personlighet, och följaktligen ej på grund af realrält; samt reelt
(reale), då palronalet åtföljer en fastighet såsom perlinens, så
att den som får hufvudsaken äfven med detsamma förvärfvar
patronatet såsom accessorium.78 ITenna vid sjelfva jorden fa¬
stade patronatsrått leder förnämligast sitt ursprung från den allt
sedan sjetle århundradet i Westerlandet vanliga seden alt de
från kyrkorna aflägset boende större godsegarne å sina borgar
och gods anlade bönhus eller kapeller (oratoria, capellce
publicaf), hvilka, med folkmängdens tillvext, öfvergingo till sock¬
nekyrkor och hvartill patronens gamla rätt då blef bibehållen.77

Hvad angår del moraliska personer tillhöriga patronat, så
är det personelt, om det tillkommer dem på grund af deras
jurisliska personlighet, t. ex. ett stift, universitet m. m., och
reell, om det härleder sig från ett patronalsberättigadt gods.Ar det ovisst, om patronatet är reell eller personelt, anses det
förra hafva företräde.78

C) Rent ärftligt (ius pair. hereditarium) och familjpatro-
nat (.gentilitium seu familiare). Såsom ofvan är nämdl fingo
patronerne redan i äldre lider rätt att öfverflytta patronatet påsina arfvingar. Småningom blef det sed att patronen föreskref
i stiftelseurkunden huru palronalet skulle öfvergå på arfvio-
garne. Afven genom patronens ensidiga förfogande, genom af-tal mellan arfvingarne m. m. kunde föreskrifter meddelas i af-
seeude på patronatets utöfning. Häraf skilnaden emellan ärft¬
ligt patronat, öfvergående på patronens samllige arfvingar, och
familjpatronat, inskränkt till primpatronens afkomlingar, vare
sig af man- eller qvinnkön, såvida ej sliflelseurkunden m. m.
innehåller någonting annat, såsom att de qvinnliga descendenter-
na skola vara alldeles uteslutna eller slå tillbaka för mankö¬
net.79 Finnes ej några descendenter af primpalronen, så upp-
hörer familjpatronalet. I öfrigt, och som det ärftliga patrona¬
tet är det vanliga, så anses detsamma äfven såsom sådant i tvif-
velakliga fall, såvida det ej befinnes af de äldre presentalions-
brefven att endast primpalronens anförvandter eller descenden-

7* Cap. 18. I. de sent. et ré iudicat. 2, 27. Cap. 7. X. de iure pair. 5,3». Reiffenstuel, I. c. g III. nr. 40. Riegger 1. c. P. III. } 720. Pach-
mann I. c. gg 271. 272.

77 Fleury, I n st i >t u t i o n e s iuris ec c I es i a * t i c i. Francof. et
Lipsis 1724. ed. J. H. Boehmer et Gruber. P. 11 cap. 16. nr. 2-Eichhorn, Kirchenrecht I. s. 629. not. 5). 644. not. 21.11. s. 248. Richter,Kirchenrecht, g 141. Walter, Kirchenrecht, g 234.

73 J. II. Boehmer I. c. Lib. 3. tit. 38. g 107. Riegger 1. c.
79 Fagnanus 1. c. ad cap. 1. de iure patr. 3, 38. nr. 14. Finckelthaus*1. c. cap. 4. nr. 1—7. Hedderich 1. c. P. III. g 146.

1
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ler under en längre tidrymd ulöfvat patronatsrätten, ly då har
familjpatronatet företräde framför det ärftliga. 80

D) Aktivt (ius patr. activum), då patronen eger rätt alt
till det lediga gäl let presentera hvilken kompetent person som
helst, och passivt (passivum), då lians presenlalionsrätt är bun¬
den, så att han endast kan välja ibland en viss familj, en stads¬
menighet, ett Collegium o. s. v., så länge kompetente medlem¬
mar deraf finnas. 81 Denna distinclion har således hufvudsak-
ligen afseende på presentalionsrätlen, såsom varande den vig-
tigaste ibland de af palrenatet härflytande rättigheter. Att pa¬
tronen äfven kan välja inkompetente personer är klart, ehuru
ett sådant val medförer för honom vissa ölägenheter.

E) Vidare indelar man patronatet i enpatronat (ius patr.
singulare) och sampalronal (compatronatus). I förra fallet är det
blott en person, som utöfvar patronatsrälten, i sednare fallet två
eller flere. 82

F) Fullkomligt (ius patr. plenum), då patronen kan ulöf-
va samtlige de i patronatet liggande rättigheter, och ofullkom¬
ligt (minus plenum), då endast en eller annan af dessa rättig¬
heter tillkommer honom.83 Eli sådant ofullkomligt patronal
kan hafva sin grund dels i sliftelseurkunden, dels i aftal emel¬
lan patronen och kyrkans öfverhet, dels i. ensidigt afstående
utaf någon del af patronatsrälten o. s. v. Äfven i detta afse¬
ende kunna flera modificalioner förekomma, Sålunda kan pa¬
tronens presenlalionsrätt vara inskränkt derhän, att han blott
får presentera en eller flere personer ibland de af biskopen,
eller en annan, utsedde kandidater (ius nominandi), eller all
han är skyldig all städse presentera flere personer, hvaraf Or¬
dinarius utser en, m. ro.

I allmänhet råder mycken skiljaktighet bos de äldre ka-
nonisterne i fråga om indelningen af de sätt, bvarpå palrona-
let förvärfvas. Hos sednare författare omlalas deremol ursprung¬
liga förvärfningssäll (modi adqvirendi orig>narii), då någon för-
värfvar ett förut icke existerande patronal, och derivaliva, då
patronatet öfvergår ifrån en person (ill en annan. Det förra
dela de sedan i ordentligt (vanligt) förvärfningssätt, omfattande
fundatio och dotatio, och utomordentligt (ovanligt), hvarmed

80 Engel 1. c. Lib. 3. tit. 38. nr. 15. Reiflenstuel 1 c. Lib. 3. tit. 38.
I III. nr. 48.

81 Fngel 1. c. nr. 16. Hedderich I. c. P. III. § 147. Reiflenstuel I c. nr.
45. Pacbmann I. c. § 263.

82 Denna distinction omtalas redan i Clem. 2. de iure patr. 3, 12.
88 Lippert 1. c. j| 21.
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de grmonligen förslå privilegium saml praescriplio.84 Här af-
handlas endast de s. k. ursprungliga förvärfningssäiten.

I den Kanoniska rätlen omtalas stiflningen af elt andligt
institut, vare sig kloster, stift, socknekyrka och kapell, eller
af ett prebende vid en redan existerande kyrka, såsom det van¬
ligaste sättet alt förvärfva patronatet. Med stiftning förslår man
i allmänhet inbegreppet af sådana handlingar, de der erfordras
för att en inrättning skall kunna uppkomma, ega bestånd och
ändamålsenligt användas. De till fundationen nödiga handlin¬
gar måste derföre afse inrättningens beskaffenhet och kunna
således vara olika. Ar frågan om en kyrka, så bestå dessa
handlingar af tre serskildta momenter, nemligen: a) förläning
af jord och mark, hvarpå kyrkan skall uppföras (fundi datio,
fuvdatio in specie); — b) all kyrkan verkligen varder upp-
byggd (constrnctio, exstructio, cedificatio); — c) all tillräckliga
och vissa inkomster varda anslagne till bestridande ej mindre
af kyrkans eget och de dervid anställde högre och lägre be-
tjentes anständiga underhåll (congrua sustentatio), än ock af de
med gudstjensten förbundne utgifter (dotatio). Angår frå¬
gan deremol elt prebende (bene/icium aimplex), så erfordras i
allmänhet till stiftningen ej vidare än att vissa inkomster, vare

sig gods eller kapitaler, anslås för den klerk, som skall förse
kyrkotjensten, så att han deraf kan hafva sitt anständiga un¬
derhåll (erectio beneficii per fundationem). Till stiflningen af
ett prebende behöfvas således endast en enda handling, men
till den af en kyrka icke mindre än tre serskildta handlingar,hvilka kunna vara antingen förenade i en person, eller ock
åtskilda, så att den ene verkställer fundationen och edifikalio-
nen, men en annan dotalionen, eller verkställer den ene den
första och sista och en annan den medlersta af dessa handlin¬
gar, eller kan hvar och en af dessa handlingar utföras af flere,
å ena. och en, å andra sidan, m. m.

Men huru man än må uppställa dessa kombinationer, så
varda likväl alla de, som deltagit i fundationen, edifikalionen
och dotalionen af en kyrka, ansedde såsom stiftare ([fundatores)och undfå namn efter en af dessa handlingar, hvari deras verk¬
samhet yttrat sig (fundator in specti, wdificator, dotator), samt
åtnjuta de patronalet lillagde rättigheter.85 Härvid erfordras
dock ej alt edifikalionen och dotalionen skola ske liktidigt, ehu-

84 Jfr Branowizer, Abhandlung ii ber den Begriff und die
ursprünglichen Erwerb ungsarten des Patronats-Rechtes.
Olrniitz 1839. $ 13. Pachmann I. c. $ 269. Eichhorn, Kirchenrecht II.
s. 706 Mayer, Das Patronatsrecht, dargestellt nach dem
genieinen Kirchen rechte und nach öster r. Verordnungen.Wien 1824. g 17.

8s Cap. 25. X. de iure patr. 3, 38. Can. 30. Gaus. 16. q. 7. Conc Trident.Sess. XI\. cap. 12. Richter, Canones et decreta Conc. Trident. s. 98.
Cahassulius I. c Lib. 2. cap. 7. nr. 3. Engel. I. c. Lib. 3. tit. 38- nr. 18.
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ru sådant vanligtvis inträffar, utan tillåter Kanoniska rätlen,
för att uppmuntra till fromma verk och underlätta palronatels
förvärfvande, alt de äfven få verkställas på olika lider. 86

Emedlertid äro dock kanonisterne myckel skiljaktige i af*
seende på den verkan, som deltagandet i en af ofvannämde
fundalionshandlingar enligt lag bör medföra. Ty ehuru de fle-
ste, åtminstone ibland de yngre kanonisterne, antaga, alt en en¬
da af de i fundalionen ingående handlingar är tillräcklig alt
frambringa patronatet, finnas likväl andre, som belvifla denna
verkan, såvida ej edifikalionen åtföljes af en tillräcklig och
stadigvarande dos, hvadan således, enligt denna åsigt, edifikator
endast då skulle kunna förvärfva patronatet, derest han sjelf,
eller en annan, liktidigt donerade de för kyrkan erforderliga
fonder. 87 Denna mening vederlägges dock dels af Clemens Ill:s
Reskript af år H90, hvari uttryckligen förklaras, att den som
uppförde en kyrka, förvärfvade derigenom patronatet,88 dels
ock af Tridenlinska mötets beslut, hvaraf inhemtas, att den som

gifver jord till edifikalionen, icke derigenom ensamt förvärfvar
palronatet, ulan först då, om han, eller en annan, på denna
jord (fundus) låter uppbygga kyrkan, en sak, som väl ingen
lärer draga i tvifvel, helst man icke kan tala om patronatsrätt
till en kyrka, der ingen sådan finnes, samt att palronatet äf-
venledes kunde förvärfvas genom dotalion, ulan afseende derpå
om densamma skedde liktidigt med edifikalionen eller icke. 89

Andre åter påstå att det vore orimligt att förvärfva patro-

Fagnanus 1. c. ad eap. 3. de iure patr. nr. 49. Finckelthauss I. c. cap.
4. nr 44 53 63. Hedderich i c. g 147. Riegger I. c. g 726. Richter,
Kirchenrecht, g 142. Walter, Kirchenrecht, g 235. Fachmann 1. c. g
269. Lippert 1. c. g 22. Branowizer 1 c. g 14. Mayer I. c. g 17. Glossa
ad can. 26. Caus. 16. cp 7. Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus,
eller: Patronum faciunt fundus, constructio, dosque.

8(f Cap. 25. X. de iure patr. 3, 38. Conc. Tridcnt. Sess. XIV. cap. 12.
de ref.

87 Van Espen 1. c. sect. 3. tit. 8. cap. 3. nr. 7. Fagnanus 1. c. nr. 27.
Fleury 1. c. nr. 3. Hedderich I. c. Riegger I. c. Branowizer 1. c. g 14.

89 Cap. 25. X. de iure patr. 3, 38. Nobis fuit etc. Praeterea quaesivisti
a nobis, si aliquis efl'iciatur sola ecclesi® constructione patronus. an
ad electionem plebani sit cum clericis admittendus, seu ab ipsa
repellendus omnino, lametsi de longa consuetudine allegaverit se
electioni interesse debere. Inquisitioni tuae tale damus responsum:
quod si quis ecclesiam cum assensu dioecesani episcopi construxerit,
ex eo ius patronatus acquirit. — — Att här talas blott om kyrkor är
orsaken den, alt något tvifvel icke kunde uppstå derom, att egaren af
ett oratorium vore skyldig att sjelf bekosta allt hvad som erfordrades
für ett dylikt bönhus, såsom varande inrättadt för privat gudstjenst.

89 Sess. XIV. cap. 12. Sess. XXV. cap. 9. de ref. Richter Canones et
decreta Conc. Trident. s. 98. 449. Ut igitur debita in omnibus ratio
observetur, decernit sancta synodbs, ut titulus iuris patronatus sit ex
fundatione veldotatione
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natsrält till en uppbyggd, men med fasta inkomster icke för¬
sedd kyrka. Denna åsigt kan doek lälteligen vederläggas. Ty
anlag att en, eller flere, verkställa fundationen och edifikatio-
nen, så är ju ingenting som hindrar biskopen, eller någon
ibland den tillernade församlingens medlemmar, eller någon
annan, all, då de förstnämde icke kunna eller vilja åtaga sig
dotationen, medelst frivilliga tillskott förskjuta hvad som erfor¬
dras för gudstjenslens och kyrkobetjeningens underhåll, tilldess
att kyrkan kan erhålla bestämda inkomster. 1 dessa fall be¬
komma fundatoren och edifikatoren onekligen patronatsrätt till
kyrkan, och kunna således, så länge någon dotation icke egt
rum, allena utöfva den vigligasle ibland patronatels bestånds¬
delar eller presentationen, ehuru de ej kunna göra anspråk på
aliment, alldenstund kyrkan ännu icke eger några fonder. Der-
emot erhålla tillskotlsgifvarne ej någon patronatsrätt, hvartill
orsaken är den, att de icke verkställt en perpeluell dotation.Ännu mindre kan biskopen undfå densamma, äfven om hans
dotation vore perpeluell, enär han, i sådant fall, skulle komma
att verkställa presentationen af den andlige inför sig sjelf. Emed-
lertid förvandlas dock genom en sednare dotation, i händelse
nemligen en och «amma person varit både fundalor och edifi-
kalor, det provisoriska singularpatronalet till ett compatronat.
Alldeles samma förhållande inträtTar, om man antager alt en
person uppfört kyrkan, men att de för den perpetuella dota-
tioffens verkställande nödiga medel blifvit hopsamlade medelst
kollekt. Här fortfar patronen all, äfven efter fullbordad do¬
tation, ensam utöfva palronatsrätlen. Hans palronal är således
ett singularpatronat, enär någon annan ej linnes, som kan upp¬träda såsom compatron. Omvändl inträder samma förhållande,
då fundationen, eller ediGkalionen, eller båda delarne fullbor¬
das medelst kollekt och, i förra fallet, samma person, i sist'
nämda fallet en annan, förse kyrkan med erforderliga kapi¬taler.

Af hvad nu är sagdt följer således, alt den som uppförer
en kyrka, eller till densamma anslår nödiga inkomster, för-
värfvar genom en af dessa båda handlingar patronatet, och att
patronalirätten kan utöfvas till en uppbyggd, men med fastafonder ännu icke försedd kyrka.90

Men på det att sjelfva fundationen eller afståendet af jord
och mark till en kyrkas uppförande skall kunna medföra pa¬
tronatels förvärfvande, erfordras vidare alt denna jord är frifrån gravalioner och alt den öfverlemnas till kyrkan med full
eganderält, utan remuneration. Genom en blott och bar fun-datio in specie kan, såsom redan är nämdl, någon sjelfstän-
dig adqvisilion af patronatel aldrig ega rum, ulan måste en så-

So Jfr. vidare Cabassutius 1. c. Lib. 2. cap. 7. nr. 3. Engel I. c. Lib. 3.tit, 38. nr. 19. Finckellbauss 1. c. Lippert I. c. 23—25.
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dan fundalion oviikorligen vara förenad med edilikation eller
dotation, hvadan således, om den funderande icke verkställer
edifikationen, hans patronatsrätt blir beroende af en annans
concurrens och följaktligen måste likasom vila ända lilldess
att kyrkan blifver färdigbyggd och consecrerad.

Vidare erfordras, så framt fundationen skall föranleda till
adqvisition af patronalel, äfven diöcesan-biskopens, efter förul-
gången pröfning af den nytta kyrkan kan medföra, gifna bifall.91
År biskopsstolen vakant (sedi vacante), måste Capillets samtyc¬
ke utverkas. Dock har delta bifall samma verkan, äfven om
det meddelas efter fullbordad edilikation eller dotation. Der-
jemle kan det ske både uttryckligt eller stillatigande, hvarföre
det ock i tvifvelakliga fall presumeras vara meddeladl.92 Här-
förutan erfordras att patronen skall vara en medlem af krist¬
na kyrkan, hvarföre- äfven judar äro uteslutne från palronatets
förvärfvande. 93 Att patronen, då han bekänner sig till en an¬
nan, ehuru palronatsberälligad confession, icke kan, med laga
verkan, presentera en andlig af samma confession som den,
livartill patronen hörer, utan endast af den confession, för ut-
öfningen hvaraf palionatsbeneficium blifvit inrättadl, förstås af
sig sjelll. 1 öfrigt göres ej någon skillnad emellan man- och
qvinnkön, äkta och oäkta börd, stånd och ålder, ulan kunna
alle, som ej äro serskildt uteslutne, förvärfva och utöfva patro¬
natet. 91 Icke eller erfordras för slikt förvärfvande någon ut¬
trycklig förklaring å patronens sida, ännu mindre behöfvechan
derom göra förbehåll i sliltelseurkunden (lex fundationis), utan
är det tillräckligt att han verkställer en af ofvannämde funda-
tionshandlingar, så att man deraf kan sluta till att han vill för¬
värfva patronalel. Ty vill han del icke, så bör han uttryck¬
ligen förklara att han afstår ifrån patronalel och alt kyrkan
således kommer under biskopens fria collation, alldenstund pa-

91 Can. 9. D. 1. de conseer. Nemo ecclesiam aidilicet, antequam episcopus
civitatis veniat, et ibidem orucem iigat, publice atrium designet. Cap. 25.
X. de iure patr. 3, 38. Anton, de Itu trio, Iii librum t er t i um
Decretalium commentarii. Ve ne t. 1578. ad cap. 55. X. de iure
patr. nr. 1. Engel. I. c. nr 1. Riegger I. c. § 724.

92 Finckelthauss I. c. cap. 2. nr. 33—43.
. 93 Can. 26. 27. 30. Caus. 16. q. 7. Anton, de Butrio I. c. nr. 11. Fagnanus

ad cap. 25. b. t. nr. 7. Hedderich I. c. § 146. Riegger 1. c. \ 723.
Eichhorn, Kirchenrecht II. s. 714. Richter, Kirchenrecht § 142. Walter,
Kirchenrecht g 235. Fachmann I. c. $ 268, som vill alt akatholiker
skola vara alldeles uteslutne, ehuru, enligt Instr. pacis Osnab. Art. V.
$ 31, de tre i Tyskland erkända confessioner äro berättigade att utöfva
patronatet. 1 öfrigt beror detta förhållande af hvarje lands speciella
lagar.

54 Can. 2. Ca_ps. 3. q. 7. Glossa ad can. 13. Caus. 16. q. 7. Lancelott,
I n st i t u t i o n e s iuris canonici. Lugduni 1616. Lib. I. tit. 28.
Faul, de Citadinis. lur is patronatus Tr acta tus. Lugd. 1573.
s. 465. Paehmann I. c. \ 268.
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Ironatet lagligen (ipso iure) åtföljer fundalor.95 Härutaif följer
ock, att, om tvist uppstår om palronatets bestånd, men innehaf-
varen kan bevisa antingen att hau sjelf stiftat kyrkan, elierock
på lagligt sätt kommit i besittning af patronatet, bevisnings¬
skyldigheten å hans sida anses vara fullgjord. Men har hvarkeo
stiftaren, eller hans efterträdare, ulöfvat patronatsrätlen, så anses
fundalor hafva afstått från patronatel. 96

Hvad nu är sagdt gäller dock i allmänhet endast om col-
lationskyrkor (beneficia collativa), hvartill collator har en in¬
skränkt förläningsrätt (collatio non libera seu necessaria). Till
en sådan kyrka förvärfvar fundator patronatel sjelfständigt; och
det fortfar derföre äfven, så länge kyrkan sjelf eger bestånd.
Men nu kan patronalskyrkan under tidens lopp alldeles förfalla,
så alt densamma måste ånyo uppbyggas. Att den, som verk¬
ställer denna byggnad, eller, om de äro flere, alt alla desse
förvärfva pati onatsrätt till den nya kyrkan, följer af hvad ofvan
är sagdt. Samma rätt tillfaller naturligtvis äfven reedifikaloren
och redotanten af en icke patronell kyrka. Här uppstår nu
den frågan: i hvad förhållande stå den sednare edifikaloren och
dotanten till den ruinerade kyrkans patron? Denna fråga upp¬
löser sig i flera andra och kan derföre ej i allmänhet hesvaras.
Ty härledde sig den äldre patronens rätt från edifikalion, eller
dotation, eller båda delarne, så kan han ej göra något lagligt
anspråk på den nya kyrkan, enär grunden för hans egen rätt,
och således äfven rättigheten sjelf, helt och hållet försvunnit,
hvadan således den nye edifikaloren och dotanten inträda i den
äldre patronens sarallige rättigheter. Men nu kan den sist-
nämde hafva veikslällt en fullständig fundalion. I sådan hän¬
delse bör han tillfrågas, om han vill åtaga sig den nya funda-
tionen eller icke. Vill han det icke, så förvärfva reedifikaloren
och redotanten patronatsrätlen .jemte honom in solidum; ty i
motsatt fall är primpatronen företrädesvis berättigad att upp-
bygga och dolera kyrkan, förutsatt nemligen alt den äldre, till
kyrkans rcedifikation använda dolationen numera icke förslår
till dess och kyrkobetjentes underhåll. Var han deremol icke
tillfrågad, så har han rätt alt ersätta poslfundatorerne deras
utgifter och sålunda conservera sill singularpatronat. Grundade
sig åter primpalronens rätt endast på specialfundalion, så fort¬
far hans compatronat, ehuru med förändrade patroner, likasom
förut. Samma casus ioträflar ock då spccialfundalionen var
förenad med antingen edifikalion eller dotation. 1 öfrigt gäller

a 5 Can. 32. Caus. 16.q.7. Cap. 25. X. deiurepatr. 3, 38. Cap. 3. X. deecclesiis wditicand. vet repar. 3, 48. Cap. 41. X. de tcstibus et attest. 2,20. Lngel I. c. Lib. 3. tit. 38. nr. 20. Reitfenstuel 1. c. Lib. 3. tit. 38.
g 1. nr. 9. Eichhorn, Kirchenrecht II. s. 706. Pachniann I. c. \ 269.
Branowlzer 1. c. g 16. Mayer 1. c. g 17.

van Espen I. c. P. II. sect. 3. til. 8 cap. 3. nr. 3. Lippert I. c. g 26.
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om primpalronrns efterträdare delsamma som om honom sjelf. 97
Och fästes i alla dessa fall ej något afseende derpå, om den
nya kyrkan varder uppförd af den förstörda kyrkans lemningar
eller icke. 98

Men det kan ock hända alt kyrkan icke alldeles gått under,
utan endast till en del förfallit, ehuru så betydligt, all hon
måste återställas och kanske äfven doteras. Härvid antaga
kanonisterne att man bör skilja emellan huruvida kyrkan tarf-
var ny consecration eller icke. 1 förra fallet gäller då hvad
redan är anfördt om en alldeles förfallen kyrka. 1 sednare
fallet skulle patronatet kunna förvärfvas endast genom privile¬
gium., Dock är denna casus myckel omtvistad. 99

Afvenledes kan det inträffa att någon börjar, men icke full¬
bordar edifikationen, och att en annan deremol bringar kyrko¬
byggnaden till slut. I denna händelse blifva de compatroner,
såvida ej den förre tydligen ådagalagt att han vill alldeles afslå
ifrån företaget och dermed ifrån palronatet, ty då blir den sed¬
nare singularpatron, om han tillika verkställt specialfundatio-
nen och dolationen. Men har någon uppfört en kyrka å annans
jord emot eller utan egarens vilja, så kan den sednare hindra
honom, så länge kyrkan icke blifvit consecrerad, ty sedermera
har han endast rätt till ersättning. 100

Om fundation af cathedral-, collegiat- och conventual-
kyrkor gäller väl i allmänhet hvad nu blifvit sagdl om colla-
tionskyrkor, dock med den vigtiga ålskilnad, att, enär de förra
äro valkyrkor (beneficia electiva), någon egentlig presentations-
rält till dem icke kan ega rum, såvida ej patronen gjort förbe¬
håll derom i stiftelseurkunden och derå undfått påfvens bifall. 101
Att kanonena beröfvat patronen vid en electiv kyrka icke blott
presentalionsrätten, ulan äfven all delaktighet i sjelfva valet,
dertill är grunden den att electionen medförer en ius ad rem,
hvilken förläningsrätl icke kan tillkomma en lekman, eller en
klerk, som saknar iurisdictio ordinaria, hvarförutan en dylik
presentation, i händelse den skedde för de väljande, skulle

9 7 Glossa ad Cap. 3. X. de iure patr. 3, 38. Conc. Trident. Sess. XXV.
cap. 9. de ref, Finckelthauss 1. c. cap. 4. nr. 79—83. Branowizer 1. c.
g 18. Eichhorn, Kirchenrecht. II. s. 716—717. Lippert I. c. 28. Fachmann
1. c. g 273. nr. 4. Richter, Kirchenrecht, g 144. Walter, Kircheqrecht.
g 235. nr. V. 1.

9 8 Fagnanus ad cap. 3. h. t. nr. 53. 58.
8 9 Jfr. Branowizer I. c. g 18.
100 Can. 2. Caus. |4. q. 6. Anton, de Butrio I.e. Rochus de Curte I.e.

s. 275. Finckelthauss I. c. cap. 4. nr. 61. Lamberti n us, Tractatus
de iure patronalus. Ve ne t. 1572. s. 24. Lippert I. c. g 28.

l 0 1 Cap. 51. X. de elect. 1. 6. Cap. 25. X. de iurepatr. 3,38. Eichhorn,
Kirchenrecht. II. s. 690. 707. Fachmann I. c. gg 269. 270. Richter,
Kirchenrecht, g 142. Tvifvelaktigt är det dock om papalsanctionen är
j detta fall behötlig. Jfr. J. IL Boehnier I. c. Lil>. 3 tit. 38. g 87,
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alllför mycket göra intrång i Capuieis valrätlighet. Till såidana
electiv-beneficier kan patronen derföre sägas hafva i vanliga
fall endast en mycket modifierad presentationsrätt, beslåiende
deruli att han, efter verkslälldt val, får dertill gifva sitt sam¬
tycke, hvilkel han ej, utan laga skäl, kan vägra, 102 I öfrigt
gäller allt delta endast om valkyrkan sjelf, icke om ett cano-
nicat eller ett simplicial-beneficium blifvit stiftade vid densamma,
ty då gälla samma reglor som för prebenden.

Hvad angår prebenden, så kunna sådana stiftas vid en redan
existerande kyrka. Till dylika prebenden förvärfvas väl deri-
genom patronatsräll, dock icke den fullständiga, enär föremålet
för denna stiftelse är något ideell och således ej kan omfatta
det reella eller kyrkan. Ville man antaga motsatsen, skulle
den uppenbara orättvisan inträffa, att den, som uti en kyrka
stiftade ett altare med ett serskildl beneficium (altaragiwn),
skulle blifva compalron med sjelfva kyrkans patron, bade han
äfven skänkt den lilla plats, hvarpå allaret blifvit uppfördt. I
följe deraf inskränker sig altaragpatronens rätt till presentation
af allaristen, alt hafva uppsigt öfver och försvar (iws inspiciendi
et defendendi) af altaraggodset (dos altaris, altaragium), rätt
till rökelse och vigvatten (honor suffitus sive thuris et aquce
benedictce, aspersionis), utmärkt aktning (honoris), ljus och bröd
(panis et candelce benedictce), kanske äfven till honor processionis.
Men deremot kan han ej göra anspråk på de öfriga i patroualet
liggande rättigheter, såsom förböner (precum), hedersplats (sedis),
ofTentlig sorg (luctus publici), vapen och insignier i kyrkan
(ius inscriptionis), utmärkt begrafningsplals (sepulturce) m. m.
Hafva flere personer tillsammans stillat ett prebende, så blifva
de compalroner. 103 Till dessa slags stiftelser erfordras bisko¬
pens och, i händelse kyrkan är patronell, äfven patronens
bifall. 104

Beträffande åter dolationcn, så utgör densamma icke alltid
en beståndsdel af den fullständiga fundationen. Delta förhål¬
lande inträffar, när en ursprungligen tillräcklig dolalion med
tiden förminskas eller går helt och hållet förlorad. Men vare
sig nu att dolationen sker i sammanhang med den ursprungliga
fundationen eller ock godtgöres af et) rrdotation, så måste den
alltid, såvida den skall medföra patronatet, ske med biskopens
samtycke, uttryckligt eller stillatigande såsom sådan, 108 af

102 Cap. 56. X.deelect. 1,6. Cap. 25. X. de iure patr. 3, 38. Branowizer
c. g 19.

103 Rochus de Curte I. c. s. 324. Paul. de Citadinis 1. c. s. 504. Lam-
bertinus 1. c. s. 25. Finckelthauss I. c. cap. 4. nr. 60. Eichhorn,
Kirchenrecht II. s. 800. Branowizer 1. c. g 20. Lippert 1. c. g 27.

104 Branowizer 1. c. Lippert 1. c. Af annan åsigt ar Eichhorn 1. c.
II. s. 801. not. 10).

t 0 3 I annat fall blifver gifvaren blott bencfactor.
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egen förmögenhet, frivilligt och utan vedergällning, samt vara
nödvändig och tillräcklig, således ej för någon längre eller
kortare tid, utan för alllid. Sedan biskopen pröfvat och god-
kännt allt detta, erhåller dotanten patronaisräll till kyrkan ipso
iure, och således ej genom någon biskopens coneession, 100
Helt annorlunda är förhållandel, om en alldeles icke eller icke
tillräckligt doterad kyrka varder af biskopen consecrerad och
en tredje person först derefter anslår en tillräcklig dos, eller
complelterar bristen der i - I denna händelse förvärfvas patro¬
natet ej ipso iure, ty biskopen får ej inviga någon kyrka, som
ej är försedd med tillräcklig dos, och har han ändå gjort del,
så är han sjelf förbunden till dotation. 107 — Huru stor dotalio-
nen skall vara för alt medföra patronalsrätt, derom linnes ej
något stadgande. 108

Vid dolationen kunna flere concurrcra eller ock icke. I
ena eller andra fallet ligger åtskilnaden deri, att om en doterar,
måste han ensam anslå alla kyrkans inkomster; äro de åter
flere, så beräknas totalbeloppet af deras bidrag, hvadan således
livar och ens tillskoll kan i och för sig vara otillräckligt, men
genom sammanläggning med de öfrigas bilda en tillräcklig .dos.
Concurrera flere, så förvärfva de alle patronatet, utan afseende
på storleken af hvar och ens bidrag. Vidare kau dotationen
vara i och lör sig otillräcklig, men genom förening med en vid
den redan uppförda kyrkan befintlig, ehuru likaledes otillräck¬
lig dotation, blifva tillräcklig. 1 sådant fall förvärfvas äfven-
ledes patronalsrätt. 109 Har en annan kyrka (ftlia) blifvit upp¬
byggd af en rik patronalskyrkas inkomster, så blir moderkyrkans
[mäter, eccles. matrix) patron, som påkostade de nödiga ul-
gilterne dervitl, äfven filialkyrkans. 110 Slutligen kan del äfven
inträffa att någon verkställer dotation emot edilikalorens vilja.

106 Glossa ad can. 30. Caus. 10. q. 7. Cone. Trident. Sess. XIV. cap.
12. de ref. Nemo — nisi ecclesiam, beneficiuni aut capellam de
novo fiirulaverit et construxerit, seu iarn ereetam, qu;e tarnen sine
sutficienti dote fuerit, de suis propriis et patrimoniaiibus bonis com-
petenter dotaverit, ius patronatus impetrare aut obtinere possit aut
debeat. Rochus de Curte 1. c. s. 234. IT. ReifFenstuel I. c. P.
III. Lib. 3. tit. 38. \ 1. nr. 9. Lambertinus 1. c. s. 17. Finekelthauss
1. o. cap. 4. nr. 68. Riegger I. C. § 725. Lippert I. c. § 29. Branowizer
1. c. g 21. JMayer I. c. g 20.

tut Can. I. Caus. I. q. 2. Cap. 8. X. de consecr. eccles. 3, 40. Jfr. Conc.
Trident. Sess. XXV. cap. 9. de ref.

108 Branowizer I. c. g 21 antager att dotationen bör kunna föröka kyr¬
kans inkomster åtminstone titt hälften. Detta är dock endast en

supposition. Några reglor derför kunna ej uppgifvas och behöfvas
icke eller, då pröfningsrätten i allt fall tillhör Ordinarius. Maver
I. c. g 20.

109 Conc. Trid. Sess. XIV. cap. 12. de ref. Sess. XXV. cap 9. de ref.
Rochus de Curte 1. c. s. 321.

*lu Cap 3. X. de ecclesiis Jedilicand. vel repar. 3, 48.
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I sådan händelse måste man skilja emellan huruvida den sed-
nare vill, icke vill eller icke kau fullborda dotationen. 1 första
fallet eger ej någon annau alt göra förfång i hans rätt; i de båda
sednare slår det hvem som helst fritt alt verkställa dotationen
i hans ställe och således blifva compation, såvida något laga
hinder deremot icke möter. 111

Åfven antager man alt palronatsrällen kan förvärfvas ge¬
nom ett påfligt privilegium. Dock äro åsigterne i deuna punkt
mycket delade 112.

Slutligen upptaga kanonislerne äfven prescription såsom åt¬
komsttitel för palionalet, 113 och det både i afseende på en ur¬
sprungligen fri kyrka ^constitutiv prescription) och en redan
existerande patronatskyrka (träns la tiv prescription). Re-
quisita härvid äro: alt innehafvaren utöfval patronatel eu bestämd
tid, utan afbrott; 114 att han varit i god tro (bona /ide) att det¬
samma lagligen tillkom honom 115 och att han kan uppvisa en
sådan åtkomsttitel (iusto titulo), som kan medföra patronatet. 116

Hvad angår den constitutiva prescriptionen, så erfordras,
då någon dymedelst skall patronera en med patronatnexus icke
behäftad kyrka, utan ofvannämde vilkor, en 40:årig patronats-
besittning ' 17. Brister laga titel, kan patronatet blott förvärf-

i i ' Fincheltbauss I. c. cap. 4. nr. 77. Rochus de Curte I. c. s. 309.
lia Rochus de Cuite 1. e. s. 99. Paul. de Citadinis 1. c. s. 562. ff- Nicolaus

Delphinatis 1. c. s. 815. f!'. Finckelthauss I.e. cap. 4. nr. 107. Fleury 1.
c. cap. 16. nr. 1. Paehmann I.e. g 270. Richter, Kirchenrecht, g 142-
Rranowizer 1. c. g 22. Såsom skal hårfor åberopas Conc. Trident. Sess.
XXV. cap. 9 de ref. Rranowizer raedgifver dock att päfvens rätt härutin-
nan blifvit inskränkt i dubbelt hänseende, nemligen dels i afseende på
union emellan fria och patronatskyrkor, dels ock att päfven af en blott
och bar ynnest ej kan meddela dylikt priv ilegium. Richter åter anser
stadgandet i Conc. Trident. icke vara tillämpligt på en ecclesia libera,
utan endast på prelaturer vid collegiat- och conventualkyrkor. Rättast
torde väl vara att anse denna fråga beroende af de emellan påfven och sta-
terne träffade konkordater. Flere sådane hos Eichhorn, Kirchenrecht. II.
s. 827. ff., Richter, Kirchenrecht. Anh. Walter, Kirchenrecht. Anli.
D r o s t e-H ü 1 s h o ff. Grundsäzedes gemeinenKirchenrechtes.
2 Aufl. Münster 1832. I s. 276. ff. Phillips, Kirchenrecht.
Regensburg 1850. III. 2. Anh. s. 5. ff.

I 1Cap. 11. X. de iure patr. 3, 38. Cap. I. de prcescript. in VIto. 2, 13.
Finckelthauss. I. c. cap. 4. nr. 96—106. Hedderich 1. c. g 147. Riegger
1. c. g 728. Eichhorn, Kirchenrecht. II. s. 705—706. Paehmann I. c.
g 271. Richter. Kirchenrecht, g 142. Walter, Kirchenrecht, 'i 235.
Mayer 1. c. g 21. Lippert, 1. c. g 30. Kaini 1. c. I. s. 206.

II 4 Cap. 8. X. de prajscript. 2, 26.
TIS Cap. 20. X. de praescript. 2, 26.

Rippert I. c. g 30.,
TT7 Cap. 8. X. de prcescript. 2, 26. Glossa ad cap. 11. de luie natt'

3, 38.
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vas genom urminnes häfd (possessio immemorabilis). 118 Huru
många presentationer skola i denna händelse ega rum, finnes
ej beslämdt. Flere kanonister antaga tre presentationer till
den tre gånger vacanla kyrkan. Emedlertid synes det dock som
skulle saken mindre bero på antalet af presentationer än på
urminnesliden sjelf, enär det kan hända alt den af den pre-
scriberande presenterade och derefler i gället instituerade andlige
under hela denna tid förestått beneficiura och således flera
presentationer alls icke varit af nöden. 119 I Tridentinska
Kyrkorådels beslut omtalas flera presentationer. Det är regeln
och kan ej utesluta undantagen.

Deremot kommer den translativa prescriplionen till an¬
vändning endast i fråga om adqvisition af ett lagligen funderadt
palronat. Härvid erfordras en 30:årig fortsatt utöfning af pa-
tronalet, om det är laikalt, men 40:årig, om det är klerikal!,
såvida iuslus titulus kan uppvisas, i annat fall urminnes' be¬
sittning 120.

Vid mixla-patronater komma klerikalpatronalets fördelar det
laikala till godo. i^i

3 §.
Om patronatets upphörande.

Hit höra icke allenast de fall, då ett upprältadl palronat
förlorar sin existens och kyrkan således, deresl hon efter pa¬
tronatets försvinnande fortfar alt ega bestånd, befrias ifrån
patronatsförhållandet och underkastas biskopens fria collation,
ulan ock då den hittills varande patronen mister sitt palronat,
så att delsamma oförminskad! tillfaller en annan, samt då de
af palronatet härflytande rättigheter temporärt upphöra.

113 Cap. 1. de praescript. in Vlto 2, 13. Conc. Trident. Sess. XXV.
eap. 9. de ref: sive etiam ex mnltiplicatis prffisentationibus per anti-
quissimum temporis cursum, qui hominum mcmoriam excedat, al iasve
secundum iuris dispositionem. Richter, Canones et decreta Conc.
Trident. s. 449.

719 Jfr. van Espen 1. c. cap. 3. m*. 19. Lippert 1. c. {5 31.
720 Cap. 8.X. de praescript. 2, 26. Illudautem te scire volumus ettenere,

quod adversus ecclesias minorem praesci iptionem, quam quadraginta
annorum Romana ecclesia non admiltit. Hela detta ämne Sr myc¬
ket dunkelt. Lipperl (I. c. g 32) antager, i fråga om laikalpatrona-
tet, 10:rig besittning, såvida parterne bo i en under samma öfver-
rStt lydande provins (inter praesentes) ocb den prescribcrande der-
jemte kan uppvisa laga titel ocb god tro, men i motsatt fall (inter
absentes) 20:år»g sådan. Brister justus titulus, fordrar han en 3U:ärig
fortsatt utöfning af patronatet. Branovvizer (1. c. £§ 23—25) dere¬
mot räknar prescription af patronatet till de problematiska adqvi-
sitionsmodi ocb bestrider beta denna lära. Andre åter anse

immemoiabil-possessionen blott såsom bcvisningsmedel. Att en så¬
dan controvers eger rum hos kanonisterne, dertill är orsaken den
att några positiva föreskrifter icke finnas.

7*T Fagnanus I. c. ad cap. 27. de iure patr. nr. 28.
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Hvad angår patronalels tolala upphörande, så inträffar det¬
samma: A) när kyrkan sjelf, eller dess förmögenhet, går un¬
der. 122 ! sednare händelsen upphörer palronatet för den, som
genom dolation förvärfvade detsamma, såvida han ej vill rädda
sitt palronat genom redolalion, hvarlill han likvät ej är för¬
bunden. 123 Vill en annan åter förse kyrkan med tillräcklig
dos, så inträder han då i den förslnämdes ställe. På samma
sätt förhåller det sig, när patronen förvärfvat patronalet genom
edifikation och kyrkobyggnaden förfaller. Annorlunda förhåller
det sig, när patronen både uppbyggt kyrkan och försett henne
med nödiga inkomster. Ty går kyrkans förmögenhet sedan för¬
lorad och vill patronen ej ersätta densamma, ulan låter en
annan verkställa redotationen, så mister han ej sitt patronat.
Han fortfar derföre att anses såsom kyrkans uppbyggare, hva-
dan ock hans singularpalronat öfvergår till compalronat. 12i

B) Genom förändring af beneficium. Enligt hvad ofvan
är anfördt, hade den äldre lagstiftningen lagt serdeles vigt der-
på alt de föreskrifter, som stiftaren af en andlig anstalt gifvit
i afseende på stiftelsens ändamål, måtte blifva samvetsgrann!
iakllagne. I följe derulaf var ock hvarje förändring med pa-
tronatsgällen otillåten. Den sednare lagstiftningen mildrade
dock dessa stränga grundsatser, då den tillät alt beneficierne
fingo förändras, när behofvet så fordrade eller församlicgarne
kunde deraf hemta uppenbar nytta. 125 På grund härutaf kan
en väsendllig förändring af beneficium medföra patronatels. eller
åtminstone presenlalionsiällens förlust. Vid en sådan förän¬
dring företer sig emedlertid den skillnaden emellan laikal- och
klerikalpatronatel, att då laikalpatronens bifall alllid erfordras,
derest förändringen skall ega laga kraft, så kan deremot klerikal-
palronatet förändras äfven emot dess innehafvares vilja, så snart
något lagligt skäl till förändringen finnes. 126 Dylika förändrin¬
gar kunna förekomma på flera sätt och med olika verkan. Så¬
lunda kan: i) en patronatskyrka förvandlas till en collegiats-
kyrka. I denna händelse förlorar patronen sin presentations¬
rätt (ill de vakania högre prebendena (beneficia majora) deri,
hvilka tillsättas medelst Capillels val, hvarlill patronen endast
har att lemna bifall. En sådan förändring af palronatskyrkan

122 Heddericti 1. c. P. III. g 254. Reiflensluel 1. c. P. III. Lib. 3. tit.
38. g 5. nr. 125. Eichhorn, Kirehenrecbt II. s. 716. Pachmann 1. c.
g 273. nr. 4.

123 Finckelthauss 1. c. cap. 7. nr. 3.
12 4 Rochus de Curte 1. c. s. 293. Eichhorn, Kirehenrecbt II. s. 717*

Pachmann 1. c, g 273. nr. 4.
125 Cap. 26. 33. X. de praehend. et dignitat. 3, 5. Conc. Trident. Sess.

XXI. cap. 5. de ref. Richter, Canones et decreta Conc. Trident. s. 118.
12C Conc. Trident. Sess.- XXIV. cap. 15. de ref. Richter, Canones et

decreta Conc. Trident. s. 369.
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förutsätter alltid laikalpatronens samtycke, 127 hvarförc lian ock
kan vid öfverlåtelsen göra förbehåll om ett vidsträcktare del¬
tagande vid provisionen af dylika valheneficier (heneficia electiva)
i den blifvande collegiats- eller sliflskyrkan. 128 Deremot för-
blifva de öfriga patronatsrälligheterna orubbade 129 — 2) För¬
svinner hela patronalet, då beneficium varder helt och hållet
upplöst (per suppressionem beneficii) och icke förenadt med
ett annat gäll. Vid ett sådant upphäfvande erfordras, utom
giltig anledning, äfven laikalpatronens samtycke. 130 — 3) Då
patronatsgället förenas med ett annat gäll (immutatio per
unioner»). Temväl i detta fall är laikalpatronens samtycke af
nöden. 131 Och kan han derföre äfven göra förbehåll om pa¬
tronatets fortfarande bestånd efter verkställd union. Försummar
han del, så mister han patronalsrälten, ifall föreningen var
sådan, att patronatskyrkan upphör att existera, i det hon helt och
hållet sammansmälter med en annan (unio per c onfusionem). 132
Var åter unionen så beskaffad, att båda beneficierne bibehålla
en fortfarande existens, men att patronatskyrkan förlorar sin
egen beneficiat och administreras, jemte den andra kyrkan, af
en gemensam prest (unio ceque principalis, unio oequalis), så
behöfves väl äfven derlill laikalpatronens samtycke; dock går
hans palronat icke derföre förlorad!, att han uraktlåt alt göra
förbehåll derom, utan har en sådan försummelse till följd blott
en inskränkning af presentalionsrälten: nemligen: a) om patro¬
natskyrkan förenades med en annan sådan, så förvandlas sin-
gularpatronatet till ett compatronat, så att de begge palro-
nerne nu presentera en person, liklidigt eller per turnum; och
b~) om patronatskyrkan unieras med en biskopens fria collations-
rätt underkastad kyrka, så confererar biskopen vid ena vakan¬
sen, hvaremot patronen presenterar och Ordinarius öfverdrager
beneficium (institutio canonica, admissio) vid derpå följande

127 Can. 33. et glossa ib. can. 34. Caus. 16. q. 7. glossa ad cap. 25. X.
de iure patr. 3, 38. Paul, de Citadinis I. c. s. 659. 749. Nicolaus
Delpliinatis I. c. s. 861. 875. Engel 1. c. Lib. 3. til. 38. nr. 26.
Reiflenstuel 1. c. Lib. 3. tit. 38. g 5. nr. III.

'28 Cap. 25. X. de iure patr. 3, 38. Pachmann I.e. g 273. nr. 2. Richter.
Kirchenrecht g 144.

'29 Pachmann I.e. g 273. nr. 2. Rippert 1. c. g 76. Richter, Kirchenrecht
g 144.

130 Conc. Trident. Sess. XXI. cap. 7. XXIV. cap. 15. de ref. Richter,
Canones et decreta Conc. Trident. s. 120. 369.

l 3 i Cap. 7. X. de donat. et glossa il>. 3, 24. Cap. 20 X. de iure pair.
3, 38. Conc. Trident. Sess. VII. cap. 6. de ref. Richter I. c. s. 51.
Cabassutius 1. c. Lib. 2. cap. 11. nr. 5. Engel 1. c. Lib. 3. tit. 12.
nr. 11. Sa har äfven Rota Romana dornt. Eichhorn, Kirehcnreeht
IL s. 669.

'32 ReilTenstuel 1. c. Lib. 3. tit. 38. g 5. nr. 125. Eichhorn, Kirchenrecht
II. s. 672. 718. ni. 5. Pachmann i. c. g 273- nr. 2.
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vakansen 133 o. s. v. Men unionen kan ock beslå dcruti alt

4) patronalskyrkan blifver annex (filia) lill moderkyrkan (unto
per subiectionem seu accessoria). I denna händelse antaga flere
kanonister alt palronatet försvinner, jemlikl regeln : filia
sequitur matrem eller uccessorium sequitur principale. 134
Dock synes denna mening ej vara alldeles riklig. Ty då laikal-
palronens samtycke till unionen äfven här erfordras och då
han utan tvifvel har rätt alt göra förbehåll om patronatels
fortfarande bestånd, så lärer väl, i fall han försummar ett så¬
dant förbehåll, endast presentationsrätlen, men icke de öfriga
af patronatet härflytande rättigheter, gå förlorade. 135 1 öfrigt
fordrar försigtigheten att alla de vilkor varda i unionsurkunden
intagne, som kunna tjena till upplysning om unionens verkliga
beskaffenhet.

Emedlertid, och som en förändring af palronatsgällen en¬
dast då är lagligen medgifven, när församlingarne kunna deraf
hemta en betydlig fördel, eller när det ändamål, hvarför ett
existerande beneficium hlifvit in rät lad t, icke mera kan ernås,
så följer ock derutaf att det förändrade gället måste återställas
i sitt fordna skick, så snart det visat sig alt unionen icke
frambragt det afsedda resultatet, eller alt de omständigheter,
som närmast föranledt unionen, sedermera upphört. I dessa
fall uppstår åter det gamla, helt och hållet försvunna (trectio
vi restitutionis) eller genom förlusten af serskildta rättigheter
inskränkta palronatet. 136

Vidare upphör palronatet C) om det var rent personligt, •
genom stiftarens död. Var del åter ett familj- eller ärftligt
patronat, så utslocknar detsamma när stiftarens familj eller
arfvingar dö undan, och kommer patronalskyrkan då under
biskopens fria collalion. 137 — D) Om patronen gör ingrepp i
kyrkans förmögenhet , eller vidtager sådane handlingar, som
hindra beneficiaten alt njuta sina lagliga inkomster, 138 eller

133 Eichhorn, Kirchenrecht II. s. 669. Lippert 1. c. g 76.
«3* Hedderich 1. c. P. III. g 154. Riegger ). c. P. III. g 752. Enget

t. c. Lib. 3. tit. 12. nr. 9. inskränker denna verkan till ett varaktigt
fdialnexns, men icke till det temporära.

«35 Eichhorn, Kirchenrecht. II. s. 671. Lippert I. c. g 77.
13 0 Lippert 1. c. g 77.
137 Engel I. c. Lib. 3. tit. 38. nr. 26. Hedderich 1. c. P. III. g 154.

ReifTenstuel I. c. Lib. 3. tit. 38. g 5. nr. 125. Eichhorn, Kirchenrecht
II. s. 718. Pachmann I. c. g 273. nr. 1.

138 Conc. Trident. Sess. XXII. cap. 11. de ref.: quod si eiusdem ecclesiae
patronus fuerit, etiam iure patronatus ultra prardictas poenas eo ipso
privatus exsistat. Richter, Canones el decreta Conc. Trident. s. 171.
Engel I. c. Lib. 3. tit. 38. nr. 26. Hedderich I. c. P. III. g *54.
Eichhorn, Kirchcnrechl II. s. 718. Pachmann I. c. g 27?. nr. 6. b).
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försäljer patronatet. 139 E) Om patronen affaller ifrån kristna
läran eller öfvcrgår till en icke palronatsberälligad confes-
sion, 140 emedan endast en medlem af kristna kyrkan kan ut-
öfva patronatet. 141 F) Det personella palronatel uppkörer, då
patronen begår brott, som medför dödsstraff, förlust eller för¬
minskning af hans borgerliga ära, serdeles om han dräper eller
sårar beneßciaten, så att han derför varder fälld till vanärande
straff. 142 Dock förlorar han ej patronatet, om han föröfvar
dråp i nödvärn, vore det ock å beneficiaten. 143 Derjemte för¬
svinner ej realpatronatel förmedelst confiskation af patronats-
berältigade gods, ulan öfvergår i stället på fiskus. 144

Deremot förloras endast presentalionsrälten i följande fall:
a) om biskopen, eller en annan provisionsberättigad myndighet,
genom häfd förvärfvar rätt att fritt bortgifva patronatsgället. —

b) Om patronen afstår patronatel, (remissio turis patronatus),
antingen uttryckligt eller stillatigande. Det sednare presumeras
ega rum, då patronen icke utöfvat presentationen under hela
den tid, som fordras för presentationsrältens förlust på grund
af prescription, förutsatt likväl att patronalet minst två gånger
varit under denna tid vakant och lika ofta blifvit bortgifvet af
kyrkoöfverheten, eller af Capitlet, om patronen till en collegiats-
kyrka hade rätt all presentera till de högre beneficierne der-
städes, och en sådan provision för sig gått med patronens vet¬
skap, utan att han lagt några hinder i vägen derför. 145 Ar
det en compalron, som afslår patronalet, så länder det ej de

•öfriga till skada. I denna händelse kan compatronalet för-
1 3<J Conc. Trident. Sess. XXV. cap. 9. de ref. Richter, Canones et decreta

Conc. Trident. s. 450. Riegger I. c. P. III. g 753. ReifTenstuel 1.
c. Lib. 3. tit. 38. g 5. nr. 125. Eichhorn, Kirchenrecht II. s. 718.
Pachmann I. c. g 273. nr. 6. a).

1 4 O Cap. 16. X. de haeretieis. 5, 7. Paul de Citadinis t. c. s. 750. Nicolaus
Delphinatis 1. c. s. 875. Engel t. c. Lib. 3. tit. 38. nr. 26. LIedderich
I. c. P. III. g 154. Riegger 1. c. P. III. g 753. ReifTenstuel 1. c.
Pachmann 1. c. g 273. nr. 6. c). Walter, Kirchenrecht g 235. nr. V.

141 Pachmann 1. c. g 273. nr. 1. antager dock att om ett realpatronat
tillfaller en oberättigad person, t. ex. en jude, så upphör det derför
ej, utan hvilar blott medan det är i hans händer. Jfr. Walter,
Kirchenrecht g 235. nr. V.

14 2 Jfr. Cap. 12. X. de poenis 5, 37. Paul. de Citadinis 1. c. s. 750.
142 ReifTenstuel 1. c. Lib. 3. tit. 38. g 5. nr. 125.
144 Paul. de Citadinis 1. c. s. 749. Lippert I. c. g 78.
14 3 Engel 1. c. Lib. 3. tit. 38. nr. 26. Riegger 1. c. P. III- g 752.

ReifTenstuel 1. c. Lib. 3. tit. 38. g 5. nr. 125. Eichhorn, Kirchenrecht
II. s. 717. 719. Pachmann I. c. g 273- nr. 2. 5. som påslår att der
Saz, dass in der Regel alle Rechte durch langen Nichtgebrauch
erlöschen (oder verjähren, wie die juristische Terminologie will),
lässt sich nach kanonischem Rechte eben so wenig, wie nach römischem
erweisen, so oft ihn auch die Theorie proclamirt hat. Richter,

[ Kirchenrecht g 144. Walter, Kirchenrecht g 235. nr. V.
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vandias till singularpatronat. —- c) medelst simoni, då patro¬
nen emoltager kontant vedergällning, derföre a!t han presen¬
terar en viss person, (simonia realis) eller blott löfte om re-
muneration (simonia conventionalis), denna må nu beslå i hvad
som helst. 146 Enligt en förordning af Leo skulle alla de, som,
på grund af erhållna eller ullofvade skänker, ordinerade eller
valde en viss person, straffas med! infami, såväl gifvare som
emotlagare, och de sednare dessutom med ständig förlust] af ordi¬
nations- eller valrätten. 147 Afver» Juslinianus beröfvade i dessa
fall de ordinerande och väljande deras rättigheter. 148 Den
Kanoniska rätten följde sedan den borgerliga och tillade här-
förutan andliga straff, såsom irregulctritas, suspension från
pontificalia, excommunicatio latce sententice. 149 På dessa fö¬
reskrifter byggde Tridentinska mötet. 150 I öfrigt är det tydligt,
att, när en patron varder känd skyldig till simoni, hvartill
erfordras domarens utslag, 151 de öfrige compalronerne icke
kunna beröfvas presenlalionsrätten, då de ej deltagit i hans för¬
brytelse, enligt regeln: utile non debet per inutile vitiari. 152

Hvad åter angår de fall, då de af patronatel härflyiande
rättigheter temporärt upphöra, så äro de följande: a) om pa¬
tronen försummar att presentera inom den stadgade liden af 4
och 6 månader, så förlorar han, derest laga förfall ej företes,
för den gången presentationsrätten. 153— b) Detsamma inträffar,
då klerikalpatronen presenterar ett subjekt med full vetskap
om dess inkompetens ,54 Deremot har laikalpatronen ej någon
skada af en sådan presentation, ulan kan han, såvida presenta¬
tionstiden icke är förliden, föreslå en annan. 155 — c) Slutligen
kan patronatet temporärt gå under, då patronen öfver ett min¬
dre beneficitim donerar sin patronatsrält till innehafvaren af

' 4 ® arg. Can. 6. Caus. 1. q. 3.
147 Const. 31- Cod. de episcop. et. cler. 1, 3.
1*8 JVovella 56. cap. 1. i,.
«*9 Can. 1. 2. 5. Caus. 1. q. 3. Cap. 1. 11. 13. 15. 17. 34. 39. X. de

simon. 5,3. Cap. 2. Extr. pomm. de simou. 5, 1.
180 Conc. Trident. Sess. XXIV. cap. 14. de ref. Richter, Canones et

decreta Conc. Trident. s. 368.
tat Enget 1. c. Lib. 3. tit. 38. nr. 27. Lipperl I. c. g 80.
iK2 Regula iur. 37. in VIto 5. 12.

Cap. 22. 27. X. de iure patr. 3, 38. Cap. un. de iure patr. in VIto
3, 19. Pachmann I. c. jj 273 nr. 6. b.) anförer en uppsåtlig presen¬
tation af en apostat såsom ovilkörligen medföiande patronatets för¬
lust iifven fcir laikalpatronen.

V®4 Cap. 7. §>3- cap. 20. 25. X. de elect. et elect. pot. 1, 6. Cap. 18.
de elect. et electi pot. in VIto 1, 6.

* * * Cap. 26. de. elect. et elect. pot. in VIto 1,'6.
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biskopsstolen eller biskopen sjelf, i hvars stift beneßcium lig¬
ger. I detta fall försvinna alla de med patronatet förenade
rättigheter, hvilka biskopen antingen icke kan såsom sådan ut-
öfva, såsom presentationsrätten, eller hvilka redan åtfölja hans
embete, såsom uppsigt öfver kyrkan, hedersrätt m m. Ar det
presenlationsrätten, som blifvit donerad till biskopen, så upp¬
hör endast densamma, så långe han innehafver embetet. I
denna händelse öfvergår det (fullkomliga patronatet till ett ofull¬
komligt. I öfrigt fortfar patronatsrätten att hvila, så länge bisko¬
pen föfe&tår diöcesen, och börjar ånyo, så snart han nedlägger
sitt embete eller dör. 156 Deremot försvinner ej patronatel, då
en biskop erhåller medelst donation ett patronat, beläget i en
främmande diodes, alldenstund äfven en biskop kan vara patron
öfver dylika beneficiir. Samma förhållande eger ock rum, då
biskopen förvärfvar, på grund af donation, palronatet öfver en
inom hans diöces liggande collegiatskyrka, och patronen, i kraft
af de uti fundationsurkunden gifna föreskrifter eller observans,
har rätt att presentera flere personer, af hvilka en måste väljas
till de deri vakanta större beneficier, eller alt rösta vid valet
derlill, alldenstund större beneGcier provideras utan biskopens
concurrens. 157
,''ipviui {• iki int i i j.J. .o ; -th.'irtl < i »-• »hu.«i at i) do«>
,1: Ht l-'i t liiiiit'i' <1 ,i\ - <:' 1 i I'i i-! o; Jé;-•-i'n) » V'ig uoi» W;

•>n: u* 6 8. 11 ' '

j 'M c i 11 r ! i ; I i ' '1 • : ' »
• ,• Om patronens rättigheter.

. ' 'i " ' M ' •• ' •> i ' I Kil : I. • "i "

.De rättigheter, sjom tillkomma patronen, kunna lämpligen
indelas i rätt till presentation, utmärkt heder, uppsigt öfver
patronatskyrkan, aliment och serskildta fördelar, hvilket allt
uttryckes genom den bekanta minnesversen: ,

Patrono debetur honos, onus, utilitasque,
Prcesentet, prasit, defendat, alatur egenus.188

Hvad angår A) presentationsrätten, så är redan otntaladt,
hurosom, under kristna kyrkans äldre lider, stiftaren af ett
andligt institut egde rätffttt, utan åtskilnad emellan enskildta
andliga inrättningar, välja ide personer, som deruti skulle fun¬
gera, tilldess påfven Pelagius inskränkte dbnna 'rä't derhän,
att stiftare af kloster blo|t skulle kunna väljas deras förestån¬
dare i förening med klostrets coovenlualer, hvarefter Giengens
III ,ytterligare förminskade denna valrätt till en patronens be¬
fogenhet att bifalla det af Capillél redan verkställda valet, flär-
uti ligger orsaken hvarföre patronens valrätt egentligen är in-

.ii • ii i. ;•'/! . ..'i ir.'lii i iil

ifi8 Hedddricb 1. <t. P. III. g 154. Riegger 1. c. P. III. I 752..'Lippert
I. c. § 81. IV i i

Lippert I. c. {! 81. il » .

iBS' Giossa aJ Cap. 25. X. de iure patr. 3, 38.
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skränkt till de lägre benellcierne [beneficia minora seu collativa),under det att vid de högre beneficierne (beneficia maiora seu
electiva) patronen i allmänhet blott kan utöfva ett obetydligt
inflytande på valet förmedelst sin bifallsrätt dertill, hvilket bi¬
fall han ej får vägra ulan laga orsak. Endast under denna
förutsättning kan han således vräka det utan hans concurrens
fullbordade valet. 159 Emedlertid tillåter dock den Kanoniska
rätlen patronen att i vidsträcktare måtto än vanligt inverka på
valet till högre beneficier. när han i stiftelseurkunden gjort för¬
behåll derom samt derå erhållit kyrkomyndighetens samtycke. 160
På grund hårulaf kan det ock inträffa alt patronen antingen
dellager i valet såsom röstegande ledamot eller ock har rätt
att presentera en eller flere personer, af hvilka sednare en
måste väljas, såvida han i öfrigt är competent. 161 Deremot
antager man alt patronen jemväl har makt alt presentera till
lägre kyrkoljenster, såsom klockare-, kantors- och skolmästare¬
sysslor samt all pastor endast i den händelsen kan förkasta den
föreslagne, då han har giltiga skäl dertill. 162

Emedlertid är det dock endast presentationsrätten, som
tillkommer patronen. l)et formliga öfverdragandet af beneficium
eller institutionen lillhörer deremot kyrkans öfverhet. Endast
undanlagsvis inträffar del alt institutionen utöfvas af lekmän,
en företrädesrätt, som allenast blifvit förunnad åt personer af
hög rang t. ex. furstar. 103

Med presentation förslår man patronens befogenhet alt
på lagligt sätt föreslå ett tjenligt subjekt för Ordinarius till er¬
hållande af dess institution i det vakanta beneficium. 164 Denna
akt kan understundom sönderfalla i två serskildta handlingar,
i det nemligeu den ene patronen nämner ett visst subjekt (tus

• Cap. 25. X. de iure patr. 3, 38 et glossa ib. verbo: honestius.
160 Cap. 25. X. de iure patr. 3, 38. Conc. Trident. Sess. XXV. cap.

5. de ref. Richter, Canones et decreta Conc. Trident. s. 443.
16 1 Rochus de Curte 1. c. s. 220. Paul, de Citadinis I. c. s. 659. Ni-

colaus Delphinalis 1. c. s. 860.
162 Flere kanonisier hafva dock frånkännt patronen en sådan rätt, ehuru

utan orsak. Det för denna åsigt åberopade Cap. 3. X. de vita et
honestate clericbrum 3, 1 är ej tillämpligt pä detta fall. helst det
alldeles icke gifver pastor någon ovillkorlig utnämningsrätt, hvar-
förutan det ock vore besynnerligt, om patronen skulle hafva rätt att
få presentera till lediga pastorstjenster, men sakna denna ratt i fråga
om lägre kyrkobetjente, ehuru desse likaledes aflönas af patronats-
fonden, samt derjemte icke innehafva något officium sacrum. Jfr.
J. H. Boehmer il. c. g 75. Eichhorn, Kirchenrecht II. s. 710.

163 Jfr. Eichhorn, Kirchenrecht II. s. 723. Paehmann 1. c. £$ 24J.242.
Richter, Kirchenrecht 140. 146. Walter, Kirchenrecht § 236.

164 Can. 32. Caus. 16. q. 71 Cap. 25. X. de iure patr. 3, 38. Så uttryc¬
ker sig Gratian i Carl. 30. Caus. 16. q. 7.: Habent (patroni) iu»
providendi, et consulendi, et sacerdotem inveniendi. Engel I. c. Lib.
3. tit. 38. nr. 2. Riegger I. c. P. III. j} 740.
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nominandi, nominatio) och den andre patronen derefter pre-
spnlerar för den insiiluerande myndigheten den sålunda utsedde
till formlig insättning i gällel (prcesentalio improprie sie dicta).
Etl sådant förhållande eger endast rum då nominations- och
presenlationsrätlen äro delade emellan två eller flere personer,
såsom ibland Inträffar med compalronat eller till följe af stif-
telseurkuudeus föreskrifter. I denna händelse är den presen¬
terande patronens rätt ganska obetydlig, såsom varande bunden
af den nominerande patronens förslag, och endast den sislnämde
kan derföre sägas utöfva etl verkligt inflytande på gällels till¬
sättning.

Men så framt presentalianen skall kunna utöfva laga ver¬
kan (valide], måste följande vilkor iakttagas, nemligen: a) att
den presenterade kandidaten är kompetent;165 b) alt patro-
natsgällel är verkligen ledigt; 166 c) att presentationen verk-
ställes inom den föreskrifna tiden eller 4 månader vid laikal-
och 6 månader vid klei ikalpalronaler 167 och d) att presenta¬
tionen sker ulan all remuneralion eller löfte derom, ty i annat
fall går presentalionsrätten förlorad, såsom ofvan är omtaladl.

Hvad angar presentationen sjelf, så kan densamma ske
antingen munlligen 168 eller skuflligen medelst en till den in¬
siiluerande myndigheten ställd så kallad presenlations-skrifvelse,
deri patronen anhåller att en namngifven person måtte undfå
institution i det vakanta patronatsgället. 169 Den skriftliga pre¬
sentationen är fullbordad, så snart presentations-inlagan kommit
biskopen tillhanda (si pulsaverit aures episcopi). Så länge det
ej skedt, kan presentationen icke medföra åsyftad verkan. 170 Der-
utaf följer äfven att om biskopen icke erhållit den första pre-
sentalions-skrifvelsen och patronen derefler presenterar ett annat
subjekt, så eger någon variation icke rum, emedan till begrep¬
pet deraf hörer alt den första presenlationsakten skall vara full¬
ändad. I öfrigt behöfver patronen ej presentera mer än en

iß« Can. 32. Caus. 16. q. 7. Cap. 14. X. de aetate et qualitate prieficiend.
1, 14. Cap. 18. X. de fil i is presbyt. 1. 17. Cap. 4. 14. X. de officio
iud. oi d. 1, 31. Cap. 29. X. de praehend. rt dißnilat. 3, 5. Conc.
Tiident. Se»*. XXIV. cap. 18. de lef.: Peracto deinde examine
rCnuncient ur quolcunque ab bis idonei iudicati fuerint atate, monbus.
doctrina, prudenlia et al i is rebus ad vacanlem ecclesiam gubernandam
opportunis. Richter. Canones et decreta Conc. Trident. s. 378.

'86 Cap. 2. X. de concess. prapbend. 3, 8.
I«? Cap. 3. 22. X. de iure patr. 3, 38. Cap. un. de iure patr in VIto

3, 19.
168 Cap. 6. X. de Ii is, qune fiunl a pratat 3, 10. Rochus de CurteJ. c.

s. 118—120. Paul. de Citadinis t. c. s 611.
'69 Finckellhauss I. c. cap. 6. nr. 5. J. H. Boehmer I. c. Lib. 3. tit.

38 g 91. Riegfjer I. c. P. III. g 748. Pachmann I.e. g 266. Richter,
Kirchenrecht, g 143. nr. 1. Waller, Kirchenrecht, g 235. Hr. IV.

17 9 Riesel I c. P III. g 748.
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person, så framt ej stiftelseurkunden eller sednare aftal inne¬
hålla något annat. 171

Vidkommande åter sättet, hvarpå ett subjekt kan erhålla
förslagsrum, så beror det närmast af patronatsinnehafvarens per¬
son d. v. s. huruvida patronalsrätlen tillhöreren enskild fysisk
person eller en moralisk person eller flere fysiske personer
tillsammans. I företa fallet är saken lätt afgjord. Patronen
väljer då en viss person och presenterar honom för biskopen,
som derefler meddelar institution, såvida den föreslagne eljest
är competent. I andra fallet åter, eller då patronalet skall ul-
öfvas af ett Collegium, en menighet m. m., så utses den blif-
vande presentationskandidaten medelst val af deras röstberätti¬
gade medlemmar. 172 Till valels förelagande måste alla röst-
egande ledamöter kallas, hvadan ock om en enda bland dem varder
Förbigången, han kan väcka talan emot valels giltighet. 173 Sedan
omröstningen för sig gått och rösterne blifvil räknade, uppföres
den person på förslaget, som erhållit flesta rösterne af de vid
valet närvarande, och presenteras derefler af ordföranden. 174 I
tredje fallet, eller då patronatet innehafves af flere fysiske per¬
soner (compalronal), kan presentationen utöfvas antingen per
lurnum eller så att alle palronerne dellaga i presentatio¬
nen. Skulle turnarius då försumma presentationen, så inträ¬
der biskopens fria collationsrätt. I sednare händelsen måste
man skilja emellan det reela och personella compalrönatet. Ett
reelt singularpalronal öfvergår nemligen till compalronal, då ett
palronalsherätligadt gods delas emellan flere personer, och forl-
i'arer så länge godset är deladt. Skola nu desse compatroner
votera om den person, som skall uppföras å förslaget, så be¬
stå mmes deras röster efter storleken af den andel, som hvar
och en eger i godset, hvadan således, om den ene compatronen
har två delar deri, han äfven erhåller två röster och löljaktli-
gen afgörer förslaget, de öfrige compalronerne må nu vara huru
månge som helst. 175

Meu äfveu del personella singularpalronalel förvandlas till
compalronal, då det öfvergår på primpatronens arfvingar och

1 rt Rochus de Curte I. c. s. 77. Paul, de Citadinis I. c. s. 540. Fach¬
mann I. c., g 263. Richter, Kircbcnrrclit. g 143. nr. 1 Willer,
Kirchenrecbt. g 235. nr. IV. Lippert t. c g 36.

I,r2 ReifTenstuel I. c. g 4. nr. 91. Riegger I c. P. III. g 350. Pachmann
I. c. g 264. Richter, Kirchenrecht g 143. nr. 1. Walter, Kirchenrecbt.
g 135. nr. IV.

• T3 Cap. 28. 36. X. de elect. et elect. pot. 1, 6 Rochus de Curte I, c.
s. 177. Cabassutius I. c. Lib. 2. cap. 7. nr. 23. ReifTenstuel I. c. g 4.
nr. 91,.

• rt Cap 48. 50. X. de elect. et elect. pot. 1, 6. Cap. 6. X. de his, quse
tiunt a prelat. 3, 10. ReifTenstuel 1. c. g 4. nr. 91. Brunnemann,
lus e ccl c si a st ic u ni. Witte nh. 1721. Lih. 2. cap. 8. g 18.

J. H Boehmer I. c. g 71. Pachmann I. c. g 264.
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således icke tillfaller någon viss ibland dem, med uteslutande
af de öfrige. Befinner sig nu ett sådant compatronat i första
hand, hvilket förhållande inträffar såväl med singularpatronens
arfvingar, såsom ock då flere gemensamt stiftade en kyrka och
följaktligen i och med delsamma bildade compatronatet, så vo¬
terar hvar och en af dem med en röst, och den kandidat, som
erhåller absolut röstpluralilel, varder då i gället instiluerad, så¬
vida han är competent, 176 ty i motsatt fall och om han blifvit
presenterad af klerikale compalroner, som haft full kännedom
af hans incompetens, så erhåller den kandidaten, som undfått
närmaste röstantalet, institution, så framt han dertill befinnes
skicklig. På detta sätt kan det hända alt den kandidaten, som
vid voteringen undfått del minsta antalet röster, varder i gallet
instiluerad. Hafva två eller flere bekommit lika många röster,
så väljer den instituerande myndigheten en ibland dem. 177 Der-
emol öfvergår patronatet på en compatrons arfvingar endast
ät levis d. v. s. samtlige arfvingarne erhålla blott en röst, ulan
afseende derpå om de äro flere eller färre. 178 Derföre presen¬
tera de ock tillsammans blott en person, nemligen den som
undfått deras flesta röster. På samma sätt presentera de öfrige
compatronernes arfvingar, hvadan således, om fyra compalroner
efterlemnat lika många ätter och hvarje ätt faller med sitt val
på olika kandidater, endast fyra personer kunna presenteras,af hvilka biskopen eger alt välja den mest värdige. Detta val¬
sätt synes äfven vara öfverensstämmande med rättvisans for¬
dringar. Kanoniska rätten vill nemligen i lika grad hedra flere
patroner och gifver derföre åt hvar och en af dem en röst.
Men alldeles samma rätt öfvergår ock på deras arfvingar. Så
skulle ej förhållandel vara, om hvarje compatrons arfvingar
finge en röst. Ty om den ene compatronen efterlemnade flere
arlvingar än den andre, så skulle de förre endast på grund afdet större antalet bestämma valels utgång.. Härutaf följer ock,
alt om af flere compalroner en aflider och en annan compalron
ärfver hans andel i compatronatet, så voterar denne vid valet
med två röster. Vid sådant förhållande kan det inträffa att om

compalronerne voro tre till antalet och den ene af dem dör
och ärfves af den andre, denne skulle allljemt besegra den

1 76 Cap. 3, X, de iure patr.' 3, 38. Fagnanus t. c. ad cap. 3. de iure
patr, nr. 13, Riegger I. o. P. III. g 750. Brunnemann 1. v,

t77 Rochus de Curte 1. c, s. 93.
t 78 Clem. 2, de iure patr, 3, 12. Rochus de Curte 1. c. s. 334—336.

Lambertinus I. c. Lib. 1. s, 124. Lib. 2. s. 86. FinckelthauSs I. c.

cap. 5. nr. 69. Fteury I c. P. II. cap. 16. § 3. Hedderich 1. c. P. III.
$ 148. Atskillige glossatorer, såsom Tanciedus, Bernardus och J.
Andrea voro af den mening att hvarje arfvinge till en patron borde
njuta samma rätt som han sjelf och sålunda votera med en röst.
Ben motsatta asigten, som sedermera blef allmänt antagen, är af
Uostiensis.
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tredje compalronens votum. Denna händelse är visserligen
möjlig; men någon orättvisa ligger dock ej deri, enär ingen
giltig grund finnes hvarföre en compatron, endast i fö^jd af
sin arfsrätt efter en annan compatron, skulle ega mindre talan
vid presentalionsvalet än om han varit en alldeles främmande
person och såsom sådan haft rätt att inträda uli den aflidnes
andel. Emedlerlid kunna likväl svårigheter uppstå vid presen¬
tationens utöfning till följe af flere compalroners concurrens;
och det var denna omständighet, som förmådde påfven Clemens
V att uppmana compatronerne att presentera per turnum, så
alt den ene compatronen, eller ätten, presenterar vid den ena
vakansen och den andra compatronen, eller ätten, vid den derpå
följande 179 o. s. v. I denna uppmaning ligger dock tej någon
ovilkorlig föreskrift, hvarföre ock compatronerne kunna öfverens-j
komma om ett annat sätt för presentationens verkställande. 180

Enligt Kanoniska rättens stadgande är en blott besittning
af palronatet icke tillräcklig att frambringa detsamma d. v. s.
att förvandla de under biskopens fria collalion stående gäll till
palrooatskyrkor, vore än innehafvaren deraf i god tro, så framt
han ej kan skydda sig medelst prescriplion. iyl Annorlunda
förhåller saken sig om ett lagligen existerande patronat jnne-
hafves af en annan person än dess rättmätige egqre. Skulle en
sådan inuehafvare oklandradt och på god tro hafva ulöfvat pre-
seutationsrälten, hvartil! han anses vara berättigad,182 så blifver
den på hans presentation j beneficium instituerade klerk ej
der ifrån skiljd, äfven om innehafvaren förlorar patronatet i en
sedermera uppkommen rättegång. 183 Var deremot innehafva¬
ren in mala fide, så kan han aldrig verkställa presentationen
med laga verkan (valide); och den på hans presentation ipslj-
tuerade mister derföre äfven sitt beneficium, så snart den rätt¬
mätige patronen kommit i besittning af palronatet, deresl ej
patronen låter honom dervid bibehållas. I denna händelse är patro¬
nen således berättigad till ny presentation I öfrigt är den i besitt¬
ning af palronatet, som på god tro företagit deu sednast verk¬
ställda presentationen, hvilken genom den derpå följande insti¬
tutionen ernår full verkan. 184

'7# Clem. 2. de iure patr. 3, 12.
180 J. H. Boehmer !. c. jj 74.
18 1 Con^;. Trident. Ses6. XXV. cap. 9. de ref.
182 Lambertinus I. c. Li I»; 2. s. 139. 175. 176. Rochus de Curie I. c.

s. 187. fF. Cabassutius I. c. Lib. 2. cap. 7. nr. 1Ü.
'83 Cap. 9. X. de rcslitut. spoliatorum 2, 13. Cap. 19. X. de iure patr.

3, 38. Härmed instämmer den Romerska rätten. {! 2- J- de officio
iud. 4, 17. t|. 4. g 2. D. fuiiuiji regundorum 10, 1. Camst. 22. Cod.
de rei vindicatione 3, 32. Lambertinus t. c. Li ti. 2. s. lä. Loget I.
c. Lib. 3. tit. 38. nr 14. J. H. Boehmer 1. c. ij 1J8. Heddtsricjh I.e.
P. III. g 152.

'84 Cap. 8. X. de constilut. 1, 2. Glossa ad cap. 3 X'. *de caaia jpossesi.
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Men nu kan under inträffande vakans (vist uppstä om pa-
Ironatet. En sådan rättegång kan angå antingen patronalsrätten
eller besittningen deraf. I förra fallet får den på god tro va¬
rande inriehafvaren presentera, utan att sådant länder den vin¬
nande parten till förfång. I sednare fallet beror frågan deraf,
om tvisten kan slitas innan presenlalionstidens förlopp eller
icke. Varder tvisten afgjord innan nämdé lid, så presenterar
den vinnande parten Låter han falalieliden gå obegagnad för¬
bi, så inträder biskopens collalionsrätt 185 1 denna händelse
kan dock patronen komma i besittning äf patronatet, om han
representerar den i beneficium redan instituerade. 186 Dessa
leglor anses dock endast gälla när flere patroner tvista om pa¬
tronatet. 187 Har derföre en tvist om palronalet uppstått an¬
tingen emellan patronen och den insliluerande myndigheten, t.
ex. emedan den sednare bestrider palronalets existens eller på¬
står att patronen är incompelenl att presentera, eller tvista
flere presenterade om företräde till institution 188 m. m. och
kan en sådan tvist ej slitas innan presenlalionstidens utgång,
så har patronen ej deraf någon olägenhet, ty då förses benefi¬
cium med en vicarie, liltdess tvisten varder afdömd. 189 i

Vidare kan det hända alt patronen är omyndig. I sådant
fall ulöfvas presentalionsrätten af hans förmyndare, enär denna
rätt rörer statens och kyrkans välfärd alltför nära för att kunna
öfverlemnas ål en person, den der sjelf saknar den insigt och
mognad i förståndet, som utöfningen af en så viglig handling
kräfver. 190 Detsamma gäller ock om patronen är vansinnig
eller af annan orsak icke bar sitt fulla förnuft i behåll vid
presentationstiden.191 Deremot kunna minderårige (minorts),
så snart de blifvit myndige, utöfva presentationen. 192

— ti. ti. '

2, 12. Lamberlinus I. c. Lib. .2, s. lä—21. Fagnanus I c. aii cap,
19. de iure patr. nr. 17. Rouhus de Curte 1. c. s. 186 Paul. de Ci-
tadinis I. c. s. 600. 63^2. /1". Stryk ad Brunnemann I.e. §8.

188 Cap. 12. 22. 27. it. dé iure patr. 3, 38.
188 Cap. 12. X. de iure patr. et glossa ib. 3,' .18. '
18 * Pacbmann 1. c. § 265. Lippeit |! y. g 39.
*88 Cap. 4. X. de officio iud. ord. 1, 31." G lossa ad cap. 12 cit. Van Espen

1. c. cap. 5. nr. 45. Hedderich I. «. P. III. \ 149. Reiflenstuel 1. c.
{} 4. nr. 103. Riegger I. c. P. III. § 744.

189 Fagnanus 1. c. ad. cap. 3. de iure patr. nr. 18.
190 Jfr. Cap. 32. deelect. et elect. pot. in VIto 1, 6.' cum tam iuris,

quam rationis existat: ut tales — nempe pupill i —n (cum discretione
careant) ad praestandum in electiorje sufl'ragium nullatenus admittantur.
De äldre kanonisterne anlogo dock att pupillen efter fyllda sju år
kunde presentera. Finckclthauss I. c. cap. 6. nr. 44. Rochus de
Curte I, c. s. I7't—176. Paiil. de Ciladinis I. c. s. 635—636. Nico-
laus Delphinatis I. c. s. 854. Lamhertinus I. c. Lib. 1. s. 62. 68.69.
Lib. 2. s. 8. J. H. Boehmer I. c. § 108. Pachmann I. c. \ 272.

19 i Lambertinus I. c. Lib. 2. s. 14. Pachmann I. c. § 272.
l®2 J. H. Boehmer I. c. g 10$. , Pachmann I. c. & 272. Lippert I.

e: g 40.
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Såsom redan är ömtaladt har laikalpatronen 4 och kleri-
kalpätronen 6 månaders lid för att förelaga presentation*n.
Försummas denna tid, så Cönferorar coflälqr för den gången
beneficium iure devolutiohis. Dock kan collator låta nåd gå
för rätt och äfven efter fatalielidens utgång medgifva presen¬
tation. Likaledes kan bisköpen under löpande presentations-
tid fritt conferera på den händelsen, att patronen skulle låta
presentalionsliden ga obegagnad förbi. Men så snart palronén
sedermera presenterar, så förfaller genast biskopens collation
och den presenterade erhåller då institution, derest han är
compelent. 193 I öfrigt löper presentalionsliden ifrån det ögon¬
blick patronen erhöll säker kännedom om den timade vakan¬
sen. 194 I detta afseende får patronen ej göra sig skyldig till
någon försummelse, 198 hvarföre han äfven anlages halva egt
kännedom om vakansen, då han befunnit sig i den ställning
alt han beqvämligen kunnat komma i erfarenhet deraf. 196 Nå¬
gra allmänna reglör låta sig ej härför uppställas, utan beror
allt på sakens beskaffenhet och domarens pröfning.

Men fastän patronen erhållit kännedom af vakansen, kunna
likväl sådana hinder inträffa, som alldeles hämma presentations¬
tidens början eller påföljden af dess förlopp, såsom då patronen
är excommunicerad, eller när en inkompetent person presen¬
teras, utan att patronen haft kunskap om hans inkompetens,
eller då den presenterade dur före institutionen ejler afgår ifrån
förslaget m. m. I sådana fall njuter patronen'ny presentations-
tid till godo, räknad ifrån det ögonblick den hämmande orsaken
upphörde, och kan således presentera äfven efter det den lag¬
stadgade presentalionsliden en gång gått till ända 197 Börjar
nu denna tid att löpa, så var la alla dagar deri inberäknade
(tempus continuum ratione cursu.«), hvilket ock synes vara
desto lämpligare, som presentationen kan ske äfven å sön- och
högtidsdagar- 198 Vid compatronal kan i synnerhet inträtfa
att den ene patronen erhåller kännedom af vakansen, den eller

193 Van Espen I. c. cap. ..". nr. 26. 27.
194 Cap. 3. X. de suppl. negl. prat. 1, 10. Cap. 5. X. de concess.

praehend. 3, 8. Rochus de CuilS I. y, §; 105. Pili!, de Citädinis I «•
s. 613 Nicolaus Delphinatis 1. c. s. 8 0. Pachmann 1. c. § 262.

19« Cap. 18. de elect. et elect. pot. in VIto 1, 6. Cap. 5. X. de concess.
prabend. 3, 8.

196 Clem. un. de concess. prabend. 3, 3. Van Espen 1. c. cap. 5. nr.
lä. Riegger I. c. P. III. jj 744.

19 7 Cap. 41. X. de elect. et elect. pol. 1, 6. Cap. CO. X. ib. tempu8
statut um a canone currit, ex quo irtmoia tuerinl licenliam huiusmodi
poslulandi. Roclius de Curte (. c. s. 107. 181. Paul. de Citadii»i® '•
c. s. 619. ReifTenstuel I. c. P. III. Lib. 3. til. 38. g 3. nr. 5ä.

1^8 Rochus de Curte I. c. s. 114. Paul de Citadinis I. c s. 113. Lam¬
berti nus I. c. Lib. 2. s. 136.
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de andre deremol icke. I sådant fall hafva de sednare ej nå¬
gon skada deraf, då någon försummelse hos dem ej kan upp¬
visas, ulan snarare fördel. Ty om deq förslnämde compatronen
försummar sig, så kunna de andre, med hans uteslutande, verk¬
ställa presentationen. 199 1 öfrigt får patronen, jemte andra
bevisningsmedel, äfven med ed styrka sitt påstående derom, att han
ej haft kännedom af vakansen eller att sådana hinder mött, al.t
presentationen förty ej kunnat företagas. 200

1 fråga om presentationen gäller såsom ovilkorlig regel att
patronen aldrig kan presentera sig sjelf, vore han äfven com-
pelenl,201 hvarken personligen eller genom procurator. 202
Detta förbud har man tolkat så att äfven en procurator ej kan
presentera sig sjelf. 203 Derföre blifver ock patronens presen¬
tation ogiltig (irrita), derest han, i afsigt att kringgå lagen,
bortbyter sitt patronat emot ett annat med det vilkor» alt emot-
tagaren dcraf skall presentera honom tili haus förut egande
palronatskyrka, men efter erhållen institution återställa honom
patronalsrällen. Deremot kan patronen presentera sin son och
andra anförvandter 204 äfvensom en compatron. 20 5 Besynner¬
ligt nog antaga det oakladl kanonislerne all en singularpatron
kan erhålla patronalsbeneficium, om den instituerande myndig¬
heten antingen sjelfmant, dock med patronens samtycke, eller
till följe af hans gjorda begäran, confererar honom detsamma. 206

Huruvida den presenterade är competenl eller icke, derom
tillhörer det kyrkoöfverhelen att dömma. Understundom hän¬
der det all stiflelseurkunden, observans m. m. kräfva serskildla

199 Lippert 1. c. § 41.
200 Cap. 8. de elect. et elect. pot. in VIto 1, 6. Finckeltfrauss I.e. cap.

ß. nr. 87. v.

20 1 Cap. 7. X. de institutionih. 3,, 7.: Curu in ter dantem et aeoipientem
debeat esse distiqctio personalis. Cap. 15. 26 X. de iure pair. 3, 38.

202 Regula iur. 72. in VIto 5, 12.
2 03 Lippert I. c. § 43.
2 04 Glossa ad cap. 15. X. de iure patr. 3, 38. Lamhertinus I. c. Lib. 2.

s. 87. Paul. de Citadinis t. c. s. 650. Finekelthauss I. c. cap. 6. nr.
31. Fachmann I. c. g 2fi3. Richter, Kirchcniecht, j) 143. nr. 1. Wal¬
ter, Kirchenrecht. § 235. nr. IV. Härmed stå ej Ca|> 6' lå. X de
iure patr. 3, 38 i motsägelse, ty det förra stället handlar om ett
simoniskl förvärfvande af patronatet, såsom synes at slutorden:
eosdem advocationibus taliter adquisitis appellatione postposita spoli-
ando, och det sednare förbjuder blott patroneme att, såsom vanligt
var i tolfte århundradet, proprra auctorilate insätta den andlige i
gället och således tillvälla sig biskopens institutionsrätt. Jfr. ock
Cap. 25. X. de prffibend. et dignitat. 3, 5.

20 5 Cap. 33. X. de elect. et elect. pot. 1, 6. Finekelthauss I. c. cap. 6.
nr. 40 Fagoanus 1. c. ad cap. 3. de iure patr. ar. 14- Paehmann 1.
c. § 263. Richter, Kirchenrecht, jl 143. nr, 1 Lippert 1. c. jj 43.

206 Paul. de Citadinis 1. c. s. 648. lleifl'enstuel I. c. P. III- Lib. 3. tit.
38. $ 4. nr. 73- Brunnemann 1. c. Lib. 2. cap. 8. § 17. Richter,
Kirchenrecht g 143. not. 3. a).
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egenskaper bos den presenterade. I sådant fall antaga kano-
nisterne att Ordinarius har rätt alt dispensera. 207 Såsom all¬
män regel gäller likväl att den föreslagne bör innehafva erfor¬
derliga egenskaper när han presenteras, framförallt föreskrifven
Ordo. Emedlerlid, och då den Kanoniska rätten anser den pre¬
senterade vara competenl, om han inom ett år efter undfängen
institution förvärfvar sig erforderlig Ordo, 208 kan patronen så¬
ledes, under denna förutsättning, presentera en dermed ännu
icke försedd kandidat. Till utrönande af den presenterades
skicklighet anslälles med honom examen förr än institution med¬
delas, 209och skulle han deri befinnas oskicklig, så bör bisko¬
pen tillbakavisa honom210 samt underrätta patronen om orsa¬
ken derlili, 211 hvarefler laikalpatronen kan presentera en annan,
men klerikalpalronen endast i den händelsen all han ej egl kän¬
nedom af den presenterades incompetens. Härvid anmärkes
dock alt allenast absolut oskicklighet hos den presenterade bör
grundlägga biskopens vägran att godkänna patronens förslag. [
öfrigl får laikalpatronen presentera hvilken som helst, men kle¬
rikalpalronen endast den värdigaste ibland de i examen god¬
kände. 212 Men skulle biskopen hafva afslagit deu presentera¬
des institution utan all giltig anledning (malitiose) och sedermera,
efter af patronen verkställd variation, iuslituerat en aunan, så
är biskopen, i händelse den primpresenterades deröfver hos erke-
biskopen anförde besvär pröfvas vara på lag grundade, förhun¬
den alt providera den orättvist förbigångne ett emot patronats-
lägenheten i det närmaste svarande beneficium. 213

Men den presenterade kan härförutan, till följe af någon
honom vidlådande irregularität irregularitas), vara incompetent.
1 denna händelse måste man skilja emellan huruvida patronen
haft kunskap deraf eller icke och om patronen är laikal- eller
klerikalpatron. Presenterar en laikalpatron med vett och vilja

20 7 Lippert I. c. \ 42.
Can. 31. Caus. 16. q. 1. Conc. Trident. Sess. XXII. cap. 4. de ref.

Richter, Canones et decreta Conc. Trident. s. 160.
" 09 Conc. Salegunstadiense. cap. 13. af ar 1022. Cpnc. CoIonense.il. cap.O- af ar i540. Harduin I. c. VI. 1. s. 830. IX. s. 2089. Conc. Trident. Sess.

vii. cap. 13. Sess, XXIV. cap. 18. de ref. Richter, Canotie§ et decreta
Conc. Trident. s. 55. 378.

210 Cong. Trident. Sess. XXV. cap. 9. de ref.: Ad ha*c liceat epijeopo
praésentato» a palronis, si idonei non fuerint, repeliere. Richter,
Canones et decreta Conc. Trident. s. 449.

2 i t Conc Rotomagcnse. cap. 8. can. 27. af år 1581: Si prieseiitato et petenticollatioiiem sibi dari dequocumque beneficio, renuerit episcopus dare,
cogalur causas recusationis suae in scriptis exprimere. Harduin '• c-
X. s. 1231.

212" Conc. Trident. Sess. XXIV. cap. 18. de ref. Richter, Canones et
decreta Conc. Trident. s. 378—379. Hedderich 1. c. P. III. £ 150.
Riegger I. c. P. III. I 741.

2 13 Cap. 29. X. d<i iure patr. 3, 38.
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en incompetent person, så har han deraf icke just någon ser-
deles olägenhet, alidenstund han kan, så länge presentations-
tiden ännu räcker, 214 föreslå en annan, 218 hvaremot klerikai¬
palrönen i denna händelse förlorar sin presentationsrätt för den
gången, så all kyrkoöfverheten då fritt confererar. 216 Hade
åter patronen varit i okunnighet af den presenterades irregula-
rilät, så hafva hvarken laikal- ej eller klerikaipalrönen någon
skada deraf, utan få de då en ny presentationslid af 4>ller 6
månader. Men härvid företer sig dock den skilnaden emellan
bemälle patroner, alt då den nya presentalionsliden börjar att
för klerikaipalrönen löpa ifrån den dag hans kandidat blef un¬
derkänd, så räknas deremot samma tid för laikalpatronen först
efter den första presenlalionslidens fulla utgång. 21* Denna
beräkning är ock rättvis, då i betraktande tages att laikalpatro¬
nen alltid njuter en kortare presentationslid än klerikaipalrönen
och följaktligen måste, afven om han får draga fördel af sin första
presentationslid till fullo, nästan alllid komma till korta emot kle¬
rikaipalrönen. Tillika förstås af sig sjell't all patronens okun¬
nighet af den presenterades irregulariläl måste hvila på giltiga
skal, ty i annat fall mister patronen sin presentatinnsrält för
den vakansen. Att klerikaipalrönen är i denna fråga förbunden
till serdeles försiglighet, det följer både af hans ställning och
rymligare presentationslid. 1 öfrigl presumeras ej patronens
omförmäldta okunnighet, ulan åligger del honom att densamma
lagligen bevisa. 218

Men fastän patronen redan presenterat en person, så kunna
likväl sådana omständigheter inlrafFa, som alldeles tillintetgöra
all den verkan patronen väntade sig af den gjorda presentatio¬
nen. På del patronen ej måtte i sådana fall blifva alltför myc¬
kel lidande, har Kanoniska rätlen förty tillåtit honom all medelst
förnyad presentation återställa den rubbade jeiuuviglen Det är
denna patronens befogenhet, alt, ehuru han en gång presente¬
rat till ett vakant beneficium, del oakladt kunna å nyo presen¬
tera en annan person (ill samma vakanta beneficium, som kallas
variation (ius variandi, varialio).

Emedlerlid äro dock kanonislerne af väsendtligen olika

21* Cap. 26. de elect. et elect. pot. in ^ Ito 1, 6.
21 R Cap. 4. X. de officio iud ord. 1, 31. Van Espen I. c. P. II. sect. 3.

tit. 8. cap. 5. nr. 23. Fagnanus I c. ad cap. 4. X. de officio iud. ord.
nr. 32. 33. Heddericli I. c. P. III. \ 150. Riegger I.e. P. III g 746.

21 6 Cap. 7. § 4. Cap. 20. 2">. X. de elect. et clect. pot. 1, 6. Cap. 18.
de elect. et elect. pot. in VIto 1, 6.

21 T Cap. 26. de elect. et elect. pot. in VIto 1, 6.
218 Cap. 20. X. de elect. et elect. pol. 1, 6. hvari Innocentius III. yt-

tiar: — — — parcentes non niodicum Vigoriensi capitulo, quod eis
nec poenani intliginius expressam in canone supradicto, nec prohare
cogimus ignorantiam, allegant.



meningar angående omfånget af den patronen tillkommande va ria-
tionsiält och deraf härflylande verkan. Alt laikalpatronen har
lätt alt, efter verkställd presentation, å nyo presentera ett annat
subjekt, medgifva de allmänt. Men deremot förneka de aldra-
flesle bland dem att patroner, skulle kunna variera frivilligt
privativt eller alldeles återkalla den första presentationen och
följaktligen sätta ett annat subjekt i den primpresenterades ställe.
Denna åsigt torde ock vara den rätta. Ty pnligt hvad nyare
forskningar vid handen gifvil, skall den vanliglvij antagna läs¬
arten halva blifvit corrumperad me ;elsl några inskjutna ord,
som icke funnits i den ursprungliga texten, och hvarigenom derr
förra kommit att lemna stöd för en tolkning, som icke ofver-
ensslärntner med del authenliska innehållet. Tvisten hvälfver
sig således hufvudsakligen omkring de olika läsarlerne och det
företräde man vill gifva den ena eller andra af dem219

Men faslän laikalpatronen ej får variera frivilligt privativt,
så kunna likväl sådana omständigheter förekomma, som, derest
patronen ej vill se en annans collationsrätt inträda, tvinga ho¬
nom alt variera, emedan hans redan gjorda presentation aflupit
ulan resultat Sådant är förhållandet, då den primpresenlerade
är vorden förklarad incompetent eller afsagl sig förslaget eller
aflidit före verkställd institution m. m. I dessa och dylika fall
är patronen tvungen alt variera, och om han ej gör del form¬
ligen. så sker del likväl lacite, i det han presenterar ett annat
subjekt (variando) och således i sjelfva verket återkallar den
första presentationen, enär de båda presentalionerne icke kunna
ega bestånd jemte hvarandra. Denna variation kallas nödvändig,
emedan patronen, i händelse han försummar sig, förlorar sin
presentalionsrält för den gången Men just emedan denna va¬
riation än tvungen, göres förty ej någon skilnad emellan kleri¬
kal-och laikalpatronen, utan njuta de båda i delta fall ny presen-
talionstid af 4 eller 6 månader till godo, räknadt ifrån incom-
petensförklaringen, afsägelspn och dödsfallet m. m., så framt
något svek hos dem ej finnes. 220

Det andra slaget af variation, som har sin rot helt och
2 19 Cap. 24. X. de iure patr. 3, 38.: Cum autem advocatus clericum

idoneum episcopo prejiintaverit. et poslulaverit postmodum eo non
refutato alium aeque idoneum in eadem ecclesia admitti: quis enrum
altei i prarferatur, iudieio episcopi credimus rel inquendum. si läicus
fuerit, qui i tis compelit praisentandi. Verum si collegium vel eccle-
siastica persona pra>sentationem haheret, qui prior est tempore, iure
potior esse videtur. Enligt Richter, Kirchen recht. j! 143. not. 6)
skola orden: eo non refutato saknas i det dekretal, hvarifrån ofvan"
Stående stycke ar iånadt, och h v i i ket dek retat finnes lut I ständigt
aflryckt i Royer-Collards ed. af U.lpiarius de edendo. I sed nar« lider
har en längre tvist angående den , privativa variationen för sig gått
emellan Lippei t och Vermehren i Weiss' Archiv der Kirchenretfhts-
wisscnschaft; men till denna Tidskrift hafva vi ej liafl tillgång.

Cap. 2fi. de eleet. et eiect. pol. in Vlto 1, 6.
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hål let i patronens fria vilja, beslår deruli all palronen, ulan
all återtaga den förslå presenlalionen, presenterar å nyo elt
annat subjekt, elt tredje o. s. v., hvarigenom samtlige presen¬
terade således erhålla rum å förslaget. Denna variation, som
kallas cumulaliv, har den olägenheten med sig, alt om patronen
skulle önska alt någon viss person af de föreslagne blefve in-
stifuernd, han aldrig kan vara säker på alt vinna sin önskan,
alldenslund eollalor kan välja ibland alla de presenterade Vid
cumulaliv variation inträder ock skilnaden emellan andligt och
verldsligt patronat. Endast laikalpalronen har rätt till sådan
variation, icke klerikalpatronen, 221 älven om han presenterat
en incompetenl person, 222 enär Kanoniska rälten. af ofvan
anförde skäl, ansett del, bland annat, stridande emot decorum
all en andlig man ådagalägger ostadighet vid nlöfningen af en
så viglig handling som presenlalionsrätten. Deremot, och såvida
fundalionsurkunden ej lägger hinder i vägen, är det ingenting
som hindrar klerikalpatronen alt presentera flere på en gång,
ty då kan han ej sägas variera.228 Huruvida laikalpalronen
kan variera flere än två gånger, derom äro åsiglerne delade.
Hältast torde väl vara att anse laikalpalronen ega makt att va¬
riera så ofta han vill eller åtminstone några gånger, allenast
det sker under presentationsliden och förr än institution blifvit
meddelad. 224

Hvad åter angår den verkan presentationen skall medföra,
så måste man distinquera emellan laikal- och klerikalpatronatet.
Abstraheradt ifrån den presenterades egen incompelens, som i
båda dessa hänseenden frambringar samma personliga resultat,
erhåller den af laikalpalronen presenterade alldeles ingen rätt
till det lediga beueficium, enär hans uteslutande anspråk på
institution är beroende deraf att bemälle patron icke varierar.

221 Cap. 24. X. de iure patr. 3, 38.
2 22 Paut. de Citadinis I. c. s. 742.
223 Rochus de Curte 1. c. s. 80.

<. I h>

K : !uh; l ><J

224 Cap. 5. 20. 31. X. de iure patr. 3, 38. Clem. 2. de iure patr. 3, 12.:
Quihus etiair. ei eadem causa permittimus, ut plures ad vacantem
ecclesiam possint eo modo prwsentare personas — således minst
två personer, och derföre väl älvenen tredje, en fjerde o. s. v. Glossa
ad Ctem. 2 och Regula iur. 40 in VIto 5, 12. Någon skada kan ej
eller uppstå deraf att laikalpalronen varierar cumulativt flera gånger,
då en sådan variation ovilkorligen måste ske innan presentations¬
tidens utgång. Annorlunda är förhållandet med den privativa varia¬
tionen, ty den måste naturligtvis tillåtas så ofta nöden sådant for¬
drar Rochus de Curte I. c. s. 81. Paul. de Citadinis I. c. s. 593.
Finckeltl auss I. c. cap 6. nr. 89—91. Van Espen I. c. P. II. sect.
3. til. 8. cap. 5. nr. 22. Riegger I. c: P. III. g 745. Fleury I. c. P.
II cap. 16. g 4. Eichhorn, kirchenrecht. II. s. 715. Pachinann I. c. g
264. Richter, Kirchenrecht, g 143, nr. 1. Walter, Kirchenrecht. g
235. nr. IV.
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1 hvarje laikalpresentalion ligger således lacite det vilkor, alt
densamma endast så länge kan betrygga kandidatens anspråk på
institution, som patronen icke representerar ett annat subjekt.
Men äfven patronen sjelf har deraf vanligtvis ej någon fördel.
Ty vare sig han presenterar flere personer liklidigt eller suc¬
cessivt, så är det collator, men icke patronen, som väljer. Denna
emot den äldre kyrkodisciplinen stridande form hvilar på den
af de andlige uppställde nya dogmen, alt lekmännen ej hade
någon rätt att conferera beneficier och andliga embeten (officia
sacra) samt att presentationen vore allenast ett utväljande af
den person (desiynatio persona), åt i)vilken biskopen sedan
skulle öfverdraga embetet. Helt annorlunda är förhållandet med
klerikalpatronen, alldenstund, då han ej kan variera, hans pre¬
sentation är jemförlig med en election, änskönt till väsendet och
formen olika, hvarlore ock den presenterade kan i detta fall
sägas erhålla ius ad rem2'lh

Men fastän laikalpalronen eger makt att variera, så kan
likväl, dä grunden för variationen ligger deri att den redan
föreslagne icke erhållit någon bättre rätt till institution än den
vanliga presentationen förmår frambringa, samma rättighet för¬
nekas patronen, då han sjelf afsagl sig utöfningen deraf. Denna
casus inträffar, då laikalpatronen lofval den presenterade, vare
sig edligen eller icke, att han ej skall variera. I dessa hän¬
delser är patronen bunden af sitt löfte ända tilldess att han der-
ifrån befrias, emedan löftets uppfyllande icke mera kan åstad¬
komma någon verkan, 226 såsom då den presenterade dör, af-
står, förklaras incompetent, ombyter confession m. m.

Vidare kan laikalpatronens variationsrätt vara inskränkt
eller hämmad deraf, att dess utöfning erfordrar serskildta vil¬
kor, såsom förhållandet är med compalronat, när alle compa-
tronerne concurrera vid presentationen. Hafva nü alle eller
pluraliteten af dem presenterat samma subjekt, så kan ingen
af dem ensam variera med laga verkan, emedan den primpresen-
terade hade flesta rösterne för sig. Derföre kan variationen
endast i den händelsen i medföra sådan verkan, om ett åtmin¬
stone lika så stort antal compalroner enhälligt represenlera ett
annat subjekt (variando). Härutaf följer ock alt om två laika-
le compatroner presentera ett subjekt, så kan ingen af dem en¬
sam variera, enär den primpresenterade hade flesta rösterne
och således bättre rätt, ulan måste de båda patronerne repre-

22 6 Cap. 5. 24. "X. de iure patr. 3, 38 Rochus de Corte I. c. s. 79. 81.
Nicolaus Detphinatis I. c. s. 854. J. H BoehmeV I. c. gg 91—02.
Fleury I. c. P. II. cap. 16 g 4. not. f).

2 2« Cap. 28. X. de iureiurando 2, 24. Cap. 2. de pactis in Vlto 1, 18.Rochus de Curtfe 1. e.'s. 85. Jfr. fr. 8. g 6. D. mandati vet contra |7,1. fr. 71. pr. D. de condit. et demonstr. 35. 1. fr. 25. g 1. D. <leobl. et act. 44, 7. fr. 5. g 4. D he quis eum etc.. 2, 7. fr. 32. D-
locati conducti 19, 2.
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sentera pH och samma subjrkt, i fall de vilja ulöfva variations-»
rältPii. 22 7 Deremol förhindras ej variationen deraf att tvist
uppstår vare sig emellan de presenterade, derlöre att hvar och
en af dem gör anspråk på institution framför den andre, eller
emellan en eller flere af dem och biskopen angående vägrad
institution, enär patronen är för dessa tvister alldeles främ¬
mande och förty icke ens kan genom ulöfningen af sin, ius
variandi förnärma någondera partens rätt, då ingen af dera
kan lagligen fordra all han för deras skull skall underlåta va¬
riationen, 228 hvårföre ock regeln: pendente lite nil innovan-
dum här icke kap användas. Likaledes kan patronen variera,
då han förut låtit verkställa presentationen genom procuralnr,
hvarförutan den sednare, då han är compalron, kan presentera
ett subjekt i den förres och ett annat i sitt eget namn. I sist-
nämde händelse kunna ock de båda palronerne variera, såvida
de sjellve biJda compatronalet, ty i annat fall iakltages hvad
ofvan är sagdt om flere; compalroner. 229

Hvad slutligen beträffar mixta-patronater, så bibehåller den
laikale compalronen i ty fall sin variationsrätl oförkränkt, hvar-
emol en sådan icke tillkommer den klerikale compalronen, såvida
den ej är privativ, enär Kanoniska rätten uttryckligen förnekat
klerikalpalronen den cumulativa varialionsrällen. 230 Dock
iakltages härvid, alt enär den laikale compalronen i detta fall
njuter klerikalpatronalets fördelar till godo, så har han 6 må¬
naders tid att presentera och variera.231

Vidare njuter patronen B) vissa hedersrättigheler. Såsom
redan är omtaladt plägade man under kristna kyrkans äldre
tider utmärka den som stiftat en kyrka medelst inskriptioner.
Efterhand förökades denna rätt med flera andra på grund af
lag eller observaris. Härvid anmärkes dock dels alt patronen
bibehåller de hedersrättigheler, som här nedan omtalas, äfven om
han afslått ifrån de öfriga i patronatel innefattade förmåner.

227 Cap. 3. X. de inre patr. 3, 38. Rochus de Curte 1. c. s. 88. Paul. de
Citadinis I. c,, s. 594. Riegger 1. c. P. III. § 750.

228 Rochus de Curte I. c. s. 100 103.
229 Rochus de Curte I. c. s. 98—99.

230 Jfr. s. 16 här ofvan De St dre kanonisterne voro deremot af der>
öleningen, att den laikale compatronen icke hade rätt till variation,
dä patronatel var hlandadt. quia magis dignum trahit ad sc minus
dignum, ett skäl, som ej kan anses tillräckligt lör att upphäfva be-
mälte compatrons i lag grundade ius variandi. Jfr Roclius de Curte
1. c. s. 38. Paul. de Citadinis I. c. s. 610. Finckelthauss I. c. cap.
6. nr. 91. it . . ;

23 1 Paul. de Citadinis I. c. s. 610. Nicolaus Delphinatis 1. c. s. 867.
Finckelthauss I. c. cap. 6. nr. 92. Pachmann I. c. ,§ 264 anser der¬
emot att den klerikale compatronen bör vid mixta-patiorjater njuta
variationsrätten till godo, om presentationen utöfvats gemensamt, men
icke per tornum. ] , .
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dels ock att förstnänide rättigheter endast tillkomma den pa¬
tron, som stiftat eller på lagligt sätt förvärfvat palronalet, men
på visst sätt icke sådane patroner, de der i kraft af inne-
hafvande embele äro berättigade all utöfva palronalet, såsom
förhållandet är med det klerikala, i fråga hvarom den andlige,
som bekläder kyrkoembetet, blott ulöfvar de patronatsrällighe-
ter, som den jurisliska personen sjelf icke förmår. Der fö re
får han ej eller uppsätta i kyrkan sina egna vapen, utan endast
kyrk ans, det andliga Collegiels o. s. v., i hvars namn han utöf-
var palronalet.

Till de serskilda hédersrätlighelerne höra: a) processions-
rätt (honor seu ius processionis). Ehuru påfven Gelasius för¬
klarade processionis aditus icke vara någon utmärkelse för stif¬
taren, utan en alla kristna gemensamt tillkommande rättighet
att deltaga i gudstjenstens firande, vare sig inom kyrkan eller
utom densamma i högtidliga piocessioner, 232 så uppkom deraf se¬
dermera genom en allmän observans, 233 understödd af föreskriften
i den Romerska episcopal-rilualen (Ponlificale Romanum), enserskild hedersrätt för patronen.284 Nu för liden innefattar honor
processionis 1) den hedersbevisning, förmedelst hvilken kyrkans
preslerskap på ett högtidligt sätt går patronen till mötes, så
snart han nalkas Guds hus, samt einottager och beledsagar ho¬
nom till kyrkan. Denna vördnadsbelygelse tillkommer dock
vanligtvis endast patroner af hög rang, t. ex. furstar och prela¬ter. 235 2) Rätt alt vid kyrkliga processioner intaga en ut¬märkt plats.233 Äro patronerne flere, så afgöres denna frå-

23 2 Can. 26. 27. Caus. 16. q. 7.
23 3 Denna observans grundar sig på Cap. 25. X. de iure patr. 3, 38.:Pro fundatione quoque ecclesiae honor processionis fundatori servatur.
23 4 Ordet processio har i öfrigt en tvafaldig betydelse. Ty antingenbesökte nian kyrkan utan högtidligt följe eller ock med ett sådant,dä nian beledsagade biskopen och presterskapet. På denna tid vardet neniligen sed att cleius och foiket åtföljde biskopen till kyrkanoch således procedeliant. I detta högtidliga tåg erhöll patronen se¬dermera en hedersplats. Af dylika tåg uppkommo längre fram pro¬cessioner utom kyrkan men som på Gelasii tid ännu voro okända.J. H. Boehmer I. c. jt 17. Jfr. Kaim I. c. s. 48. IF. Afven kanoni-

sterne uppfatta honor processionis under våsendtligen olika synpunk¬ter. Jfr Finckellhauss I. c. cap. 6. nr. 147. Binterim, Dievorzüglichsten D e n k w ti r d i g k e i t e n d e r Ch rist-Kal h o I i -schen Kirche. 2 Ausg. Mainz 1838. IV. 1. s. 565. IT. Migne,Origines el Raison de la Liturgie Catholique iE n o y c 1 o-pedie The ologi q ue. Paris 1844. VIII. s. 1046. fF.
23 Ö Glossa ad cap. un. de iure patr. in VIto 3,19. Fagnanus 1. c. ad cap.25. b. t. nr. 26. 27. Van Espen I. c P. II. sect. 3, tit. 8. cap. 7.nr. 8. 9. Paehmann 1. c. \ 261.
2 36 Härom stadgar Pontificale Romanum: Et ut intelligas qualcm tibiatque hairedibus tuis honorem et commodidatem exhibet ecclesia,scias, ut gratitudinem ipsam ad fundatores ostendat, quod a sanctispatribus statutum est, in diei dedicationis anniversario solemni fun-

4



50

ga efler deras värdighel ocli stånd.237 — b) Riilt till allmänna
förböner (honor seu ius precum puhlicarum), så att den pa-
Ironatsandiige innesluter patronen, hans hustru och barn i kyr-
kobönerne och dervid nämner hans namn och Karakter. Grun¬
den till denna rätt igenfinnes uti den äldre kyrkans sed att
under messans firande offentligen uppläsa namnet på de med¬
lemmar, som genom ådagalagda förljensler och välvilja emot
kyrkan förvärfvat sig anspråk på dess tacksamhet. Denna för¬
rättning tillhörde egentligen diakonen. 238 Och då namnels
kungörande betraktades såsom en synnerlig heder, så blef der-
af en följd alt de rike på allt sätt oflerslräfvade att medelst
frikostiga olfer komma i åtnjutande af denna utmärkelse. Men
sjelfva uppläsandet af namnet på dem, som i bönerne serskildt
anbefalldes i Guds hand, skedde ulur vissa handlingar eller ta¬
beller, som kallades dipiycha i&iTiTVXCt). Desse voro af tre
slag, nemligen för biskopar och prelater, för de lelvande, i
ii vi I ka deras namn voro införde, som då lefde och som genom
sin värdighet eller välvilja emot kyikan gjort sig högt ansedde,
samt för de döde. Hvad angår andra slaget, så skiljde man
emellan kyrkans välgörare, hvilkas namn endast i allmänhet
upplästes, och kyrkopalronerne, hvilka, i egenskap af kyrkans-
stiftare, kunde med ännu större skäl fordra all presten, ii vi I ken de
sjelfve tillsatte och underhöllo, skulle i de allmänna bönerne
nämna dem vid namn och anbefalla dem i Guds beskydd. Nam¬
nets upptagande i kyrkoböuerne ansågs derföre ock af kyrkans
fäder såsom en fördel för patronen 23a ocli såsom en uppmun¬
tran för andre att vandra i tians fotspår och göra sig förljente
af samma utmärkelse.— c) Anlage» patronen vara berälti-

(latui*s et eoruff? iiÄreAf# rw fh 4*e»W0Bil)US prinios esse deliere.
Dessa oi(1 säger pontfleS filt Ivmdator tid kyrkans dedication eller
consecration. Pontificalc *to*ianuni. Ven-stiis 1775. s. 204.-
Paul, de Citadinis I c. s. 578,. Nicolaus 3-elpliinatis I. c. s. 820.
Van Espen I. c. cap. 7. nr. 10.. Jleury I. c. P. Ii. cap. 16. $. 5.
Iteiflenstuel I. c. Lil). 3. tit. 3*>j \ .)•■ w- HO¬

JS? Paul. de Citadinis I. c. s. 581..

.2 3 8 tan. 1. Dist. 25.: ad ipsunt (diäfcontlfti) fjäoqae perfinel officiuM
precum rt recilatio nominuui. Can. 73.. de consecr. Dist. 1.

2SS> Siilund.? >iger Chry sostonuis pä olvan awférde ställe: parumne est
in sanctis e-Klationihus nonien tuuni Semper referri? J. H. Boelimer
I. c. j!§ 125—127. Rrunneiuaiin I. c. Lil). 2. cap.-8 nr. 25. Van Espen
I. c. P. II. seef. 3. tit. 8. cap. 7. nr. 21. 22. Heddeiieh I.- c. P. 111.
£ 151. Jfr. ock ffinteriai I. c. IV. 2. s. 60. 11". 5iigne I.e. s.- 500,- II.'

J' ö Conc. Emeritensc cap.- ID. af är 666: Proindc saluhri delrlieratio.-Vi'
censemus, ut prosingulis quihusijue ecclesiis, in quihus presbyter iussu.1
,'nei it per sui episcopi ordinatione*» prseesse, pro singulis diehus domi-
Aicis sacrificium Deo procoret otTerrc; et eoruni nomina a (|uibus eas
ei elesias constat esse constructas, vet c|ui aliquid his sanctis ecclesiis
t i ilen fur »n t v i si sunt contulisse, si v i verrtes in corpore sunt, ante altare
rt-sitefriHi tempon missa-: quod si ab liac dcecsserunt aut discesserint
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£*(1 all vid utomordentliga tillfällen, såsom då han blifvil be¬
friad från en stor olycka, sjukdom m» m. låta anställa Itöglidlt-
ga lacksägelsefester och dervid afsjunga den Ambrosianska hym¬
nen : Te Deum laudamuszii — d) Rätt till rökelse (honmr
suffitus sive thuris), beslående der« t i all presten under u ifö¬
randet af gudstjenslfunclionerne röker först emot den i kyrkan
närvarande patronen, — e) Rätt till vigvatten [hormr aquce bene-
dictdt, aspernmnis,) ellev att den andlige beslänker patronen
derined framför alla andra i kyrkan församlade. 242 Rock kan
patronen ej fordra att vigvattenkärilel skall räckas honom för
egen bestänkning 243 — fj Rätt till invigdt bröd (Annor panit
beneéicti) och ljus (Aenor candel& benedici&), så alt presten,
då brödel utdelas under bögmessan och ljusen vid Maria: kyr¬
kogång, framräcker deraf först ål patronen. Härvid anmärkes
•dock att patronen har i alla dessa fall endast främsta rummet
ibland lekmännen, hvilka alltid g« efter det högre preslerska-
pet. — g) Sätt till hedersplats i kyrkan (Aonor sedis). Van¬
ligen befinner sig denoa plits i kyrkans chor (oftorws) el¬
ler sacrarium, som var feeslämdt blott för ordinerade
klerker, 244 men icke för lekmän, 246 hvarföre det äfven
kallades presbyt-criictn. Ibland de sednare erböllo kejsarne
först en hedersplats i choret, 246 hvilken sedermera äfven för¬
unnades åt kyrkopatronerne, 247 så att desse till och med er¬
böllo egna, bestämda platser, emedan kyrkans chor var egent¬
ligen det ställe, der gudsljenslen förrättades. Härvid.

luce. namina eorum cikii defcurciis ifidel fb'irs recftcn'ttir suo in ord i no.

öardoin I. c. til. *. 1005.

'2'ii J. H. Boebmer I. c. jt 131. Lipper't I. c. £ 52.
Van Espen I. c. cap. 7. nit. 11—13. Wedderich 1. c. P. til. g lal.

Fleury I. c. $ 5.
Lippfert L c. $ 52. 5så lirer fötdrS I landet vara i Tyskland. Pä andra

orter dercniot pHigar patronen euiottaga vigvattenkirilet af presten
och derur bestänka sig sielf. Jfr. vidare Rippell, Allerthtitots
Ursprung und Bedeutung aller Ceremonien. Gebrauchen
und Ge w ob n Ii e i t e n der C at b o I i s e ti e n K i retten. -St ra Sy¬

burg 1727. s. 72. 88. Migne t. c. s. 83. 329. 5U9. 535. ff.
'2** Can. 20. 30. Di st. 23.
34 5 Conc. Gopriniaoense. =cfcn. 23. åf Sr 5255. Hardtiin 1. c. Vt I. s. 478.
2*6 J. H. Éoehmer i. te. jl ?38.
2*7 Syn. Wigar-Aitfi'sis. c<tp. 2. af år 1 240: Kec laiei stent in cattcellis,

dum Cetebranrtur divina: skiva tanten reverentia palroftorum tit
sublimium petsottartint. Hard'uin 1. c. V51. s. 331.

2*8 Syn. Exoniensis. cap. 12. af Sr 1287: Statuiiiius, quod nullus de
cetero quasi proprium sedile in eccle'sia valeat vindicare, nobilibus
pcrsonis et ecclesiartrm patronis duntaxat exeeplis. Harduin I. c. Vit,
•s. 1089. Glossa ad cap. un. de iure pair. in VIto 3, 19. Finckelthauss

c. cap. 6. nr. 152. 'Cabassutius I. c. Lilt. 2. cap. 7. nr. 21. tnrpii
•t. o. tå b. 3. tft. 38. nr. 2. Riegger I. c. P. III. j5 737-



beror det dock mycket dels på kyrkans form, dels på beskaf¬
fenheten af den gudsljenst patronen bevistar, hvarföre han ock plä¬
gar inlaga ett annat rum under predikan än vid messoflrels fi¬
rande (sacrificium misste). 1 cathedralkyrkor har patronen sin
plats bredvid biskopen, i stiftskyrkor jemle prelaten, dechanten,
o. s. v. I)ock har landets regent företräde framför patronen.
249 — h) Hatt till utmärkt aktning (tus honoris) af kyrkans
tjenare och församlingen. 250 — i) Häll till utmärkt begralnings-
plals (honor sepulturce). Såsom bekant är ansågs det i kristna
kyrkans äldre tider för en fördel att få jordas nära martyrer-
nes grafvar, och sedan deras ben blilvit flyttade i kyrkorna
och altaren öfver dem der uppförde, att erhålla en hvilostad i
eller bredvid kyrkorna, serdeles klosterkapellen, sedermera äl¬
ven uti vigd jord (in loco reliyiosoi i granskapet af kyrkorna.
251 Småningom blef det sed att blott de store skulle begrafvas
1 kyrkorna; och då patronerne både funderat och doterat dessa,
egde de naturligtvis bästa rätten till en griftplals deri. 252
Vanligtvis har patronen sin graf i choret, eller om kyrkan är byggd
1 form af ett kors, i midien af chorels båda korsarmar. Emed-
lertid hafva i sednare tider begrafningar i kyrkan på flera stäl¬
len blifvit afskaffade. I sådant fall har patronen rätt till utmärkt
begrafningsplats på kyrkogården (eiemeterium). Derjemle kan
patronen förbjuda andra all, utan hans samtycke, jordas i kyr¬
kan;263 och har han äfven — k) rätt till kyrkosorg (honor
luctus ecclesiastici) och själaringning. Likasom forntidens folk¬
slag plägade vid stora allmänna olyckor lillkännagifva sin sorg
på flera olika sätt, så var del ock vanligt i den äldre kristna
kyrkan att medelst yttre kyrkliga tecken ådagalägga kyr¬
kans deltagande vid slika olycksfall, såsom alt icke låta orgeln
spela, att afkläda altaret rn m. Sådana sorgetecken användes ock
vid serskildle af kyrkan firade höglider. 234 Härulaf uppstod se¬
dermera den plägseden alt kyrkan på ett högtidligt sätt bety¬
gade sin saknad, då patronen och någon af hans familj med dö-

24 9 Fagnanus I. c. ad Decret. Lil). 3. tit. 38. cap. 25. nr. 28.
2 50 Paul. de Ciladinis I. c. s. 579.: ut pradatus vet clericus per patronum

praesentatus teneatur facere reverentiam ipsi patrono: sciliuet in
assurgendo sibi. honorando cum cum b irret t o, eumque salutando, et in
non vocando eum in ius, in non accusando, jn non testificando contra
ipsura. Det sednare har numeia upphört. Älven antager Ciladinis
alt da en universitas vel civilas äro patroner, bör vördnad visas en¬
dast deras styresmän.

2 51 Jfr. Eichhorn, Kirchenrecht. II. s. 549. fF.
2 52 Glos6a ad cap. un. de iure patr. in VIto 3, 19. Van Espen I. c. cap.

7. nr. 29. Hedderich I. c. P. III. § 151.
2 53 J. II. Roehmer 1 c. § 140.
2 54 Conc. Tolel. XIII. cap. 7. af år 683. It. XVI. cap. 8. af år 193.

Harduin I. c. III v. 17 'V. 1798/Cari. 13. Cv s. 26. cp 5. J. II. Both¬
mer I. c. £$ 132—135.
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den afgingo. — 1) Hält Iii I inskription (tus inscriptionis), hvar-
med förslås patronens befogenhet all i kyrkan låla anbringa sill
eget och lörfiidrens namn samt all der låla uppsätta sin familjs
vapen, hvilka et» efterträdare ej får borttaga.255

Härförutan njuler patronen flerfaldiga andra företriidesrål-
ligheter till följe af hans slällning till patronalskyrkan och dess
presterskap. Dcrföre kan patronen ock fordra all få nyttja kyr¬
kan och dess tillhörigheter, såvida sådant ej är stridande emot
det ändamål, hvarlill de blifvil inrättade. Således kan patronen
ej begära alt för sin enskildla del få begagna heliga saker
(res sacroe); men deremol är det ingenting som hindrar honom
all när som helst låta öppna kyrkan för egen och anhöriges
uppbyggelse m. m., att låta spela på orgeln 250 o. s. v. I öfrigt
anmärkes all i fråga om alla ofvannämde hedersrättigheler an¬
kommer del mycket på observans och serskildt gifua lagbestäm¬
melser samt på patronens confession. 257

Vidare har patronen G) rätt till uppsigl öfver patronats-
benelicium (cura beneficii), serdeles i fråga om bevarandet af
kyrkans förmögenhet. Denna vård angår således ej spiriluali-
erne (spirilualta), hvilka icke kunna blifva föremål för Ii varken
laikal- eller klerikalpatronens omsorg. En sådan cura har pa¬
tronen haft från äldre tider tillbaka 258 och det med så mycket

2ßB Lambert i nus I. c Lib. 3- s. 22 Cahassutius I. c. Lib. 2. cap. 7. nr.
21. Finckelthauss I. c. cap. 7. nr. 153. Jfr. fr. 2. \ 2. fr. 4. 7. D.
de operibus pub!. 50. 10.

2 »G Pachmann 1. c. § 261.
2R7 Eichhorn, Kjrchenrccht. II. s. 713. Fleury I.e. P. II. cap. 16. \ 5.

anförer derjemte såsom en hedersrätl för patronen ut primus ad
eucharistia in accedat. Så var förbål landet i Frankrike till 1789 års
revolution, dä palronatet blef alskafladt. Jfr. vidare det innehålls¬
rika kapitlet* De lihertatihus ecelesiae Galliean;e hos Fleury I. c. P.
III. cap. 25., pä Tyska hos Droste-HülsholT I. c. II. 1. s. 161. fT. pä
Fransyska hos D up i n, ål a n u e 1 du Droit Puhl i c Ecclésiastiq u c
Frän? a is. 4 Ed. Paris 1845. s. 93. (f. samt Pithou, Libertés de
1'église Gallieane; ib. s. 1 — 92. Décret de 1'Assenibtée Constituante
sur la Constitution civile du Clergé, et la Fixation de son traitenient
af d. 2\ Aug. 1790. Titre II. art. 1 och 23: Lélection des curés se
fera dans la forme prescrile et par les électeurs indic|ués dans le décret du
22 décenihre 1789, pour la nomination des menilnes de l assemblée
administrative du d ist riet. Desenne, Code Général Frant'ais,
contenant les Lois et Actes du Gouvernement publiés
d e p u i s 1'ouverture des É t a t s Généraux au 5 maj 1789,
jusqu'au 8 juillet 1815. Paris 1819. X. s. 367. 369. Numera
gälla Convention du 26 Messidor an IX. Titre II. sect. 3. art. 19.
och Loi du 18 Germinal an X. art. 10. |d. 8 April 1802"). Dupin 1. c.
s. 212. 219.

2 »8 Can. 31. Caus. 16. q. 7.: Filiis, vel nepotibus, ac honeslioribus
propinquis eius. qui construxit vel ditavil ecclesiam, licilum sit hane
bona: intentionis habere solertiam, ut si saeerdotem seu ministrum
aliquid ex collatis rebus praeviderint defraudare, aut commonilionis
honesta: convenlione compeseant, aut episcopo vel iudici corrigendadenuntient. Jfr. Can. 32. ib.
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större skäl, som ingen gerna kunde hafva ett närmare intresse i
kyrkoförmögenhelens ändamålsenliga användning och bibehållan¬
de än fsndator och hans efterträdare, h vart il 1 ock Kommer
att patronen endast i den händelsen kan påräkna rikligare ali-
ment af kyrkan, när dess förmögenhetsvilkor befinna sig i godt
tillstånd. Af denna patronens Hppsiglsrätt härflyta följande rät¬
tigheter: a) att när något af kyrkans egendom skall föryttras,
drrlill gifra sill samtycke, hvardart ock hvarje dylik handling
ty förnia» är ogiltig och kan af patronen lagligen vräkas.159 —

h) All, när någon utgift skall ske för kyrkans räkning, under¬
söka densamma» nödvändighet och beskaffenhet. Likaledes har
patronen rätt att tillse om tillräcklig säkerhet blifvit ställd vid
utlåning a f kyrk ans kapitaler eller arrenden af dess jord m
ni. samt alt till dylika handlingar lemna bifall.26* — c) Att va¬
ra närvarande då kyrkans administratör afiägger redovisning för
sin förvaltning och alt göra anmärkningar vid räkenskaperne, 2(it
hvarförutan patronen eger rätt alt angifva den andlige och kyrkans
administratör, om de otillbörligt förfara med hennes förmögen¬
het, såsom redan är omtalad*. Deremot ka» patronen ej god¬
tyckligt låta anställa redovisning, 202 ännu mindre Visitation.26®

Slutligen njuter patronen I>) rätt till aliment och ibland
äfven andra fördelar. Hvad angår alimen-t, så kunde patronen^
hvilken kyrkan hade att lacka för sin uppkomst och förmögen-'
hel, med allt skäl görs anspråk på ei> motsvarande välvilja å
hennes sida, hebt kyrkan redan från äldre tider ansett sig för¬
bunden att bispringa de fattige. På grond häraf lorordnade
ock den Kanoniska rätten, all om patronen råkade i torftiga
omständigheter, skulle han och hans familj rijota underhåll af
kyrkan. 264 Med underhåll förslås här allt livad som erfordras

2 » Rochus de Cm fe 1. c .4. 145— /46. Paul. de Citadinis I. c. s. 678,
1. H. Rochuier I.C,g. 142 Eichhorn, K.rehenrecht. II. s»7l2. Richter,
Airchenrecht. 143 Si'. II. 306. nr» 1,

2 <>0 J. 11. Boehruer, I. c. g 142.
2 r> 1 Li|ipcrl I. c. \ 55.
2G2 Fiiickcllliauss J. c. cap» 6. nr, lSC, l^trylt ad Urunncmarm I.e. Lin.

2. cap. 8 I 24.
4 tt 3 Coric Ti id. Sess, XXfY. erlp» 3, dff ref. ftinhter, Caimiies cl dceret»

Coric. Ti ideiit. s. 331.

Ca ii, 30» Caus. 16. q. 7.: Quicuin|8e fidefititfi d-votione propria de
lacnltiHibus suis ecclesi.TJ aliquid confnlerint, si f®rle ipsi, »ut lilii
eoruA* it»*h*«li luerint ad inopiam, alt cadeni eeclesi» strHYagiuni vilse
pro lc.*npc>i is usii pcrcipiant. Cap. 2.». X. de iure pair. 3, 38. Jliv
s. a har »Iran, Vid kyrkans dedication tillkännagilves denna arli-
Sieiitsi ätt lar hel» församlingen, i det ponlilex säger till fnndsrtor: el
si (luudator aal eis.s hauedesj casu ad egeslaleni pcrvenerint, grät»
#reoidalione ecelesi» l*fMl»tons piam liheralitalem recognosi it. Pon-
fifieale Humanuni, s. 2*M.- Således iniiste patronens lultigdoni, i eu-
7ij[.ij-S hiriäicd, v»» o I oi villad. Harpa liar Richter, Kirchen-recht \
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för lifvels uppehälle och hehof. 565 Och som kyrkan har en he¬
ligare pligt alt understödja patronen än andra fällige, så erhåller
han ock ell rikligare understöd än andre.804 Men underhållets
storlek ocii beskaffenhet rätlar sig dels efter kyrkans financiella
tillstånd, så att patronen och hans familj lorsl kunna undfå ati-
menl, sedan kyrkan heslridl egna nödvändiga utgifter,207 dels
efter patronens stånd, så alt en hnudjwlron icke erhåller samma
understöd som en adelspatron,264 dels efter patronatslämiljens
ekonomiska ställning och inedlernmarnes större eller mindre an¬
tal, hvarvid afseende äfven hör fästas å deras ålder. 269 Alimen¬
te! utgår, i olikhet med hvad som eger rum i fråga om andra
fattige, så snart patronen börjat att blifva torftig, så att han ej
kan lefva enligt sitt stånd,270 äfven om den till kyrkan gdni
saken gått under, t. ex. om ett hus brinner upp. hvilket patro¬
nen donerat till kyrkan,271 och fortfar tilldess han kommit i
hällt e vilkor. 272 På patronen beror del om han vill underhål¬
las i eget hem eller i kyrkan t. ex en conventualkyrka; och
lemnas honom underhållet månatligen dels kontant, i Iråga om
saker som ej kunna länge föl varas, dels i natura persedlar, 273
hvilkas beskaffenhet del tillhör pastor all bestämma,271 och

143. not. II.) fästat uppmärksamhet. Dock kan tuan med Fachmann
I. c. \ 261. härvid göra den anmärkning, att kanonen« alldeles icke
innehålla någon sadan föreskrift, men väl parlikwItr-rSltsliga före¬
skrifter. Jfr» Finckellliauss I, c. cap. 6. nr. 167.

2<!s Can. 29. 30. Cuus. 16. q. 7. Jfr. fr. 6. D, de aliment. vet. e i liar,
legat, 34, 1.

2 G ® Glossa ad Can. 30. Caus» 16. q. 7,". sed istis (palronis) abundatiu*
quam aliis. Jfr. Cap. 7. X. de testament, el ult. voluntalib. 3, 26.

20 * Glossa ad Can. 30. Caus. 16. q. 17. Jfr. fr. 5. \ 25. D. de agnosc.
et alend. 25, 3. Glossa ad Cap. 25. X. de iure patr. 3, 38.: babito
respeetu ad faeultates eeelesi.e et adqualitatem persona;. Lambert i nu.s
I. c. Lib. 3. s. 13 15» 16. 17. Rochus de Curie Lo. s. 151. Paul.
de Citadinis I. c. s, 664—665. 667. Nicolaus Delphinatis I. c. s. 820.
82l. Pachmann t. c. § 261 Richter, Kirchenrecht. § 143. nr HL

SB« Lambert i nos I. c. Lilk 3, s, 14. 17. Roctius de Curte I. c. s. 153.
Paul. dc Citadinis I, c. s, 670. Nieolttus Delpliinatis I. c. s. 821.

V« s Lamheiiinus I. c. Lik 3, s. 17. Paul. de Citadinis 1. c. s. 670.
270 Can. 29. Caus. 16 q» 7.: Si vero fundatores ecclesiftrum ad inopiam

vergere cttperint. ab iisdem ecclesiis temporal is vita; sufhagiui«
percipiant. Lamhcrtinus I» c. LIIk 3, f, 11. Itocluis de Curte I c. s.
151. Paul. dc Citadinis I. c, s. 665—6CG, Nicolaus Delphinatis I. c.
s. 820. Finckelthauss I» c. can ß. nr, 163. ReitTensluel !. c. P. HL
Lib. 3. t»t> 38, I 5 nr, |13. Pach-niann I. c. $ 261.

27 i Lambertinus I, c. Lili. 3. s, 18. Paul. de Citadinis I. c. s. 673. Ni-
colaUs Delpliinatis i. c. s, 822.

24t LanihertinUs I. c. Lil». 3, s» 17.
27J Lamlierlinusi I. c. Lil» 3» s. 15, 17, tioch tis de Cmle I. c. s. i><.

Paul. de Citadinis I. c. s. 673. 678. Nicolaus Delphinatis I c. s. 822
? i Lamheitinus I. c. Lib. 3. s. 17. Nicolaus Delpliinatis I. c. s- 823.
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livar vid kyrkan betalar kostnaden för deras transporterande tilipatronens hemvist, då det ej öfverensslämmer med patronens ståndoch ställning alt han sjelf verkställer transporten. 270 I öfriglär alimentsrätten bunden vid patronens person, hvadan den ejeller kan afyttras; men väl kan patronen borlarrendera eller för¬
sälja de nalura-persedlar han erhållit och för inkomsten deraftili Ii and I a sig andra varor. 276 Och anses derjemte patronen, dåhan afsagt sig patronalsrällen, så all kyrkan öfvergåll till enccclesia libera, vara (ill alimenl berättigad. 277

Vidkommande åter compatroner. så erhåller ibland demendast den alimenl, som råkat i torftiga vilkor. Inträffar ett så¬dant förhållande med samtlige compalroneme, så undfå de alleunderstöd så långt kyrkans tillgångar förmå. Men huruvida de
compatroner, hvilka sjellve eller hvilkas förfäder gjort en störrepåkostnad vid kyrkans fundalion eller dotalion, skola erhålla ett
rikligare understöd än de öfriga eller icke, derom herrska olika
åsigter hos kanonisterne. Den förra meningen har dock så
mycket som talar för sig, äfven om densamma skulle slå i
strid med grunden för palronalels förvärfvando, att den medrätta förtjenar företräde. 278 Innehafver deremol ett Collpgium.en menighet m. m. palronatet, så kan ingen enskild af dem for¬dra alimenl, emedan palronatet tillhörer dem alle gemensamt.Således kan endast hela Collegium m. m., då behofvel så kräf-
ver, erhålla understöd. 279

Den rättighet, hvarom nu är laladt, ligger i palronatet sjelftoch tarfvar således ej något serskddt förbehåll å patronens sida.Dercmot medförer palronatet i och för sig alldeles ingen befo¬genhet för innehafvaren dpraf alt uppbära andra inkomster af
kyrkans förmögenhet. 280 Härifrån eger blott ett undanlag rum,nemligen då patronen, vid kyrkans stiftelse, uttryckligen förbe¬hållit sig i fundalionsurkunden en sådan rättighet och å deltaförbehåll undfått biskopens samtycke. 281 Men sedan kyrkans

2 7B Lambertinus I. c. I,i1). 3. s. 17. Paul, de Citadinis I. c. s. 679.
278 Lambertinus I.e. Lih. 3. s. 18. Finckelthauss I. e. eap. 6. nr. 163.
2 7 7 Lambertinus J. c. Lih. 3. s. 17.
2 7® Lambertinus I. c. Lib. 3. s. 19. 20. Rochus de Cui le I. c. s. 152—

153. Paul, de Ciladinis I. c. s. 669.
27a Rochus de Curle 1. c. s. 153. Paul. de Citadinis I. c. s. 669. Nico-

lau« Delphinalis I. c. s. 821 Finckelthauss I. c. cap. 6. nr. 176.Andre kanonisier <iro deremot af den meningen att endast de, somslä i spetsen för menigheten, ega rtitt till aliment.
28 0 Cap. 23. X. de iure pair. 3, 38. et Glossa ib.
28 > Cap. 23. X. de iure patr. 3, 38. Glossa ad Can. 10. de consecr. Dist.

1. Rochus de Cui-te I. c. s. 153- Paul, de Citadinis I. c. s. 674. Ni-
colaus Delphinatis I. c. s. 823. Finckelthauss I. c. Engel I. c. Lih.
3. tit. 38. nr. 5. 7. Hedderich I. c. P. 111. jij 151. ReitFenstuel I. c.
Lih. 3. tit. 38. $ 5. nr. 120. Riegger I. c. P. III. \ 739. Eichhorn,K ii clieniTcht. II. s. 712. Richter, K irclieni echt {! 113. nr. III.
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consecralion för sig gått, kunna dylika afgifler icke utkräfvas af
kyrkan, äfven om biskopen derlill lemnade sitt bifall, alldenslund
fundationsurkunden endast i den händelsen kan upphälvas eller än¬
dras eller nya vilkor derlill läggas med biskopens samtycke, när
en dylik åtgärd är nyttig för kyrkan. 282 På grund bärutaf
kunna ock de i slifteiseurkunden patronen förbebållne inkomster
väl -förminskas, men aldrig, äfven med biskopens bifall, förökas.
283 Lika litet kan den palionalsandligc lagligen tillägga patro¬
nen någon inkomst af kyrkans förmögenhet 281 1 öfrigl kan pa¬
tronen vid stiftelsen förbehålla både sig och sina efterträdare, el¬
ler andre personer, icke blott en årlig inkomst af kyrkans för¬
mögenhet, utan ock hetmes inkomster under vakansen, dock med
afdrag af det som erfordras för kyrkans oob gudstjenstens upp¬
rätthållande. 285 Med anledning häraf kan patronen ej eller för¬
behålla sig någon inkomst af kyrkan, då han ej anslagit en stör¬
re dos, än som fordras för kyrkans eget behof. 286 Derjernle
måste naturligtvis all verkan af del gjorda förbehållet försvinna,
då den fond går under, hvarpå detsamma stödjer sig.

7 §•
Om patronens skyldigheter.

Af de många skyldigheter, som de äldre kanonisterne upp¬
räkna såsom patronen åliggande, 287 och hvartill de blefvo lör-
ledde af mindre korrekta läsarter, återstår i sjelfva verket blott
en eller patronens förbindelse alt dellaga i kostnaden för kyr¬
kans reparation

Redan i äldre tider var det en allmän regel i kristna kyr¬
kan, all den som på ett eller annat sätt hemtade fördel af kyr¬
kans förmögenhet, äfvenledes vore förbunden all lemna bidrag
till hennes reparation. Sålunda^förordnade påfven Innncentius I
i början af femte århundradet, alt benelicialen borde bidraga

28 2 Cap. 7 X. de censibus 3, 39. Höclius de Curtc 1. c. s. 201 — 202.
Lambert mus I. c. Li b. 3. s. 21.

28 3 Cap. 7. 15. A. de censibus 3. 39.
284 Cap. 8. X de censibus 3, 39.: Non enim simplices saeerdoles vet

clerici possunt ecclcsias, quibus praesunt, auclontate sua (praesertim
post deces.sum suum) efficere censuales.

28 B Cap. 16. X. de censibus 3, 39. Glossa ad Cap. 13. X. de clect. et
elect. pot. 1, 6. Rochus de Curte 1. c. s. 153.

28 6 Rochus de Curte I. c. s. 155,
28 7 Paul, de Citadinis I. c. s. 680. fl". Finckelthauss I. c. cap. 6 nr.

156—162. Enget I. c. Li 1». 3. tit. 38. nr. 5. Fagnanus I. c. ad Lib.
3. til. 38. cap. 24. nr. 3. 4. Riegger I. c. P. III. \ 751 Hedderich I.
c. P. III I 151.
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(ill kyrkobyggnadens återställande. 288 1 slutet af samma år¬
hundrade införde Gelasius I den sedermera i Weslerlandet all¬
mänt antagna fördelningen af kyrkans inkomster i fyra portio¬
ner, hvaraf en skulle utgå till kyrkobyggnaden och således bilda
en slående kassa, 289 en föreskrift, som vidare bekräftades af
Gregorius l i slutet af sjelte århundradet.29 0 Genom Concilium
Toletanum XVI cap. 5, af år 693, undergick delta stadgande
den förändring, att biskopen vore berättigad alt uppbära tredje¬
delen af Je i hvarje parochialkyrka inflytande oller, med vilkor
alt biskopen, deresl han begagnade sig af denna rättighet, skulle
reparera den förfallna kyrkan på egen bekostnad, samt att, om
han deremot öfverlemnade denna andel ål kyrkan, beneficialen
skulle ansvara för kyrkans reparation, såvida han uppbar den-
samrnas inkomster. 29 1 Sedermera stadgades på flera Concilier
att hvar och en, som innehade ett kyrkligt benrGcium, skulle
dellaga i kyi kans reparation. 29 2 Slutligen föreskref Alexander
111 alt hvarje pastor (reclor ecclesioi), som af kyrkan erhöll
större inkomster än som behöfdes för lians anständiga utkomst,
borde tillhållas att till kyrkans reparation lemna bidrag, för
att genom sitt exempel uppmuntra andre till efterföljd. 293 Klart
är att denna beneiiciateus skyldighet blott kunde komma i fråga,
då kyrkans egna tillgångar icke förmådde beläcka kostnaden.
Dessa grundsatser upptog sedermera den Tridenliska Synoden,
då hon förordnade att först borde till bestridande af kostnaden
för en förlälien kyrkas återuppbyggande eller islåndsättande
kyrkans egen förmögenhet (,fabrica ecelesice) användas, men om
denna ej räckte till, skulle alla de, som af kyrkan hade någon
inkomst, dertill bidraga, således beneficialen, såvida hans inkomst
öfversteg congrua sustentalio, vidare de, som sullo inne med
kyrkolionde, och äfven patronen sjelf, likväl endast i den hän¬
delsen att han på grund af stiflelseurkundens innehåll egde rätt
att uppbära en viss inkomst af kyrkans förmögenhet. Alla desse
concurrera liktidigl till kyrkans återställande, hvar och en i
proportion af de inkomster han åtnjuter af kyrkan. 1 sista

28 8 Can. 22. Caus. 16. q. i»: Si monachus ad clericatum promovcatur,
heneficia ei pleniter, et annona;, el deciniae donentur ul quanto
melius possit. iuXta possihilitateni suam, qtiando necessitas eltiterit,
ad opera ecclesiaslica, et ipsam restaurandan: ecclesiam adiuloiium
faciai.

28 9 Can. 27 Caus. 12. q. 2,
28 0 Can, 30. Caus. 12. q. 2.: — — quarta (portio) ecclesiis reparandis.
29 • Uarduin 1. c. III. s. 179C. Can. 3. Caus. 10. q. 3.
29 2 Conc. Francofordiense. can, 26t af år 794! Gonc. Arelalense VI. can,

25 och Conc. Moguntiacuhu can» 42i af år 813. Harduin I. c. IV, s>
907. 1006. 1015 Cap. 1. X. de eccles. sedificand. vet repar. 3, 48,
henitadt från sistnämde Gonciliutti. Jfr. vidare J. II. Boehmer It *i.
Li l>. 3. tit. 48. jj 64—66.

2 9 s Cap. 4. X. de ecclesiis, sedificand. vet repar. 3, 48,



rummet inträder församlingsmedlemmames skyldighet; och om
älven deras hjelp ej förslår, nedlägges kyrkan och hennes för¬
mögenhet förenas med moderkyrkan, om hon var en fll tal kyrka,
men om hon var en sjeifständig kyrka med en närgransande,
hvilket biskopen bestämmer, eller ock öfverleinnas kyrkofabri¬
ken till något religiöst ändamål. 294

Af hvad nu är sagdl följer således ati patronen endast un¬
danlagsvis är förbunden all deltaga i kostnaden för kyrkobygg¬
nadens återställande i brukbait skick, uemligeu då han af pa-
tronatskyrkau uppbär en viss inkomst. Kmedlertid medförer
dock patronens vägran alt åter uppbygga kyrkan när hon för¬
faller, den olägenheten alt han förlorar sitt patronal, såsom re¬
dan är omtalaill I öfrigt äro ofvanuämde föreskrifter på olika
orter väsendtligon modificerade genom parlicularrältsliga bestäm¬
ningar och observans, på bvilkeri sednare en desto större vigt
måste fästas, soin Kanoniska rätten sjelf uppställer densamma
såsom en allmängiltig grundsats.

294 Conc. Trideot. Sess. XXI. cap. 7. de ref.: Parociiiales veroecelesias,
eliam si iuris patroiialus sinl, ita collapsas reiici el instaurari procurent
cx fructibus et proventibus quibuscunque ad easdem ecelesias,
quomodocunque perlinentibus, Qui si nun foerinl sulficientes, omnes
patrunos et alios, qui fruetus ali<|uos ex dietis ecelesiis provenientes
percipiunt, aut, in illoruni deleetuiu, paroeliianos omnibus reniediis
opportun is ad praediela eoganl, quacunque appeJlationc, exemptione
et conti adictione reinota. Quod si niinia egestale omnes laborent,
ad inalriees seu viciiiiores ecelesias Iransferanlur, cum laeultate tam
dietas parociiiales quam alias ecelesias dirutas in profanos usus non
sordidos, erecta tarnen il)i cruce, eonvertendi. Richter, Canones et
deeieta Cone. Tnderit. s. 120. Jfr. vidare Declaraliones et Resolutiones
ib, Eichhorn, Kirchenrecht. II. s b03. IT. Fachmann I. c. «i n
496. 497. Richter, Riichenrechl. \ 303. Walter, Kirchenrecht. J27V.



Andra Aldcliiiiigcii.

Om iiatroiiiUet enligt de Danska
1'ättskälloriie.
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Om menighetens valrätt.
Innan vi gå all närmare framställa palronalsrätlens upp¬komst och utveckling i Danmark, torde det vara nödigt alt

kasta en blick på den valrätt, som ursprungligen tillkom me¬
nigheten. Den äldsta källa, som härom meddelar någon upp*
lysning, är den Skånska Kyrkorätten, 1 hvilken uppgifver sig
vara salt å folkthing eller allmän sammankomst i Lund eller,
enligt en serskild läsart, i stenhuset emellan Lund och Dalby, af
erkebiskopen Eskd, derlöre att den äldre Rätlen var alltför
hård; och skall en '1 hord Gielkero (uppbördsman, fogde) här¬
vid varit serdeles verksam. 2 Tiden lör dess uppkomst är
sannolikt år 1162. 3 Enligt denna Rätt tillhörde det nienig-

* Först ulgifven tillsammans med Skånelagen af Ghemen, Kblivn
15(1.), ocl) al Hadorph, St Ii Im 1676. s. 44—47., sedan af TI) o r k e 1 i n
i Sam I i ng a f Danske K i rke-Love. Kblivn 1781. s. 3—12. På
latin finnes den bos Tliorkelin. a. st. s. 22—30 och Kofod Ancber,
En Dansk Lov-H i slorie. Kblivn 1776. II. s. 517—525. Ghemen»
ed. hafva vi ej kunnat löiskafTa oss.

2 Sk. Kiike-R.Tt: »Thaet I re jer rart tli.rn adbre satlar war a malstefni, i
lundi, al awchibiscopi an sk i 1 i. jtflir bön aldra skanungac m.vsl in reib
t bort Ii aB g.elkyico, lliy at rettin war of harthaer för.» Tliorkelin, a.
st. s. 3.

3 Härom aro meningarne delade. Ghemen lärer antaga år 1142: Hadorph har
ar 1127. a. st. föret.; Hvitfeldt deremot år 1162; Danmarcki»
Rigis K rön icke. Kblivn. 1650. s. 107. Med Hvitfeldt öl verenst am¬
ma H o I b e r g, Dann e marks o g Norges g e i s 11 i g e o g w e r I d s I i g e
Staat, 2 U d g. K Ii b v n 17 49. s. 431; S u b ni Historie af Danmark.
Kblivn. 1800. All. s. 92—91; Kofod Ancber, som tvekar emellan 1162
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heten att välja prest eller kyrkoherde, dock med biskopens
vilja. 4 Denna rätt måste således ej hafva varit serdeles stor,
då den hufvudsakligen låg i biskopens händer, hvilket ännu
tydligare synes af ett vid den latinska öfversätluingen före¬
kommande tillägg. " Men likasom menigheten ej egde makt
alt vräka sin pastor, så fick ej eller denne, ulan församlingens
samtycke, öfvergifva sin kyrka och emottaga en indrägljgare
lägenhet. Dessa enkla sladganden för menighetens valrätt in-
gingo sedermera i den å folk I h i nget i Ringsled den 21 Juli
117 1 antagna Sjellandska Kyrkorätten6, Ii vilken säger sig vara
satt af biskop Absalon i Roskild 7. Uti dessa föreskrifter 8 skedde
dock en väsendllig förändring genom den så kallade lus eccle-
siasticum Scanorum inter c/erum et laicos, 9 hvilkon lag torde
förskrifva sig från 1250.talet. Såvida denna kyrkorätt verkligenhar gällt i Skåne, 10 så blefvo socknemännen nu berättigade alt

och 1163, a. st. I. s. 108—118, aftryckt i lians samlede juridi ske
Skrifter, utgifne af Schlegel og Nyerup. Kbhvn 1807. I. s.
173—189, hvarmedjfr. Kofod Anchers Undersögelse om KongValdemar I har givet den skaanske og sje Handske Lov,först tryckt är 1763 i Kjöhenhavnske Videnskahers Sel ska b s
Skrifter. IX Del. och derelter i hans samlede jur. Skrifter. III. s.
77—131. K o I d er u p - B o se n v i n ge, Grundlids af den danske
R et s'h i s t o r i e. 2 Udg. Kbhvn 1832. I. s. 37 och Grundrids af
den danske Kirkeret. 2 U il g. Kbhvn 1851. s. 34. Larsen, Bi¬
drag til de gamle danske P ro v indsiallo v böge rs Historiehos Ör st ed, Juridisk T i ds skrift. Kbhvn 1827—28. XIII. 2. s.
235. 253. XIV. 1. s. 35. XV. 1. s. 1—14.

4 Sk. Kirke-Raet: »Kirkiae um lös waerthar, böndör skulu meth biscops
wiliae prest til waplire. Böntlor mughu aei praest wraekae, ok aei
ma han utan therae wiliae with skiliaes.» Thorkelin, a. st. s. 4.

R lus eccles. Scanias: »Ect'lesii cum vacat pastore, eligant presbiterum
parrochiani jn voluntate et consilio episcopi (en serskild handskrift:
4Jui institoatur de mero consensu et voluntate episcopi, alias non.) —
—

— Parrochiani non depellant presbiterum suum; nee licet presbitero
causa ditioris benificii ad aliam se transferre ecclesiam inuitis parro-
chianis.» Thorkelin, a. st. s. 23. Kofod Ancher, Dansk Lov-Hist. II.
s. 518.

6 Först tryckt af Gliomen i hans ed. af Konung Eriks Sjellandskc Lov,
Kbhvn *1505, sedan af Thorkelin, a. si. s. 13—21. På Tyska hos
P on t o pp i <1 a n. Aunales licclesi» Danicie D i p 1 om at i c i.
Kbhvn 1741. I. s. 423—435.

* Siel!. Kirke-Lovs »Tettffi er t ben rat thér säet vor a malstefnae i
Ringstade lund af absolon (»rche-)biscop efter alle sia-lend/farse bön
fforthi al Ii riettheio vvor förra of harlli mellom Biscop oc bönder.»
Thorkelin, a. st. s, 13. Jfr. not. 3).

8 Siel I. Kirke-Lov: »Vorther kirkae lös tha skolhc kirkas men priest til
laka: mel hiscops v i 11 i a?. — Bönder aghai ey prest at vraka', och
ey ma han vether t hem skillia*s vthen tlierrais vilia?.» Thorkelin, a.
st. s. 14.

s Tryckt hos Thorkelin. a. st. s. 31—43.
10 Jfr. Kolderup Rosenvinge, Dansk Retshist. s. 38. not. d).
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i val haTva Ire presler, af h v i 1 k a biskopen fick laga hvilken han
ville. Samma förslagsrätt egde menigheten äfven i fråga om
wdiaegn» eller klockaren, och fick presten sedan ibland de fö¬
reslagne utse en efter behag. I palronella gäll borde biskopen
deeemot rätta sig efter kyrkopatronens önskan. 11 Och gällde
härvid såsom allmän regel, alt ingen utländsk klerk af främ¬
mande tungomål fick presenteras till någon kyrka, ej eller den
som saknade tillräcklig ålder. 1E

Huru länge denna menigheten tillförsäkrade presentations-
rätt fortfor att gälla, derom saknas all upplysning. Säkerligen
bafva de högre andlige lika litet uraktlåtit all inkräkta på denna
räjtl, som de gjorde det i andra fall. I slutet af medeltiden
finnas biskopar, domkapitel och kloster hafva tillsatt presler uti
de flesta pastoraler. I köpstäder med domkapitel var det en af
dess medlemmar, eller hans vikarie, som uppehöll gudstjen-
slen; 13 i andra köpstäder var det en klostermunk eller en

> lus eccles. Scanorum intcr cterum el laicos: »Nar kircken er alth
foldkommetl oc wel til redhe, tlia skal liwn presth liawe, tlien som
biscop och sognemen om sa'iviyes, Thre presthcr aghe sognemen i wat
at tiawe; biscop tagher en aff hwerken tian wil -- — — Nar presth
er swa til kircke koUicn Vnetli biscops och sogncmens gode welije, tl>&
skal hwn lianom i hendher settes ad' bis op eller lians embitz presthe,
metb allohi skrsvdbe hennes; och prestli setllic sidhen klercker eller
diaegn skrwd i hendher Ihesse IsVndhe. Sognemen skulle Ihre inen 1
vall hawe llie som kirke nolhlighe sere, och prestli tagbe ther en aff,
tlien han vil.» Tliorkelin, a. st. s." 32—33.

<2 Den gamble Konninghe Logli: »Engen wdlaenske klserck a(T wk.unl
twnghaemal, eller Iben ey ter til fulkommen aldher kommen, skal t il
nogber kirckae presenteres.» Kofod Anclier, Dansk Lov-H ist. It. s.
542. Denna lag är väl blott ett utkast till en beständig Handfast ning.
men hänvisar tydligen pä äldre förhållanden Jfr.. K o fod Anclier, samledc
jur. Skrifter. I. s. 627 (T. och Karten, O ni K o n g e v x r d i g be d ris
Ar velighed for dum i Danmark bos Molbech, Nordisk
Tidskrift for Historie, Literatur og Konst. Khhvn 1836»
IV. s. 44—47. Den bekräftades ock genom Konung Christoffers Hand-
fäsining dat. Wihorg 1320: »ttem ingen skal tiafue Kircke, om den er
af udlendig eller fremmet Tungemaal, eller ont band ey hafuir fuld4-
kommen Ålder.» Hvitfeld't a. st. s. 411. och Waldemar Eriksons Hand-
fästning dat. Wihorg d. 7 Juni 1326 (tryckt pä latin lios Kofod Anclier
och pa Dunska i utdrag bos Sulim, Historie af Danmark, XII. s,
118—124, Jfr. Kofod Ånchers samlede jur. Skrifter I. s. 639—643)«,
liva reA del beter: »Item null us extraneus ignote lingue vel imperfecte
• tat s ad aliquam ecclesiatn presenletur.» Placitatio nohilium regni
Dacie facta Wibergis in electione novi Regis, in (jva ca vet ur de teira
Bornholm. Kofod Anclier, Dansk Lov-Hist. II. s. 551; samt Konung
Olofs Handfästning af år 1376: »Dem ingen Cdlendinger, som taler
frrmtnret Tungemaal. eller ev baffver fuldkommen Ålder, skal liallue
nogen Kircke.» Hvitftfdl ». st, s. 557.

• 3 Sådant var förbål landet i Köpenhamn år 1530 Engelsloft, Herre«-
dagen i Kjöbenbavn 1530. inf. i Tlieologi.sk Tidsskrift, uti*,
af Scharling og Engelsloft, Kblivn 1837. I. 2. s. 86.
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prost, tillsall af biskopen olloroll klostor. 11 Landsbykyikorna
hade doromot on domherre, eller hans vikario, lill pastor, hvar-
vid ofta liera gäll voro förenade, 15 eller lydde de under ett
kloster i köpsläderne och betjentes utaf en af kloslerbrödernc
eller af klostret förordnad, afsältlig socknepresl, eller hörde de
till klostren å landet, fastän de ibland lågo i ett annat stift än
klostret. 10 Men jemle dessa funnos äfven andra kyrkor, som
tillsattes efter förslag af städernes borgare, och hvarvid Magi¬
straten understundom utöfvade presentalionsrätlen,17 eller af
adeln eller Konungen, hvarom mera längre fram.

Sådan var ställningen i Danmark vid reformationens infö¬
rande. Ännu i den första Köpenhamnska Recessen, som ut¬
färdades den 3 Juli 1535 under del efter Fredrik I:s död den 10

April s. å. inträffade interregnum, förklarades »att huer Biscop oc
Prelalhe skall skiicke oc hatfue seg effther sitt biscopelig Embelt,
som Gudt halfuer hannem tiilfögilt, oc som andre gode Bisco-
per lor thennem udi Danmark giördl haffue, om the wiille nyde
oc uppebere geyslelig Rentthe, oc udi siilt Stiiffl schall
a lena; haffue ful dl Magi t i i 11 att skiicke Presthejr
oc Predikere — schall therfore engen alf Adellen, Kiöpste-
demandl, eller Almughe, siellfluer thage sek nogen Sogneprest
eller Predikere», härifrån dock undanlagande patronella gäll, 18
hvarom vidare bär nedan. Men sedan Kristian III lyckats att
göra slut på det nära treåriga borgerliga kriget, kändt under
namn af Grefvefejden, som biskoparne och öfrige påfvedömets
anhängare emot houom uppväckt, samt den 20 Augusti 1536 låtit

1 * Vocationsbref af 1331 hos Engelstoft, Om Beskikkelse af Kir-
k ens T jene re i den danske Kirke fra Reformationen til
vore Tider, inf. i Theologisk Tidsskrift af Scharling og
Engelstoft. Kbhvn 1841. V. 2. s. 161. 166.

i ti Engelstoft, Herredagen i Kjöbenhavn. I. 2. s. 85. I Aarhus stift fun¬
nos härader, bestående af 14 eller 16 socknar, med endast 2 eller 3
presler.

«6 Ar 1213 gaf biskop Asgotus i Viborg en kyrka och år 1219 biskop
Omerus i Borgt um två kyrkor, liggande uti deras stift, till Vitsköl klo¬
ster, oeli år 1293 biskop Nicolaus i Börgluin en kyrka, dock efter
sockenmännens förslag och samtycke. Ar 1441 tick samma kloster af
biskop Torlav i Viborg två i hans stift belägne kyrkor och år 1495 af
biskop Nicolaus i Börglum en kyrka. Da n s k c. M a g a i i n. Kbhvn 1745.
I. s. 139. 145. 150. 151. Daugaard, Om de danske Klostre i
Middelalderen. Kbhvn 1830. s. 97. 250. 368.

17 I Christian III:s Kyrko-Ordinans af år 1537 antydes detta förhållande
uti orden: »end oc saa der, huor som Raadct ber til dags icke pleyer at
haffue nogen si ig rettighed.» Krag o g Stephan i us. Kong Kristian
III:s Historie. Kbhvn 1776. I. s. 567.

** Kolderup-Bos en vinge, Samling af gamla danske Love.
Kbhvn 1824. IV. s. 146—147. Finnes ock hos Krag, a. st. H. s.
284—288, der den kallas: Confirmation paa Recessen i Odense, samt
hos Hvitfeldt, a. st. s. 1396.
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fängsla de i Köpenhamn tillfälligtvis vistande biskopar och gifva
befallning om de öfriges häktande, sammankallade han adel,
borgare oeh bönder till en riksdag i Köpenhamn den 15 Ok¬
iober 1556 och höll med dem den 50 i samma månad en all¬
män sammankomst å stadens torg, då Ständerne ullofvade all
de ville blifva vid det heliga evangelium och samtyckte derlill
att biskopsembelet skulle afskaffas och stiftets gods läggas un¬
der kronan. 19 Delta beslut intogs ock i den samma dag da¬
terade Köpenhamnska Recessen, hvaruli förklarades, att efter¬
som biskoparne hade emolslålt Guds ord och evangelium och
ej eller fört ett rätt biskopligl lefverne samt derjemte varit en
orsak till del förgångna upproret, och de för sådan deras
oskicklighet »ere aiFsette, och wii thennom eller sliige andre
Bisper aldrig mere udi Riiget igien udi saadanl Regementle
haffue wille», så »skulle alle Biskops-Sticlis Godlz, Slotte,
Gaarde, Huse och Jordegolz, som Bispernne nu ha (Tue haflMl
udi llandt oc Were, hereffther tiill enig Tiidl were och bliflue
met alt theris Rentle och Tilleggelse lagJe under Kronen. Thes-
ligesle skall Koningen haffue, nyde och beholle Jus Patronatus
till alle Prelalhers Dignitether och andre Leer.n, som Kronenn,
Konningen och Bisperne herliill haffve hafft alt forlene.» 20
På detta sätt hade lutherska läran blifvil upphöjd till statsre¬
ligion. Konungen, som på sig fått biskoparnes myndighet öf-
verflyltad, började ock genast att, på grund af sill summepi-
skopat. närmare reglera kyrkans förhållande till staten. Bör¬
jan härmed skedde genom indragning af klostren, deras och
domkapitlens gods, biskoparnes gods, tionde och herrlighet af
presl- och kyrkohemman, förutan deras iura palronatus till
många kyrkor.21 Biskopsnamnel försvann och utbyttes emot

19 Hvitfeldt, a. st. s. 1490. Krag, a. st. I. s. 158. Pontoppidan, a. st.
II. s. 898.: »Die öffentliche Besprechung des Königs mit dem Volck
daurete bis 4 llhr auf dem Nachmittag. Da ward alles, was der König
mit den Bischöffen und ihren Giithern vorgenommen halte, oder noch
ferner in Kirchen-Sachen vorzunehmen gedachte, gut geheissen, und
dem Pahstthum auf ewig gute Nacht gesagt.» Mttiiter, Kirchen¬
geschichte von Dänemark und Norwegen. Leipzig 1855. III.
s. 448. ff.

20 Kolderup-Rosenvingc, Samling af danske Love. IV. s. 164—165. Afven
hos Krag, a. st. I. s. 505., der det heter: »Jus Patronatus t i il
alle Prelature, Digniteter och andre Leene» etc.

2 1 Jfr. Hvitfeldt. a. st. s. 1488 ff. Krag, a. st. I. s. 154. Pontoppidan,
a. st. II. s. 892. ff. Daugaard, a. st. s. 124—125 Miinter, a. st. III. s.
465—470. Emellan åren 1537—1541 för sig gick fördelningen af kyr¬
kans gods, hvaraf många lemnadestill lifstidsföi läningar, som med tiden
blefvo ärftliga. Med Stiftets gods »förstås bispetienden, Domcapitlernes
Jordegods og Klostergodset.» Engelstoft, Om Beskikkelse ut Kirkens
Tjenere. VI. 2. s. 21. Falkman, Upplysningar om Kronan»,
Kyrkornas och Pr est er skåpets inkomster af andeli gl gods
uti Skåne, Halland och Blekinge. Lund 1848. I. s. 21—22.
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dpi mindre betydelsefulla: superallendenl; deras andli«a juris-
diktionsrält i administrativt hänseende öfverflyllades år 1537
på sju stiftslänsmän eller befallningsmän öfver stiften.22 på
Bornholm kallad jurisdietsfogde, under hvilka stodo stiftsskrif-
vare.23 Denna inrättning räckte dock ej längre än till år
1582, då den geisllige jurisdiktionen öfverlemnades åt kronans
länsmän och sliftsskrifvarnes göromål blefve uppdragne åt slotts-
skrifvarne. 21

Genom reformationen hade Konungen således förvärfvat sig
ett betydligt antal kyrkor, då han inträdde uti biskoparnes,
domkapitlens och klostrens rättigheter. Åtskilliga af dessa kyrkor
upplät Konungen åt de nya församlingar, som efterhand bildade
sig i köpstäderne, der lutherska läran alldraförsl hade vunnit
insteg. I de öfriga kyrkorna, jemte dem, h vari ill Konungen af
gammalt hade egt patronatsrält och hvilkas antal ej synes hafva
varit serdeles stort, tillsatte Konungen sjelf prester samt före-
skref derjcmle ofta huru den kallade skulle lära och verka. 28
En dylik myndighet utöfvade ock adelspalronerne, serdeles se¬
dan Konungen börjat att bortförläna kloster och kyrkogods. 26
Dessa omständigheter, och det vacklande tillstånd, hvari kyrko-

2 2 Hvitfeldl, a. st. II. s. 1496. Krag. a. st. I. s. 173. not. o). Pontoppidan,
a. st. III. s. 10. Münter, a, st. III. s. 508.

2 3 Falkman, a. st. I. s. 23 not. 84). 30—33.
21 Redan genom K. Br. den 24 och 25 Dee. 1577 fick länsmannen i

Blekinge den andliga jurisdiktionen derstädes »uti försvar och befall¬
ning» och i Br. den 6 Nov. 1582 länsmannen öfver Gladsax län, hvari
ock yttras, att enhvar länsman skulle hafva den andliga jurisdiktionen
uti sitt län i befallning. Den 8 Mars 1583 utfärdades dylika href till
de öfriga länsmännen. Falkman, a. st. I. s. 34—37. II. Bil. 162. 167.
Ett annat bref af den 19 Juni 1583 finnes hos Friis Ed varse n,
En ringe Underretning om Schielschiör Kiöbstaads gamle
og nu varende Til stand. Soröe 1759. s 400—402. Enligt Ja¬
cobs« n, Fremstilling af det danske Skatte v assen under
Kongerne Christian III og Frede rik II. Kbhvn 1833. s. 127.
not. 1) ar ratta datum på detta bref år 1582.

2o Collats-Br. af år 1528 bos Krag, Supplement til Kong Christian
III:s Historie. Kbhvn 1779. s. 9. och Nye Danske Magazin.
Kbhvn 1836. VI. s. 146., der formulär på Kongl. Collats- och voca-
tionsbref meddelas. Jfr. Miinter, Den Danske Reformations-
historie. Kbhvn 1802. II. s. 84. 142. 195. Knudsen, Bidrag
til denDanskeReformationshistorie i A n nalcr for Nordisk
Oldkyndighed og Historie. Kbhvn 1847. s. 123. flf. Daugaard.
a. st. s. 116. [f. Pontoppidan. a. st. II. s. 887, der uti ett vocalions-bref för Niels Hansen på Dreiöe kyrka, gifvet Nvborg, Fredag nest
efter vor Frue Dag, Visitationis, år 1535, bland annat förekommer:
»dog med saa Skiel, at han skal pr;edike og laere Sogne-Folket det
heilige Evangelium og rene Guds Ord, som han med den heilige Skrifthevise og bevane Kand, og giöre dennem tilbörlig Tieniste inden Kirke
og uden. som en ret Sogne-Pra;st bör og pligtig er at giöre sine Sognc-Folk.»

26 Engelsloft, Om Bt skikkelse af Kirkens Tjeneie. V. 2. s. 166.



or»

styrelsen sie; befann, gjortle frågan om sättet för kyrkornas
förseende med pastorer till en nödvändighet. Denna fråga lösfés
ock genom Kristian III:s Kyrko-Ordinans af den 2 September
1537, enligt hvilken Konungén förunnade köpstädernes borg¬
mästare och råd magi till att presentera beqväme personer till
socknekyrkorna, äfven der, hvaresl de ditintills ej hade egt sådan
rättighet. På landet åter skulle den socknekyrka, som hade en
tjenare behöflig, fliteligen bedja om honom och sedan skulle de
bäste af kyrkan, på menige allmogens vägnar, med prosten
utvälja sig den de ansågo vara heqväm dertill, hvarelter kyr¬
kan borde med skrifvelse försända honom till superattendenten
för all undergå förhör, och om han då godkändes af denne,
skulle superaltendenlen löhskrifva honom till länsmannen, hvilken
skulle, å Konungens vägnar, stadfästa den valde samt af honom
taga trohetsed, enligt stadgadl formulär, och derpå ålerskicka
honomi med bref till superattendenten, som då borde intaga
honom i kyrkan, på sätl i rituälel utförligt blef bestämdt. Efter
sålunda för sig gången ordination skulle superaltendenlen för¬
skicka den kallade med bref till prosten och tala hans bästa bos
honom och öfriga prester éller hos borgmästare och tråd; och
borde prosten uti predikan rekommendera honom hos folket
och uppläsa biskopens blef. En dylik rekommendation borde
ock ske af länsmannen, då hah vid något tillfälle kom till
socknen. 27 Emedlerlid visade del sig snart nog att desså före-

2 7 Kristian IIT:s Kyrko-Oi dibans: »Ingen skal afT seg sieKf. Vden' hand
bfifluér Iöglig kaldet, vndferstaa seg den tfeiiiste wdi Kirckeu, eller
indtrenge seg v nögen sogen. IHaar niand behÖfluer da een tieriere vdi
nogen Kirche, da skal der' för end nogen wduelies, Uiitelig hedis om
trannoin', «-filer Christi eget ord oc exempel. Siden skulle de baeste aff
Kircken, luiilcke det sänt me hehtivé. paa den menige Atnioes Weg ne,
med Prouisten,' wdiielie seg den de acte bequem der tit, den kircken
kand med et göt rycte om et got leffnet oc gode seeder, forschriffue
til Supe attetidejVIÖq.olTuer samme sted, Saa skal kircken med schriffuelse
forskicke hSrtn'öm til Sciplrattdndentért, oc der lade hännom forhöres
om syn laerdom oe forstand. — Wdi Kiöbstcfederne Skal dennd réttighed

.wffire hoes.s Borgemestere oc Baad, end oc saa der, huti»- som ituadet
ber til dags idle pleyer at haffue nogen stig bettighed, -H —- Oe
Kircken sort» saa vdskicker samme person til SuperatteiKkrtten oc
Leensmander», skal sSda harts taering. I)er som samme Person den
Kircken saa Jbogierer, findis da skickeiig vdi lerdomntén Da skal Super-
aUe/ulenten 'forschriffue hannom til leensmandfen offum1 sannne stcd,
at hand hanriom anasnmer oe stadfester |ula wdre wegne. Der skal
Eeden den hand skal giöie , saa liude oc ey andfel ledis. — —>- —- Der
skal d$ wor leensniarul strax Som hand kommer, tage I>1 idelig emod
liannom, oc forsende hannom saa med schriffuelse bort til Superatten¬
denten, at hand ey skal besuants med lang t«i«ing, Oc Kircken ey
heller altforleitge ombn-re sognöprsst. Icke skal Iwlderwor teensmand
tage noget aff ; hannom b Siden naar hand kortimer igien tit
Sopi lattendenten med hreff skal hand tage hannom ind y Kircken der
wdi hyen som hand boor, oc for Allered hcfale hannom sil emheJe med
saadao en fadson oc skick — Siden skal Superintendenten med
sju heSegledf' hreff förskieke hannom til Prouisten oc lale hans beste
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skrifter, så välmenta <le än voro, icke kunde afböja alla miss¬
bruk vid valet, helst uttrycket: »de bäste af kyrkan», var allt¬
för obestämdl och lälteligen kunde lydas på olika sätt samt
följaktligen gifva anledning till oenighet och oforljenta prest-
mähls befordran; och stadgades derföre i 1542 års Kibe-Artiklar,
atl när ett gäll hlefve ledigt, skulle socknemännen slraxt ut¬
välja sjuf af de äldste och mest ansedde män uti socknen, Ii vil¬
ken delegation derefler borde, med häradsprostens råd och
samtycke, utse pastor; och skulle socknemännen med deras
val låta sig nöja. I allt öfrigt skulle det förhållas såsom
i Kyrko-Ordinansen var belefvadt; dock skulle stiftslänsmannen
ej, vare sig för gåfvor, väld eller vänskap, confirmera någon till
sockneprest, förrän han blifvit förhörd och godkänd af su¬
perintendenten, ej eller laga betalning för sin confirmals, 28

hoess hannom, saa wel som hoess do andre praester — Dusligestetil Borgemestere oc Raad oc don heele meenlied — Saa skal
Prouisten om Söndagen eller don neste hellige dag der elfter, vdi pre-dicken tale hans beste for folket, oc lesse Bispens brelf at hand er
rettelfg kaldet, olfuerhörd, oc til Emhedet Ordineret etc. Naar wor
Leerismand baffuer siden noget »rinde did hen (eliers giöres det ickeIwhofF hand farer did eeniste for den sag skyld) Da skal hand paaKongens wegne gitfue Folcket y samme sted befaling, at de skulle wiide
forschreffne Prsstis beste, oc giffue hannom paa syn tiid huad liannomtil faider Oc siige dennom det hordelig til, at hand paa Kongans wegnewil straffe offuer de wlydige» etc. Krag, a. st. I. s. 560—569. Jlr.
Brorson, Forsög til den anden BogsFortolkningiChristianV:s danske og norske Lov. Kbhvn 1801. I. s. 29. IT.

28 Ribe-Artiklarne 1542, art. 1. 2: »Först at som Superintendenteinehalfoe giffuet oss tilkende. huorledis at huor nogen Sogneprxst dööreller ajfgaar her i Riget, Da plege menige sognemend at trette om een
Sognepresl at wduelge igen. huor a IT liil oc olfte skeer, at liuilcken
persone som halfuer mest slecl eller venner i een Sogen, eller baffuerden störste part paa sin side, Den bliffuer Sogneprest huad hellerhand er duelig eller laerdl der til, eller ey. Da ville wij at der mether effter saa holdes skal, Al naar nogen Sogneprxst döoi eller affgaar,Da skulle menige sognemend strax der til keysse oc wdneflne siu alfde elrfste oc acteste niend der i Sognen, huilcke samme siu mendskulle haffac fold mact til, rtiet Herrez Prouestens raadt oc
samtycke rfer i Hervel, at keysse oc wduelge een anden fromlierdt mand til deris Sogneprest i den dödis oe alfgaangne Sogne-prestis stacd. Oc huilcken persone som samme siu mend, met HerrezProuestens Raadt oc samtycke i saa maade wduelgendis vorde. Derskulle sognemendene vacre til fredz oc lade dem nöge met, Ou simmeSogneprest som i saa maade wduelges, skal strax foruises til Superin¬tendenten i liu i lekens Stiet samme Sogner liggendes ere. Oc der alfhannem examineres oe olfuerliöres oc siden fremdele* af Superinten¬denten forscrifTues til Befalnings manden forStictet, oc der alf hannenistadfestes elfter vor Ordinanzes lydelsse. — Icke skulle beider samme
Befalnings mend for Sticterne, mue for gunst, galfue, vild eller ven-skaff emod vor Ordinanzes lyelsse, stadfeste nogen til Sogneprest. vdenhand tilforn er examinerel "oc offuerliördt afi Superintendenten, ouahand er laerdt oc duelig for een Sogneprest, Oc ey helder maa tagepenninge for samme Confirniaz, som skede i gammel tiid.» Krag, «•st. L s. 628.
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med hvilkel ord sliftslänsmannens stadfästelsebrcf nu Lief be-
tecknadt. 29

Genom dessa sladganden undergick således menighetens
valrätl en väsendtlig inskränkning, helsl valels ulgång nu blef
till en stor del beroende af den i socknen boende adel. Me»
då de vallvister, hvaröfver Ribe-Arliklarne klagade, och hvilka
tvister hade till följd att den, som egde mest slägt eller vänner
i en socken eller den största parten på sin sida, den blef sockne-
prest, antingen han var duglig dertill eller ej, icke kunde häri¬
genom undanrödjas, så beslöto de andlige på en i klostret An-
derskovv år 1546 hållen national-synod, hvars ändamål var alt
ordna den Danska kyrkans ordination, att när de väljande rå¬
kade i oenighet vid valet, eller patronen olillbörligen uppsköt
med presentationen, borde Konungen bemyndiga superintenden¬
ten och stiftslänsmannen att i menighetens ställe utse pre<st,
samt att den kallade borde med ed styrka, att han hvarken
sjelf eller genom andra hade inverkat på valet medelst simoni. 30
Allt detta oakladt fortforo de gamla missbruken, hvarföre ock
Synoden i Roskild år 1567 föreskref, alt preslerne skulle akta
sig för simoni, ty för gunst och gåfvor skull borde ingen kom¬
ma till tjenst. 31 Dessa föreskrifter blefvo ytterligare inskärpte

29 I ofvannämde Ribe-Art. kallas stiftslänsmannens bref: confirmats;
men i 1615 ars Recess, § 3: collats, bvilket sednare ord förekommer
redan i anförde Br. d. 19 Juni 1589. Friis Edvarscn. a. st. s. 401.

3 0 Decretum Syn. Antvorskov: »Qvemadmodum inelegendis Ecclesiaruni
Pastoribus interdum acciderc solet, ut propter dissensiones partium
aliasqve ob causas, Vocatio Ministrorum di flera'ur, ubieunqve ve!
constituti juxta Ordinationem Regiam electores inter se pertinaciter
de eleetione contenderint, vel qui jus babent Patronatus electionis, aut
nr.Tsenlationis ipsam electionem, aut prsesentationem. cum Ecclesiaj
iletrimento et Regias Ordinationis conlemptu destituerint (distulerint),
aqvuni est, ut illic ad vitandos lumultos et animarum pericula, a
Regia Mnjestate coneessa sit Superinlendenti, cum Prsefecto potestas
constituendi illis idoneum Ministrum, qvia omni jure devolvitur potestas
prospiciendi Ecclesiae ad Superiores, qvando inferiores suum officium
debito tempore non faciunt. Ita enim habet Ordinatio, ut et tales
abusus pronibeantur et animarum pericula, qua; ex tal i dilatione non
raro contingunt, caveantur.»

»Cum exigua spes sit, ut bi Ecclesiam fideliter doceant, qui illicitis
artibus ob suam utilitatem paresias venantur; exigatur ab Electis et
examinandis Ministris Verbi juramentum, quo protestentur nihil per
Simoniam ad electionem sui molitos esse per se et per alios. occulte vel
manifeste vel obligent sese ad depositionem ab Officio.» Pontoppidan,
a. st. III. s. 988.

3 1 Syn. Roeskild: Wer zu einem Prediger-Dienst berufen zu werden
verlanget, soll sich vor Simonie hüten, dann keiner soll umb Gunst
oder Gabe halben, zum Dienst gelangen. Man darf also nicht denen
Bauren zum Besten eine Tonne Bier kauffen, ihnen schmeicheln, mit
ihnen essen und sich einen Rausch trincken, ihnen ein Stiick vom
Acker oder von der Wiese versprechen, auf dass man durch sie beruHi n
verde.» Pontoppidan, a. st. III. s. 411—419.
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på en Synod i Lund samma år. 32 Slutligen måsle rpgeringen
ingripa i saken och sälta en gräns för dessa missbruk, hvilket
skedde genom Mandatet den 22 Febr. 1393, Kristian lV:s Kecess
den 31 Mars 1613, § 4 och den 27 Febr. 1643, 1—1—20,
hvarigenom förordnades, att om den som kallades till något gäll,
derföre bjuder eller ulgifver skär.ker eller gåfvor, skulle han
icke allenast mista samma gäll, utan ock all vidare befordran
till ett annat, hvaremot länsmannen, superintendenten, prosten
eller socknemännen, som emotlogo dylika skänker eller gåfvor,
skulle böta dubbelt igen till nästa hospital, och skulle de förre
derjemte hafva förbrutil sitt län eller kall, bonden sin gård
och adelsmannen straffas såsom den der icke aktade de Kongl.
Mandaler; och skulle tillika, enligt 1643 års Recess, de sju
män, som af socknen utnämdes att kalla, tagas af alla sock-
narne, som till gället hörde, de fleste af hufvudsocknen, de
andre af annexe. Men fanns del adel i någon af socknarne,
hvarest ius patronatus ej egde rum, borde den räknas för huf-
vudsocken, och om adel fanns i begge eller flera soeknar, de
fleste »kaldsmaend» tagas af rätta hufvudsocknen. Var socknen
belägen i flera härader, skulle den häradsprost vara närvarande af
det härad, de fleste »kaldsnuend» utnämdes. 33 Dessa sladgan-
den blefvo sedermera lagde till grund för Krislian V:s Danska
Lag af år 1683, som ock föreskref, att »den Person, som til
Praeste-Embedet skal indvies, vaere forpliglet at giöre sin höiesle
Eed for Superintendenten, at han hverken selv, eller ved andre
haver budet, givet, eller lovet, nogen Gave for at bekomme
Kaldet», 84 och för hvilken ed formulär meddelades i Förordn.
den 25 Okt. 1700, som äfven stadgade, att den som tillbjuder
och gifver skänker och gåfvor, skall böta dubbelt deremot och
vara ovärdig att bekläda något vidare emhete, och emotlagaren
deraf mista sin beställning, ära och gods.35

32 Syn. Lunden. Qvia autem compertum est, mutlos exercere Svmoniam
et precario per munera illegitime intrare, qvidam item promiltunt rusticis
suos agros el prata, etiam condonationem decimaruin, ut recipianlur, seiant
lates, se dal mos Superintendenti (klein, se nullis proliibitis mediis usos
fu isse, pro impetranda vocatione.» Poiitoppidan, a. st. III. s. 412.

33 Koldeiup-Roseminge, Samling af danske Love. IV. s. 315. 339—360
34 Kristian V:s Danske Lov. 2—3—7. 8: »Ingen, som noget Prjpstekald

begierer, maae derfor nogen Gave byde. eller give — Belindes
nogen enten ved sig selv eller andre, Gave at have budet', eller
givet, for Kald, miste ikke allcneste det Kald, nien endog aldrig tilstffideslil noget andel berefter: og den, som Gave for Kald bäver annannnet,
give ikke alleneste do.Mielt igien lil na;ste Hospital, men og miste sit
Enihede, om lian haver noget.» Fogtinann o g Hurtigkarl, Sam¬ling af F or o rd n i n ger, Reset i p ter, Resolutioner o g Co 11 e-
g i a I b r e v e, som v e d k o ui m e Geistlig heden. 3 U d g. al K o I d e-
r u p-Rosen v i n ge. K b b v n 1838. I. s. 94—93.

35 Jfr". Rescript. d. 23 Jan. och d. 22 Mars 1737. Koldcrup-Roienvinge,Samling af Forordn. I. s. 93—97.
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Kmedlerlid var det ej bloll ofvannämde missbruk, som bi-
drogo att nedsätta menighelsvalet och föranleda till delsammas
alskatfande; äfven andra omständigheter inverkade härpå. Vid
valen började nein ligen familjeförhållanderne att allt mera gör»
sig gällande, så alt pastoralen likasom gingo i arl från far till
son, 36 hvartill i synnerhet bidrog alt pastorerne plägade kalla
sina söner och mågar till kapellaner, hvilkel oskick blef förbju¬
det år 1597 och i ett Kongl. Rescript till biskoparne af år 1598 37
samt på en Synod i Roskild samma år, der ock det beslut fat¬
tades, att pastorernes döttrar icke fingo gifta sig med ka,pella-
nen under fadrens lifslid. 38 Efter enväldets införande bortföll
delta förbud emot preslsöners antagande tili kapellaner, såson»
icke mera behöfligi, sedan sjelfva menighelsvalet hade upphört
att ega bestånd.

Men äfven på annat sätt kunde pastorerne förvandla gällen
till släglpasloral Sådant skedde genom resignation, då inue-
hafvaren öfverenskom med menigheten att afstå tjenslen med
vilkor alt hans son blefve i stället vald. Vid sådana händelser
var det vanligt alt ordentligt vocationsbref utfärdades före re¬
signationen. Men serdeles i bruk på denna lid voro de s. k.
conservationerne, bestående deruli all tillträdaren gifte sig med
den aflidne kyrkoherdens enka, hvarigenom läroembelet förne¬
drades och gjordes till föremål för egennyltiga beräkningar. 39
Under sådana förhållanden var del ej att beklaga att menighe¬
tens valrätt mera låg i namnet än i saken, ty dels inskränktes
den genom adelns stora iuilylande vid valet, hvartill äfvon de
i lagarne gifna föreskrifter i väsentlig mon bidrogo, dels genom
biskoparne, hvilka icke blott kunde afvisa den kallade, om han

! j > . . • >
3 6 Engelstoft, Om Beskikkelse af Kirkens Tjenere. V. 2. s. 179.
3? »In einem Künigl. Rescript an die Bischöffe, datirt die Laurentii,

ward denen Predigern, die. Alters oder Schwachheit halben. Hauss-
Capelläne verlangten, ernstlich untersagt, ihre Sohne oder Schwieger-
Söime da/u zu nehmen. Der Bischof! solle einen andern tüchtigen
Candidal'um aussuchen, und wann die PTarre vacant ward, solle der
Gemeinde frey stehen, diesen zu wählen oder vorheyzugehen.» Pon-
toppidan. a. st. III. s. 537. 570.

'8 Syn. Roeskild. »Filii Pastorum non admittantur ad Vocalio'rrem sive
ad minislei iuui aptid patres, vivenle patre. Nec copulabitur filia, Pastoris
cum comministro sive sacellano, vivenle patre.» Pontoppidan, a. st.
III. s. 537.

3 9 Engelstoft, n. a. st. V. 2. s. 183. 186. ff. Emot sädana conseVvationer
i trade vä! Kristian IV i förstone (se Br. d. 5 April 1G06 har nedan),
men genom Becessen 1643, 1 — t — 21 gaf han dem Kongl. sanktion, da
der heter: »naar de (geistlige Encker) for mcrckeligy Aarsager icke
HHIFuer elfter deris Hoszbonder i Kaldet forseet.» Kolderup-Rosenvinge,
Samling af danske Love. IV. s. 361, hvilket upprepas i Kristian \ :$•
Danske Lov. 2—13—10: »Dersom Enken paa Landet ikke hfiver i Kaldet
,efter Prjcstens Död forsynet.» Kodderup-Rosenvinge. Samling al Fwordn.
I. s. 585. ff.
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befanns vara oskicklig eljer otjenlig till tjenslen, 10 utan ock
genom prosten inverka på valels utgång, 11 hvilkef förfarande
blef förbjudet såsom sfridande emot Kyrko-Ordinaosfjps före¬
skrift,42 dels ock slutligen genom länsmannen, hvilkas betett-,
ning ursprungligen var a 11 vaka öfver valets laglikmälighet,
stadfästa den kallade och af honom taga trohetsed, men små¬
ningom utvidgades ända derhän, ,att Kongl. Iiref angående kal¬
lelser och tvister om preslval hlefvo utfärdade endast lill dem, 43
hyarföre ipan ock finner att länsmannen, utan alt fästa afse-
ende på biskopens pröfning, genast förser den kallade med
collats och försänder honom till biskopen för att af honom
förhöras och ordineras, 44 samt att i allmänhet regeringens in-

<0 Kristian IV:s Recess 1043, 1 — 1—20: — tj- da. saufieiubt den kallede
Person a/T' Superintendenten icke skicketig, tiejnlig oc duelig, saadan
lvove Emnede at hetienu, befimji», oc Superintendenten derom siuskrilf-
tefig Eckte,ring fremskicker, da bor om saadan til forne udgitrne K.lds-
brén icke videre Pioces at driffuis, rpens Sogneniendene fri siande, til
nve Kald strax igien, som til forne, edler OnlinanUert sig at begltTue.»
Kolderup-Rosenvinge, Samling af danske Love. IV. s. 300.

fl Sålunda föreskref Synoden i Roskild år 1562: »Wann die Gemeinde
<eincn Prediger-Dienst vergiebt, rnuss solphes mit Zuziejiung des Piobsten
geschehen » Pontoppidan, a. st. III. s. 382. Öcli i ett synoJal-monUum,
gifvet Lund 1567, lieter det: »Post ohitum Pastoris dissentiunt sarpe
parocbiani de vocatione, q vare inlerdielum sit, ne elancularie liant
vocationes per septem aut plures, sed post maturam deliberationem
et nrecéf,. präsente Praeposito et coqsentiente, eligatur minister. Adesse
Praepositus debet, ut regat suflragia rusticorum. Qvodsi ei non
obteniperaverint, discedat re infecta, et Suprrintendenti causam mittat
in sqripto.» Pontoppidan. a. «t. III.:.4l2. Jfr. Rngelstoft, p. a. st. V. 2.
s. 19,5. fl'.

+ 2 Genom Kongl. Br. d. 5 April 1606. »Dass einige BisohöfTe —
die Wahl-Guneebt-igkeit der Gemeinde aufzuheben, und nach eigenem
Gutbeiinden, einen Gundidatum Mniisterii zu einer, vacanten Pfarre zu

bestimmen, ja auch demsellien ausdrückt ich die Bedingung aulzulegen,
dass er des verstorbenen Predigers Witwe, t'ochlev oder Gefreundtc
heyrathert müsse.» Pontoppidan, a. st. III. s. 561. Detta fölbud före¬
kommer sedan i Kristian IV:s Reness d. 31 Mars 1615, § 3: »Ingen alf
Bisperne skal nogen Person til nogit Kald forski iffue, eller sig inet
nogens Katd befalle, fönend tiand äff Prosiston oc-do beste Sogneniemt
Zennern blifluer lilsent at exaniiiiure^ megit mindre skulle de s g undarstaa
iiogen at ordinäre, förend band all' vor Lehnsinand liaH'uei bekommet
Cellatz, sau fremd de derfore icke vilde stände til Ratte,» ocli i samme
Konungs Recess d. 27 Fekt. 1643, I—1 — 20. Kolderup-Rosenvinge,

iSamlmg af danske Love. IV. s. 314-—31 \ A58.
*3 I ett lär.sbref af år 1597 ålades länsmannen att, med superintenden¬

tens låd, hafva tillsyn att prytlernc förde ett ,godl oeti kristligt lef-
verne. Kolod Ancher, Dansk Lehns-Ret. Kblivn 1777. s. 117.
och samtede |ur. Skrifter. III. s. 388. not.')'. Engelstofl, n. a. st. V. 2.
s. 205.

44 Sålunda heter det i Krislian IV:s Bref af den 22 Okt. 1638 lill lläns-
manncn öfver RingsteJ, Jorg n Seefeld: • Da efterdi loimefnte
Mester Albret Jörgensen — — — er af Dig, som beste Sogne-Äfand
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verkan på valen genom länsmännen gör sig desto mera gällande,
allteftersom bondeståndels politiska vigt och anseende försvinner.48

Men oaktadt alla dessa inskränkningar från adelns och
regeringens sida fortfor dock menighetens valrätt ända till år
1670, då den stadnade i styrelsens händer. En öfvcrgång här¬
till skedde genom Rescriptet den 25 Jan. 1665, då regeringen
indrog den vocationsrält, som tillkom förläningshafvare af and¬
ligt gods och domkyrkornes försvarare, och samma år bör¬
jade äfven det Kongl. Kansliet att utfärda kallelse- och ex-

speclansbref i massa,46 hvaraf kollisioner uppstodo, så att re¬
geringen medelst Rescript den 4 Juni 1667 måste föreskrifva,
att alla vocationer skulle anmälas i kansliet, innan biskopen
förelog ordinationen. 47 Då äfven delta försök alt afhjelpa den

jned Vice-Proustens Raad til samme Katd kaldet, ville Yi, at liand
samme Ringsted Kald skal beholde,» Ho finan. Kort Afhandling
om Tiende samt Rettighed til at kalde Pr ester. K h Ii v n
1750. s. 95, der ock en fullmagt för de af menigheten valde sju sock-
ncn-amien linnes aftryckt s, 97—98.

4P Denna inverkan visar sig i synnerhet uti de s. k. Exspeetansbrefven,
hvarigenom paslorater lilefvo bortgifne redan under innehafvarens lils-
tid och således all valfrihet tillintetgjord. Början härmed skedde redan
år 1566, dä Fredrik II bortgaf ett pastorat åt innehafvarens son. Pon-

[ toppidan, a. st, III. s, 23. Sedermera utgåfvos under samme Konung
flere exspectansbref, der uti biskoparne anbefalldes att promovera veder¬
börande till det första gäll, som kunde blifva ledigt och som de
efter deras meriter kunde nöjas med. Suhm, Nye Sami inger, tit
den Danske Historie. Kbhvn 1792. I. s. 6. Uti ett annat

exspectansbref^ från Kristian IV:s tid säges uttryckligen:
noch naar hand nogen Tid lang hafl'uer ladet sig brugge wdj sam¬
me Thieniste, och Wi hlive tilsinds, ikke lenger al ville tilstajde han-
noiii wdj samme Kald och Tieniste at muc hruggis, da skall hand med
et andel gott Pi seste-Kald, enlen der |>aa Leenet eller andenslxds ber wdj
Siellands Stigt, bl i flue l>esörget, ■— —• — dersom och imidlertid nogen
got Praeste-hald. der paa Lehnet kand vacere och Leylighed blive, da
skall hand dertil af Leensmanden och Superintendenten befordris og
lorhielpes.» Fr i i s Edvarsen, a. st. s. 295. 543. Jfr. ock Engelstoft. n. a.
st, V. 2. s. 213. Likaledes inskränktes menighetens valratt, då, vid re¬
formationen, flera kyikor blefvo anneclerade till andra, som redan hade
prester. Klemmebrel för Aalborgs, Ribe och Siel lands stift af d. 9
Maj 1555, hos Krag, Supplement s. 133—146. och för Wiborgs stift af
samma datum.' Den Danske Allas eller Konge-Riget Danne-
mark, med dets Naturlige Egenskaber, Elemenler, Ind-
byggere etc. Kbhvn 1768. IV. s. 586—590. Klemmebrefvel för Aal-
borgs stift finnes ock hos Hofman, Om Tiendc. s. 107—111 och det
för Siellands stift hos Hofman, Samlinger af Publique og Pri¬
vate Stiftelser, Fundationer og Ga ve breve, som forefindes
udi Dan nia r k og Norge. Kbhvn 1762. VIII. s, 549—556. Förordn.
d. 27 Jan. 1574. Danske Magazin. III. s. 62.

4 6 Dessa kallelsebref dalera sig från 1665—1666. Suhm, Nye Samlinger-
I. s. 17. Troligen utfärdades de både för Kongl., patronats- och fria gäll,

4 7 Att regeringen sjelf icke förbisåg följderne af dess eget mindre väl¬
betänkta förfarande, synes af Rescriptets uttryck : »hvorved enten Kon-
gens Brev maatte tabe sin Respect, eller og den Anden med Veemod
maatte vi ge.»
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gamla oordningen ej medförde åsyftad verkan, en följd af de
allmänna exspeclansbrefven, hvilka Hescriptet den 28 Oktober
1669 ersatte medelst speciella sådana, förklarades slutligen i
Hescriptet den 20 Maj 1670, alt »när någon med allernådigste
Bref på något prestkall benådad varder, skall han straxl sin ed
skriftligen uti kansliet ingifva; och när han således Konungens
Bref på kallet bekommit hafver, hafver han sedan ingen vidare
collats af amtmannen eller i annan måtto alt taga, 48 ett stad¬
gande, som jemväl blef intaget i Kristian V:s Danske Lov
2—3—9 Härmed hade menighetens valrätt och biskoparnes
inflytande på valet blifvit alldeles tillintetgjorde. För menig¬
heten återstod blott att protestera emot det redan verkställda
valet, en protest, som sedermera förlorade sin praktiska vigt,
hvaremot biskoparnes inverkan på valet inskränktes till den
gamla rättigheten alt pröfva den med Kongl. vocalionsbref för-
sedde kandidatens skicklighet och honom derefter till prest-
embetet inviga i enlighet med föreskrifne ceremonier. 49

Hvad angår köpstädernes valrätt, så var den, såsom redan
är omtaiadt, öfverlemnad åt borgmästare och råd. På åtskilliga
ställen har Magistraten likväl måst dela denna rätt med bor-
gerskapet,so på andra deremot har Konungens byfogde delta¬
git med rådmännen i »sockneherre»-valet och socknepresten
med borgmästare och råd i kapellansvalet.51 Afven länsmän¬
nen hade under denna tid ett betydligt inflytande på Magistrats¬
valen, 52 som af dem blefvo sladfästade. 53 I öfrigt hade
dessa val samma öde som menighelsvalen å landet.

Kolderup-Rosenvinge, Samling af Förordn. I. s. 87.
*0 Kristian V:s Danske Lov. 2—3—2.
"0 Engelstoft, n. a. st. V. 2. s. 222.
b t Sa var förhållandet i Skjelsköer åren 1642 ocli 1647. Fri is Edvarsen,

a. st. s. 555. 561.
B2 I vocationshrefvet för kapellanen Mouritz SöflF ensen i Skjelsköer af

d. 18 Febi-. 1647 heter det: »haffer vi da alle eendraecteligen med voris
gunstige Hr Lehnsmand Ei lige og Vefb. Wendtzel Rotkerchs til Krogs-
gaard, Kongl. Mayest. Befälingsmand paa Andtvorskow og Korsöi Slotte,
hans Velb. Vidskaff oc Samtycke paa gandske Meenigheds Vegne, — —
— kaldet og udvalt.» Friis Edvarsen, a. st. s. 561—562.

R3 Enligt Kristian lV:s stora Recess af år 1643, 1—1- -20 tillhörde det
endast länsmannen och kyrkans patron att utfärda collals. Borgmä¬
stare och råd kunde således ej gifva annat än vocationsbrel. Kolderup-
Rosenvinge, Samling af danske Love. IV. s. 358. Länsmännens stoi a
inflytande visar sig ock deraf, att de, utan Konungens vetskap, bort¬
förlänade kyrkor. Sålunda kunde Fredrik III den 16 April 1661 skrit-
va till landsdommaren Jörgen Seefeld, som på detta sätt hade Slagelse
kyrka med revenuer till sin död: »Eftersom St. Michels Kirke i Slagelse
vocerer, saa seer *i gierne, at I dertil igien til Praest kalder Oselske-
lig Mag. Hans forrige Sogne-Praest i Bunchefloed, dermed skeer Vor
Villie.o Friis Edvarsen, a. st. s. 295—296.
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*M> I« I jio» • i'* .•! rtvt. hcitvfi "fr'i ji o'i^i inbi i > •
i» 2 §.

Om patronatets uppkomst.-1., • , ■ ■ ■ ,.

Ehuru de rällskällor och historiska skrifter, som från de»
Äldre tiden hlilvit åt oss bevarade, ej hafva något alt förmäla
huru och på hvad sätt patronatsrälten aldraförst utvecklade sig
efter kristna lärans införande i Danmark, så kunna vi dock
med allt skäl antaga att samma orsaker härvid varit verksam¬
ma som i den öfriga kristenheten och att således uppförandet
af en kyrka samt dotationer till ett andligt embele närmast
föranledt palronatsrätlens uppkomst derstädes, helst de andlige
väl lika myckel ifral för nya fötrsamUngars bildande i den iran¬
ska kyrkoprovinsen som annorstädes, såsom läggande i deras
eget intresse Vid reformationen, då så många öfverflödiga kyr¬
kor blefvo oedrifne, försvinner bell ocb hållet denna grund för
patronatsrätieo, och de kyrkor, som derefler blefvo uppförde,
bekostades antingen af kronan eller menigheten, men icke af
godsegaren. 84 Vidare medverkade ock i synnerhet till danandel
af sädana patronella gäll den under medeltideu vanliga seden,
att de större godsegarne plägade anlägga huskapeller och prj-
valoratorier på sina slott och gårdar, der en af <kem utsedd
och aflönad Kapellan uppehöll gudstjenstei). Dessa kapeller blefvp
småningom förvandlade till egna socknekyrkor,' till di v i I k a den
adlige godsegaren behöll samma palroualsrält som han förut
hade haft till kapellet, eller ock blefvo de anneclerade till re¬
dan befintlige socknekyrkor, till h vi I ka kapellets egare då för-
värfvade sig en sådan rätt. Och alt dylika kapellaner ej varit
under medeltiden sällsynta i den Danska kyrkoproviusen, derem
ega vi ännu bevis. 58 •' > A <•

Den äldsta lag, som omtalar patronalsrätten, är den ofvan-

K4 Så uppfördes Hetej» .ts kyrk.« af allmogen år J 617. Viil byggde (3aus
Potbus Kierups kyrka år 1534, men den blef ej fullbordad torr au
1;.">76 ocli seda/i Agernes kyrka måst nedrilvas till hjelp^erför. Agersöe
eeU Omöe ky.rko lf>74—1593. Holinan, Samling af KundaJ.tqncr. V. s.
262. Oft- d). 326. not. q). Fr i is Edvaisen. a. st. s. 3ÜJ.

t>a Statuta, que Statuit Dominus Andrea^ (Sunesson) Aröhiepiscopus
Lundensi* (12ÖJ—]22£) cum consilio ceterprum episfoporum apud
Sdandensepi synoduni: »Hocquoque statutum est, (|Uod in nullius curia
(tiuipa celebrenlur, nisi talis sit, qui quolidie securo babeat capellanom.
Et ni quacumque curi.a missani fel it audire, donium babeat cönßruam
ad boc solum officium deputatam. el cetera quibus missa celebretur,
ne contingat, quod topinino pjohibemus, quod calix vpl corporate vol
cetera ornamenta ecplesie in dopios copimunes minus discrete seu
cengrue deferantur. Ad boc tarnen necesse est accedat cohsensus
epiacopi, et nullum preiudieium fujt ecclesie parochiati. Quomodo
diuina celebrenlur in curiis dominprum». Kofod Ancher, Dansk Lov-
Hist. II. s. 529.
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iiämde Jus écclestasticum Scanorum inter clerum et laicos, der
den förekommer under uamu af »fsnierlig räll». 56 Och i tvenne
Handfästningar från en något yngre tid förklaras uttryckligen,
alt hvarken Konungen, eller någon annan, skulle få presentera
klerker till några kyrkor, om de ej af foruo haft patronalsräti
derliil- 57 Deuua räil är således mycket gammal. Af åtskilliga
påfvebullor är det bekant att påfven gifvil Konungen tillåtelse
alt kalla prest till de förnämligaste prebenden. 58 Äfven hisko-
parne halva på denna lid förunnat lekmän en sådan ratt. Emed-
lertid var det ej blott Konungen och adeln, som kuude inne-
hafva palronatsrält, ty äfven domkapitel och kloster omtalas
såsom derliil berättigade, 59 och efter reformationstiden jemvä-l
universileler, prostar eller räkenskapsprostar och andre andlige. 60

8® Jus eccles. Scanorum: »Och biscop ®gbe theo kirke >at gifTwe som
1'adjhei ligh raetb hawer til liena;; Iht't kallae k ler ke palronatus.» Thor-
jtelin, a. st. s. 3^—32.

8* Constitutio Christophen regis 1320. ait. VII: »Item ut nqllus clericuin
ad aliquam ecclesiam praesentet, nisi in <|ua nteruro ius palronatus
hahoirit ex antiqun.» »Ingen skal oc giffue högen Prest Kircke, uden
den liand haluer Ret udi, som katdis lus patronatus.» Weslpliålen,
Mc uu me ni a i ned i ta rerum German icani m, praecipueCim-
hricarum et M egap o I e n s i u m. Lipsiae 1750. IV. s. 1770. Hvil-
teldt a. st. s. 411. Likaledes i Waldemar Eriksons Handfästning af är
1326: »Et Rex aliquem clericuin ad nullam tccltsiaip presentet, nisi
in ea merum ius patronatus hahuerat ab anliquo.» Placitatio nobil i um
regn'i Dacie fdcta Wibergis etc. Kofod Ancher, Dansk Lov-Hist II.
s. ööl. Suhm, Historie af Danmark XII. s. 118; ock Konung Olofs
Handfäslning af är 1376: »Item, ingen skal skicke nogen Klerck til
Kircke, uden den, buiJcken hand haduer fuld re t til, som kaldis lus
patronatus, icke skal heller den som raectigere er, giöre den sorq min¬
dre er, förfång i Kald oc udvelgelse.» Hyilfeldi a. sf. s., 557.

«8; Tvenne sädana af den 13 och 22 April 1474 ifrån Sextus IV till
Krislian I hos Hofman, Om Tiende. s. 89—91.

89 År- 1464 förlänade biskopen på Fyen, Mogens Krase, munkarne och
nunnorna uti Mariboe kloster på Lolland ius patronatus till Ostofte
kyrka, som låg på heruälte klosters grund. Likaledes förunnade bi¬
skopen i Rpskild, Joachim Röpnov. med domkapitlets samtycke, riks-
lrolmästaren Ity ogens GjÖe till Krenkerirp år 1'529 patronalsrätten till
Giesede kyrka, »saa tridh och opthe soni hwn logliigen vacérer, met saa
Skcel och Wilkoo--, at händ och hans Arffwinge schulle presentere och
forlene samme Kircke en good Prestnranrh som kand, predicke Gudz
V>rdt och thet heilige .EuangeMum som fliet .sig bör, och giöre Alniwen
i samme Sogn saadan Redzle och Thienestllé, som en goodh Sogneprest
böör at giöre». Hofman, Om Tiende. s. 90—92. Danske Magasin. H, s. 32.

I J 533 åi"s Recess omtalas såsom kvrkopatroner både »Kronen, Adel len
«Hei- andre»; i 1536 års Köpenhumnska Recess deremot »Köningen,
Adellerr crc Ridderskahet» '(Kol dei'up-Rosen v inge, Samling af danske
Love. IV. s. 117, 165); i Kristian III:s Handfästning af är 15^6: »Adellen
oc Riddei*skabe(ll» (Krag, a. st. II. s. 52j; i 1537 års .Kyrko-Ordinans:
»noc're» samt »Ridernrendz mend ojp Adel» (Krag a. st. I. s. 56'6. 584);
i 1542 års Rihe-Artiklar, 1 a ii.: »Riijdeniiandz mand» (Krag, a. st. I.
s. 628); i Kristian IV:s Recess af år 16,43, 1—1—20 och 4—1:
'lAdélp Uniuei-siteter, CapiteFer, Prouister tller Regenskabs-Prouster.
Clostere, oc andre Geistlige» (Kolderup-hosenvinge. p. st. IV. 383).
Dock är uttrycket pä sislnämde stalle något tvetydigt, ty det kun
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Det är redan nämdl alt antalet af patronelia gäll, som
före reformationen tillhörde Konungen, ej hafver varit serdeles
betydligt. ö 1 Men sedan Konungen, på grund af ofvan anförde
1536 års Köpenhamnska Kecess, förklarats böra hafva, njuta
och behålla ius patronatus till alla prelaters digniteter och andra
län, som kronan, Konungen och biskoparne ditintills hade haft,
hvarunder ock klostren böra förstås, ehuru Recessen i detta
afseende är något otydlig, lingo berörde gäll en ansenlig tiII-
vext. Del är från denna tid, som man (inner Konungen, till
följe af sitt summepiscopat, icke allenast bortskänka patronats-
rätten till enskildla personer, 62 utan ock bortbyta 63 och för¬
sälja iura patronatus, 64 äfvensom dermed förläna vissa stiftelser. 65

Men ännu ett sätt fanns, hvarigenom iura patronalus kunde
förvärfvas, nemligen på grund af Kongl. benådning, hvilket in¬
fördes efter reformationen, sedan Konungen hade inträdt i de
andliges rättigheter. En sådan öfverlåtelse omtalas redan under
Fredrik ll:s regering och under Krislian IV:s tid blef den allt¬
mera vanlig, 66 helst sedan kungstionden börjat att deruti inne¬
fattas 67 och sålunda förhöjde värdet af dylika rättigheter. Den

lika väl ha afseende på »kyrkornas försvarare,» som på iura palronatus.
Jfr. dock Kolderup-Rosenvinge, Dansk Kirkeret, s. 350. not. 4).

6 1 Engelstoft, Om Beskikkelse af Kirkens Tjenere. V. 2. s. 163.
6 2 Fredrik H:s Br. d. 10 April 1580: »Sammeledes hafTve Vi äff vor

synderlige Gunst oc Naade untt oc bevilgel oc tilladt, oc nu med
delte v ort ohne BrefF under, bevilger oc lilladcr fornevnte Christopher
Giöe, eller hvo som helst GundaerslölTholm i Vacre hafTve, frilt oc fuld-
kommen lus Patronatus til fornefnte Gundanslöff Kierke, oc det haffve
nyde, bruge og heholde for ev indel ig Eyendom.» Hofman, Om Tiende.
s. 93.

6 3 Falkman, a. st. II. Bil. 239. 301. 324. 354.
6 4 Falkman, a. st. II. Bil. 325. 326. 331. 335. 339. 346.
65 Krislian III:s Br. af år 1539: »At vor och Cronens Kircke Wggelöse,

med Kongens thiende, med ald Anden rente och Rettighed, her efter
schal vajre annecterit och incorporeril til forne Heilig Geist huus vdi
Kiöbenhafn saa al den, som er Prior och hans efter-
kommere Priorei- och Forslandere schulle hafve lus patronatus til for-
schrefne Wggelöse Kirche.» Krag, a. st. II. s. 325—326. Jfr. Fundaz
og Ordinanz for Kiöbenhavns Universitet d. 10 Juni 1539 Krag, a. st.
I. s. 675. 683.

6 6 Sålunda förlänade Fredrik II d. 9 Juni 1586 ius patronatus öfver
Norups socknekyrka ät Erik Lange. Danske Magazin. IV. s. 31.

6 7 Se Kristian Ranzovs Mageskifte-Bref af d. 31 Mars 1651, hvarest det
säges att Konungen »udlagt til mig och mine ArfTuinger lus Patro¬
natus til Giesing Kierche vdi Jylland, med dens Herlighed, Rente och
rette Tilliggelse, Saa vel Hans Majestets och Cronens som Kierchens
Tiende», hvarcmot Ranzov »udlagt til Kongl. Mayst och Kronen lus
Patronatus til Södring Kierche. saa vel min egen Crone-Tiende, som
Kierchens Tiende.» Danske Magazin. V. s. 130—131.
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visar sig dock under en dubbel form, ty antingen förenade» pa-
tronatsrälten med sjelfva jorden ocli gick då i arf dermed, eller
ock förunnades den blott på lifstid, så att förläningen återföll
till kronan vid innehafvarens fiår.fälle. Den sednare methoden,
som förekommer i början af i7:de århundradet, utträngdes dock
snart af den förre, hvilken längre fram blef ersatt af en ännu
nyare eller eganderätlen till en kyrka, t förstone hafva väl
sådana öfverlåtelser af palronalsrällen blott blifvil betraktade
såsom en höghet och herrlighet, tillkommande den adlige säteri-
egaren, hvarföre man ock finner alt afseende fästes derpå, om
adelsgodset omfattar hela socknen, hvartill ius patronatus blef
begärd.68 Ännu tydligare framträder denna åsigt i grefvarnes
och baronernes privilegier af den 25 Maj 1671, art. 4 och 5,
hvarom mera längre fram. Men vid sidan af denna herrlig-
hetsrält gör sig äfven en på ekonomisk vinst grundad uppfatt¬
ning af palronatsrällen gällande, först hos den enskildte, sedan
äfven hos regeringen. 1 början gafs vederlaget i jord, hvarvid
kronan var mindre utsatt för förlust, såvida vederlaget blef
ordentligt uppskattadt.69 Men sedan Kristian IV börjat alt
»ad vitam» förläna iura patronatus, måste sådant hafva skett
endast för vinstens skull, enär vederlaget, efter all sannolikhet,
blott utgjorde penningar. Och då förlänirigstagaren derjemte var
förbunden att underhålla kyrkan med dess ränta och inkomst
och draga försorg om kyrkoljenslen,70 ligger deri ett tydligt

<5 8 1 Kristian IV:s Br. till länsmannen Wentzel Rotkirck af d. 19 Aug.
1635 berättas först att Fru Rigitie Grubbe begärt ius pationatus till
sin sognekyrka, erbjudande sig att deremot »udlegge for Höyheden een
Bundegaard,» hvarefter det beter: »da bede Vi dig og Naadigst ville, at
du dig med forderligste imod Os erkläret*, om forskrevne lus Patro¬
natus. som hun er begierendes, kand for Herrlighed eller anden Leilig-
hed Skyld mistis, og om alle Bönderne og meenige Sognemsend udi
Örslöf-Kircke ere samtligen hendes Tienere, eller og mange deraf binde,
og mange andre tilhörer.» Friis Edvarsen, a. st. s. 564.

6 9 Visserligen var vederlaget ej betydligt, ty år 1580 gaf Christophar
Giöe till Gund,erslöfTholm 2 gårdar (Hofman, Om Tiende. s. 93j; år
1586 Erik Lange 2 (Danske Magazin. IV. s. 31.) och år 1641 Chr.
Ranzov 2 gårdar (Danske Mag.zin. V. s. 131—132.) för kungstionden,
hvaremot Rigilze Grubbe betalte endast 1 gärd (Friis Edvarsen, a. st.
s. 564.). Vederlaget varierade i allmänhet från 12 till 20 tunOOl' hart¬
korn i afgifter och måste ibland varit ännu mindre, då värdet af ius
patronatus linnes vara beräknadt till endast 8 å 11 tunnor. Arent
Berntsen Bergen, Danmarckis oc Norgis Fructbar llerl i g-
hed. Kbhvn 1656. B. II. s. 269. 489.

7 0 Detta synes af formuläret, innehållande bland annat: »Giöre allo wit-
lerligt, at Wi eliter noger. Forhandling, saa och af Vor sonderlig Gunst
och Naade, I alTuer wndt heuilget och tilladt at Os Elskel N. maa och
skall niude och beholde lus pationatus och Rettighed, ad vitam och
saalenge hand lefluer. dog skall hand were forpligt. saa ofTte samme
Sogn kand wdj lians Tiid bliffue ledig, at forsörge Sogne-Folket med
en goed laerd Mand til een Sogne-Praest, huilken aff Superintendenten
skall kiendis och sambtöckis, duclig thill samme Kald .... skall hand
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bevis alt den ekonomiska fördelen å ömse sidor utgjorde liuf-
vndsaken.

Genom denna orikliga uppfattning af palronatsrätten hade
inan således kommit derhän, all blolt etl steg återstod att taga
för att göra denna rätt till en handelsvara. Det inträffade äf-
ven, då försförda finanser förmådde Kristian IV att försälja
tura patrönatus, så att köparen erhöll kungs- och kyrkotionden,
jernte landgille och herrlighelen af kyrkans gods samt de af
faesterne, prest och degnen utgående »fgifter ; och hvarvid hvarje
tunna hartkorn af knngstionde och laodgille uppskattades (ill
50 rdr. I denna beräkning voro deremot kyrkotionden och
kyrkans öfriga inkomster icke upptagne, alldensliind deblefvoköpa-l
ren iemnade såsom ersälthin£ för kyrkans vidrnaklhållaode» 71 Att
dessa köp måste lända det allmänna till skada bevisas bäst deraf,
att då kungstionden var anslagen och perpetuerad till ofientliga
stiftelser, såsom' hospitaler, kloster, eller till andlige, köparen
det oaktadt var i stånd att betala 95 rdr för hvarje Innna
fearlkorn af kyrkotionden, alldeles såsom vore det på förhand
gifvet att kyfkotionden skulle öfverskjota hvad som tarfvades
till kyrkans vidmakthållande och öfrigja behof, för att ej nämna
det ofördelaktiga i sjelfva beräkningssättet, som endast afsåg den
näst före köpet erhållna lionde-afgift eller inkomst. 72

och forbygge och forbedre Kircken med Klickens Rente och Indkomst,
saa och forsö'rge Kircke-Thiennisten . . . och skall samme las patröna¬
tus elfter hans Död oeh Affgangh wbehindrit hiemfalde till Os och
Cronen igien. och hans Arifuinger desudinden ingen Retlighed ad lialfue
eller were forhcholdet wdj nogen Maade.» Friis Edvarsen, a. st. s.
622—623.

v i Att 50 r:dr för en tunna harlkorn var på denna tid ett icke obe¬
tydligt belopp, kan slutas af Arent Berntsens uppgift att >vdi alle Lande,
betallis udi HofTvedgaarde 1 Tynde Hartkorn, stedsse höyere, end des
Böndergods, saa al alle Hofvitgaardis almindelige Kiöb, kand era<tis at
vsre mel lem 60 oc 100 RixdU for 1 T. Hartkorn,» men för bondegods
på Sel land, Lolland och Falster 40 till 70 och på Fyen, Langeland
och Jutland under 55 till 75 r:dr för hvarje tunna hartkorn. Men
vinsten för köpärer! låg j »kyrkans anpart tionde,» hvarföre han ej
betalte någof, »Wied mindre Kongl. Mayts. Tiende er Boit'forlaent.» Arent
Bernfsen a. st. B. If. s. 270 277 . 287—289. 1

72 Val stiger Aréht Ber n t sen: »Men er saadan Kongl. Mayts. Anpart
Tiende, til noget Stsed eller nogen Person perpeluerit, da hehotder den
Tienden, som dermed Forteent er, oc deriinod, den los bekommer, ey
til Betaling eller Wsederleg, til regnis;» a. st. B. II. s 271. och anfö-
rer üfven tre eSempel på sådan perpetuerad. tionde, som icke hlef be¬
räknad, emedan den ej kunde hlifva föremål för köpet, men Engelstoft
(n. a. st. VI. 2. s. 117) tror dock, med skäl, att kungstionden, vid sådana
tillfällen, hlef upptagen såsom en beståndsdel af ius patrönatus, emedan
köparen kunde öIvertaga den mot förbindelse att ansvara Vederbörande
för deri vanliga ijikomsten deraf, eller öek blott förty han fick herr-
ligheten deraf. AfVen Aretft Berntsén irtTedgifver att kyrkotionden var
Vinslgifvartde, då han yttrar: »Hvilcken Frjhed. om vel rcke gifver no-
get saeiligt stört Gaffn afF Indkomst, undtagen hvis skietlig Fordeel
kand Vjfcre hos Kirckens Tiende, som gemeenligen nioil Kirckens ved-
ligeholdelse, fölger den, som saaledis haffuer lus.» a. st. B. II. s. 146.
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Rtiredlerlid var dri ej blott genom Köp af iura palronalus. s<om
adeln visste alt förvärfva sig fördelar på det allmännas bekost¬
nad. Härtill begagnades älven magesklfter, 73 vid hvilka adeln
künde tillbyta sig en ius patronatus i stället för en annan mindre
fördelaktig. Äfven vid dessa byten blefvo endast kungslionden
och landgillet beräknade; och adelsmannen hade derjemte fri¬
het all, när tionden var anslagen till embeten och stiftelser,
gifva vederlag derför i bondegods och-således erhålla hela tion¬
den. Men att dylika byten förnämligast egt rum för den der-
med förbundna fördel, dertill finnes desto större sannolikhet,
Sinn samtiden sjelf insåg deras ofördelaktigh<H för kronan. 74

1 Förmedelst dessa försäljningar hade adeln nu kommit i
besitfning af palronatsrätten till många kyrkor,75 och deras
antal förökades än vidare genom de för grefvarne oeh baronerne
utfärdade privilegier. A andra sidan medförde enväldet, som
uppfattade palronatsrätten ur en renare synpunkt eller såsom

»Mågeskifté bfugeS fornemmelrg, naai' urörlige Ting överdrages mod
urörlige Tihg; figesofrf oidet Bytte brtrges niest om rörlige Ting.»
Nörregaard, F o r elais n i n ge r ove.r den Danske og Norf ke
Private Ret. Kbhvn 1799. III. s. 86.

VI Sålunda heter det i JydsKe borgareståndets besvär uhder Kristian
IV:s regering: »Adelen nyder og bruger for andre, Krönens og Kirkens
Tiender, for en ringe Afgivt, o! Gud vred, Iivor de bandier med Bon¬
den og Kirken dermed.» »De Mageskifter, Adelen nu mange Aai' haver
havt med Kronen, haver vseret Kronen til maegtig Forsviekkelse og
skadelig,» hvarvid tillika visas huru adeln svikeligen, med länsmännens
tillhjelp, tillskyndade kronan förlust. Suhm, Nye Samlinger. 1. s. 198.
202. 203.

7ft Man känner väl ej antalet af sålunda uppkoinne patronella gått. Men
att det måste hafva varit betydligt, inhemtas af Jydske borgareståndets
klagan: »De havei lus Patronatus til mange Kirker i Riget.» Suhm,
Nye Santlihger. I. s. 10K V?d reformationstiden skall adeln haft pd-
troriatsrStt endast på fä ställen'. Hofman, Om Tiende, s. 94i Ponööp-
pidan, a. st. III. i. 23. Äfven Arent Bernisen, som skref på 1650-talet,
uppgifver att adelns patronatsiätt varit inskränkt till hufvudgardarnes
socknekyrkor. Men då han på ett ställe yttrar: »Haffve oc mange til
saadane HofTvidlgaarde lus patronatus til deris Sogne-Kii eker,» och på
ett artnat: »lus Patronatus er en stor Herlighed oc Höyhed, nögl« aff
Danmarckis förnemme Adel haffve, til deris Hoffvitgaarders Sögne-
Kircker, i det: Da selfT alleerte, uden nögen de andre Sognemarnd.s Raad
oc Samtycke, end oc vol mod deris V il lie, ere niectige oc haffve Ret-
tighed, hvilcken Person dfcm siunis, oc aff Biskopen dy"ctig er befunden,
til Sogne-Pi rest at kalde oc antage, oc hannem, som forskreffvit, alleene
uden andre Sognemsends tilgiörelse, kand gifve fuldkonnnen Kalds Bneff,»
sä ligger deri en motsägelse. Arent Berntsen, a. st. B. II. s 10. 115—
146. Deremot definierar Weile ius patronatus som »en sar Reltighed
oc Frjhed, som Köngen, Adelen, oc en deel de Geist 1 ige hafve, ofver
saerlige Kircker,. her udi Danmarck, med Praester oc Degen at fors inne,
oo kalde. Item Kirciernis Rettighed at oplierge, forsvai'e, oc ved
lige hold«, som de med Btefve oc Segel kunde hevjse, at hafve Bet
til.» Christen Östersson Wey lie, Glossarium Juridicum
Danico-Norvegiuni. Det er: Alle Gamle Danske oc Norfrke
Glosers retté Förklaring. K bliva 1652. s, 420.
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en höghctsrätl, den fördel, alt handeln dermed alldeles afstad-
nade. I början af sin regering fortgick Krislian V (1670—1699)
på den sålunda beträdda banan,70 med få undanlag,11 ända
till år 1684, då den skamliga bandeln med kyrkorna böljade
all i massa bedrifvas. Dermed var ock en vändpunkl i pa-
tronalsrällens uppfattning såsom förnämligast en adlig rätligbet.
Och likasom kyrkorna blefvo sålda ål hvem som helsl, så äfven
patronatsrätlen derlill. De blefvo begge ansedde blott såsom
en handelsvara, ty köparen fick transportera sin rät( på livar
och en, som ville inköpa hans kyrka. I amlshusen funnos
för detta ändamål taxor att tillgå. Vanligen var prisel 20—25
rdr för bvarje tunna hartkorn af kyrkolionde och andra kyr¬
kans inkomster. Då kungslionden ej blef inbegripen i pa-
tronalsköpet, var denna handel så lillvida fördelaktigare för
kronan än den förut omtalta, som kyrkotionden numera ej bort-
gafs så godl som ulan allt motsvarande värde. Dock var den
alllid, i och för sig sjelf, tillräckligt skadlig, helst patronats¬
rätlen ofta råkade i händerne på personer, som i hög grad
missbrukade både den och ius vocandi. 78 Men härigenom bil¬
dade sig ock småningom en reaktion emot patronalsrältens ut-
öfning, hvars verkningar sträckt sig ända intill våra dagar, på
sätt nedanföre skall ådagaläggas.

3 §•
Om patronatets utofning såsom ius vocandi.

Det är redan omtaladt alt under katholska tiden hade Ko¬
nungen och den adlige godsegaren rätt att presentera presler
till de gäll, hvaröfver de hade palronatsrält, hvaremot institu¬
tionen tillhörde biskopen. Vid reformationens införande bibe¬
hölls detta förfarande såsom en »gammal sedvana», enligt hvad

7 6 I Res. 1672: »Jeg har ingen Herligheder for saadan ringe Prüs fal.»
Res. pä Christian Seefeldts begäran om ius patronatus for fordran.
»Skal slige Fordringer l>< tales med lura Patronatus, da skal der ikke
blive martge ti lövers.» — Res. på Erik Sehesleds begäran om ius pa¬
tronatus i en: »Han maa takke for det han har nydt.» — Res. på
ansökan om kungs- och kyrkoti<.nde ad vilan»: »Kirken kan intet miste.»
Suhm, Nye Sami inger. I. s. 40. 43. 45. 46.

7 7 Res. på kansleren Reez' anhållan om kyrkotionde och hirkerättighet
till Börlund: »Jegvil af Naade foraere Canzeler bemeldte lus og Birke-
reltighed, saalaenge Börlund af ham og hans Descendentere besiddes,
og begierer ingen Vederlag.» Likaledes i Res. på Ole Rosenkran2' be¬
gäran om ius palronatus: »lus Patronatus skal den af disse to Praeten-
denter have, som vit foraere det störste Metalstykke til Floden.» Suhm,
Nye Samlinger. I. s. 40. 49.

78 Engelstoft, Om Beskikkelse af Kiikens Tjenere. VI. 2. s. 95. 121. 124. fl".
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den forsla under interregnum år 1553' gifna Recess ulvisar, 79
och forlfor sannolikt äfven efter Köpenhamnska Recessen och
Kristian III:s Handfästning af den 30 Oktober 1536.80 Genom
den på herredagen i Odense år 1537 antagne Kyrko-Ordinansskedde häri den förändring, att kyrkan borde bedja patroneu
om en man, hvilken han aktade beqväm, att de så kunde in¬
föra honom för superintendenten. Men der som någon adelsmanhade patronatsrält till en socknekyrka, fick han sjelf förläna
samma kyrka åt h\em han behagade, dock med det vilkor, att
den kallade skulle sändas till superintendenten alt af honom
förhöras, och om han då befanns oljenlig, borde den adlige pa¬tronen utse en annan, som af superintendenten kunde godkän¬
nas. 81 Derernot omtalas ej i Kyrko-Ordinansen huruvida den
kallade borde, sedan han af superintendenten blifvit examine¬
rad och godkänd, af denne försändas till länsmannen för att af
honom, på Konungens vägnar, stadfästas. Men då trohetseden
borde afläggas inför länsmannen och någon serskild föreskrift
angående preslmän till patronella kall i detta afseende icke
förekommer i Kyrko-Ordinansen, så torde väl denna omständig¬het icke böra uttydas såsom ett undantag ifrån de reglor, som

70 1533 års Recess: »oc schall therfore engen afl Adellen. Kiöpstede-mandt, eller Almughe, siellffuer thage sek nogen Sogneprest eller Pre-dikeie, men huor Kronen, Adellen, eller andre halfue ius patronatustiill noghen Kiirkiis Leen, att the samme nydhe, oc the Personer, somthe thertiill presentere, tagge Institutionen] afl' Biscopen i thet Stillt,som gammel Siiduane weritt haffuer.» Kolderup-Rosenvinge, Samling afdanske Love. IV. s. 146—147.
8 0 1536 ars Köpenhamnska Recess: »Saa skulle och Adellen oc Ridder-skahel nyde ochbeholle lus Patronatus till the Kircker och geystligheLeen, som the hatTue Rett tiill, och met B re fl'och Segell beuiise kundeoch the hertiill hafldl halFue; dogh saa. att thee Personer, som ther numet forleent ere. maa thennom nyde theris Liiffstiidt, oc nar the Per¬

sonel- ere döde och affgangene, som nogre Vicarier i Forleninge haffue,tha maa huer Riddermandsmandt och Addel herudi Riiget komme tiillthett Godtz igenn, som thee met nögeactige Breffue oeli Seigl beuiisekunde, att the aere rett A'ffuinge tiill.» Kolderup-Rosenvinge, Samlingaf danske Love. IV. s. 165. Dessa ordalag upprepas i Kiistian 111:sHandfästning. Krag, a. st. II. s. 52.
8 1 Kristian Iii s Kyrko-Ordinans: »Men huor som nogre ere de rettig-hed haflue aff Arrildz tiid, al forlene nogre kircker som sande Patro¬ner fler til, Oc plcye at keyse sognepraester eller predickere der til, ocdennom for Bispen indföre, Der skal Kircken dennom bede om eenmand huilcken hun acter at waere bequem, at de saa kunde indföre densamme for Superattendenten. — Der som Ridermendz mend oc Adelhaffuer lus patronalus til nogen Sogne Kircke, Da naar Sognepraestendöör, maa de sielffue forleene samme Kircke den som de wille wnden,dog med dette wilkor, Ath den person som de wille wnde samme Kirckeskal skickes til Superattendenten oc offuerhöres aff hannom. — Ocder som Superattendenten finder hannom wdueligat staa samme Kirckefore, Da skal hand ingenlunde lilstedis, Men den som haffuer lus pa¬tronatus mai det wnde een anden som aff Superattendenten findes dueligal w,-ere etc.» Krag, a. st. I. s. 566. 584.

6



gällde för fria kall. Genom IS42 års Ribe-Arliklar blcf dock
denna tvetydighet undanröjd, då den adlige palronen nu fick
maut alt sjelf utvälja och med prostens råd tillskicka en lärd
man till sockneprest i patronella gäll; dock borde samma per-
'son först förskrifvas till superintendenten och af honom exa¬
mineras, förr än han insattes i embetet. 82 Väl säges i ingres¬
sen till Ribe-Arliklarne att Kyrko-Ordinansen i allt öfrigt skulle
fortfara alt gälla; men alt det verkligen varit llibe-Arliklarnes
afsigt alt öfverflytla sladfästelserälten i den adlige patronens
hand bekräftas än vidare af det redan anförda Brefvet den 19
Juni 1582, enligt hvilket länsmannen, på grund af den åt honom
lemnade geisllige jurisdiktion och andel i kyrkostyrelsen, borde
med collals förse de af socknemenigheten kallade och af super¬
intendenten godkände sockneprester,83 tilldess slutligen i Kri¬
slian lV:s stora Recess af den 27 Februari 1643 uttryckligen
stadgades, alt biskopen ej fick ordinera någon, som ej före¬
tedde collats från länsmannen eller kyrkans patron. 84

På detta sätt hade omsider en del af det Danska presler-
skapet eller de uti patronella gäll anställde prestmän upphört
att vara statens embelsmän och i stället blifvit tjenare åt den
adlige .säteriegaren, som i kallelsebrefvel plägade föreskrifva
icke blott huru de skulle lära och verka, 80 utan ock under-

8 2 Uitje-Ai'tiklarne 1542, art. 1: »Dog huor nogen Riddermandz mand
haffuer lus patronatus til nogen Kirekc, da maa hand selff wduelge oc
met Proueslens raadt tilskicke een lierdt mandt til een Sogneprest til
samme kireke. Dog at samme persone skal först forscriflues til Super¬
intendenten, oc alT hannem examineres oc ofTuerhöres om hand er Iffirdt,
oc god for een Sognepiest, för end hand blifiuer indsaet i samme Sogen.»
Krag, a. st. I. s. 628. Att endast vid menighetsvalet Konungens be¬
fallningsman skulle stadfästa den valde i embetet antager äfven Man-
dix, Haandbog i den danske Landvaesensrel. 2 Ddp. Kbhvn
1813. I. s. 642. Jfr. Engelstoft, n. a. st. VI. 2. s. 6. 11.

83 Br. den 19 Juni 1582: »— og naar nogle Sogner eller Kald blive le¬
dige, og andre Persohner skulle tilskikkes, og de af Sogne-F. Ikene
blive rctteligen kaldte, og af Superintendenten cxamineret og kiendt
skik kel igen ug ducligcn odj Levnet og Laerdom til Sogne-Prjest og
Siele-Sörgere, skall hand (Leensmanden) gifve Collaz og altingesl efter
Ordinanzen herudj skulle forhand I es, og intet herimod at giöres.» Fiiis
Edvarseft. a. st s. 401.

84 Kristian IV:s Recess 1643, 1 — 1—20: »Bispen maa ingen til noget
Kald foi skrifl'ue, eller sig dermed hefatte, förend Personen ad Prouisten
oe beste Sognemaind bliffuer hannem tilsend at examincris, icke heller
maa band ordinere nogen, uden den, som CollaU fra Lensmanden eller
Kirkens Patrone fremviscr.» Kolderup-Rosenvinge, Samling af danske
Love. IV. s. 358.

8 B Så före1 ommer uti ett kallelsehref af den ll Jnli 1641. hvarigenom
Olof Daa, såsom sin broders Vaerge, som hade plenum jus vocandi till
Maglebje Kyrka, confirmerade och stadfästade Lauritz Ehrichsen till
soekmprest derstädes: »at hand skall 1,-cre och p raed i che Guds heilige
og reelle Ord og Evangelium, rettelig elfter Guds hefalling och Indskic-
kelse administrere och udeele Saerartenterne, och skicke sig i alle
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stundom förbehöll sig rättighet, alt, derest sockncpreslen ej upp¬förde sig efter patronens behag och (ill hans förnöjelse, få kalla
en annan och således afsätta den förre.86 Redan uti dessafakta ullalar sig ett tydligt bevis på de anspråk, hvarmed dennatidens adelspalroner dristade uppträda och det stora beroende,hvari deras prester till dem måste slå. 87 De bekräftas, tyvärr, äfven af andra data. Ty ehuru lagen, uti allt hvad som
angick prestens emhetsutöfning, icke finnes hafva erkänt någonannan myndighet öfver honom än den andliga, så var likväl
föreskriften derom långt ifrån tillräcklig att skydda ordels tje-nare för intrång från adelspatronens sida, 88 och serdeles måstesådant inlräfia i allt hvad som rörde upprätthållande af kyrko¬disciplinen, då presten väl näppeligen vågat all emot herrskapettillämpa någon kyrkolukt. 89 Men äfven utom embetet var

Maader tjiilbörligen inden och uden Kircken i Levnit och Omgiengelse,iniod sin ÖO'righed och sine Sogne-Foleh, som en gudfryglig Pra-stemandboj" at giöre,» hvaijenite lian borde vidmaktliälla prestgärden och tillsealt ej något måtte densamme afhandas, äfvensom »hand skall sig igieniniod eder (SognemmndJ alle och ennhuer anstille, soni een Sogne-Prffisteyner octi vell anstaaer octi sine Sogne-Folch pliglig er.» Friis Ed-
varsen, a. st. s. 511—512.

86 Uti ett af räntmästaren Mogens Friis till Boller år 1671 utfärdadtvocationshref, deri den kallade förmanas att flitigt studera och predikadel hrliga evangelium efter den Aushurgiska Confessionen, vara Konun¬
gen lydig, huld och trogen etc., heter det: »Saa och kiende och achtemig och mine Arfuinger som lus Patronatus til hemelte Haufruni Kirkeeiendes vorder för sin rette Patroner med tilbörlig JCris og TienistisBevissning i alle Maader etc. och efter min ocli mine Arfuinger Nöyeoch Fornöyelighed holder etc. Men hvis icke hand sig til min ochmine Ai blingers Fornövelighed comporterer, veresig i, heller uden Kir-ken etc Da uden äld Pi oces og Paatale i alle Maader, at kalde en an¬den.» Hofman, Om Tiende. s. 99—100.

8 7 Sålunda heter det i Jydske borgareståndets besvär: »Med Praestekald,som Adelen, i Sognet boer, og tilegner sig at vsere bereitiget at kalde,gaaer i lila nt megel saeisoml til.» Suhin, Nye Sami nger. I. s. 202.
88 Såsom exempel härpå kunna vi åberopa Sy nodal ia Roeschild. 1597,g 4. hvari yttras: »Es wird kund gethan. dass der Plärrer zu Granieii-

burg auf der Insul Uveen, mit grosser Königl. Ungnade von daniienverwiesen worden, eimnahl, weil er bey Verrichtung der Heil. TaulTedenen Worten den Kirelien-Ordnung: ich beschwere dich du unreinerGeist etc. nicht gefolget, sondern andere Worte gebraucht hat, zweitensauch darutub, dass er Tycho Brahe der in 18 Jahren nicht zum Alrend-roahl gegangen, und mit seiner Beyschlfiflerin ein böses Leben geführet,nicht erinnert hat.» Ponloppidan, a. st. III. s. 532.
89 Afven lagstiftningen utvisar detta. Så omtalas i Förbrdn. den 16Febr. 1621 : »hvorledes naar nogen Förseelse begaaes enten med Losag-tighed eller andet saadant, Praesterne da ikke ville staide dennem, somsig forseel haver, til den Hellige vor Herres Jesu Nadvere, forend deSagen hos deres Herskab haver altinfget,» h v i I ket nu blef förbjudet,emedan »enhver sin Rettiehed og Sagfaid efter Lands-Loven kand sögeog ingen med reite bör Kirkeus Disciplin til sin Fordeel at bruge ogopholde.» Derjemte meddelades i Förordn. den 27 Mars 1629, 1. j? 2idtn seiskildta föreskrift, att »dersom nogen Adels Person bcfindes at
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preslen beroende af patronen, som öfver honom hade »sage-
faldsret», enligt 1837 års Kyrko-Ordinans. 90 .Och då herr¬
skapet, älven i fråga om sådana förbrytelser, de der icke med¬
förde ernbelels förlust, hvilken påföljd ibland kunde drabba preslen
äfven för mindre förseelser, 91 skulle uppbära böterne, 92 har
väl patronen också haft en dylik rätt samt tillämpat densamma
emot preslen. Men isynnerhet blef vocalionsrällen en källa till
talrika missbruk, som måste nedsätta preslembelets vigt och
anseende, då patronen icke allenast tillväl lade sig makt att gifva
socknepresten en kapellan med exspectans på gället, ulan äfven
företog sig att borlsälja pastoraler åt den meslbjudande, 93 hvar-
förulan mycket ofog föröfvades genom de så kallade conserva-
tionerne, så att Kristian V:s Danska lag måste föreskrifva den
ofvan omtalta simoni-eden, äfvensom, med förlust af pastoratet,
belägga giftermål emellan prest och af annan person lägrad
qvinna. 94 Och då härtill kommer alt formliga upplåtelser af

ligge og öve sig udi nogen aabenhare Synder og Laster iniod Gud og
sin Samvi'tighed, eller og sine Tienere fra Guds tieniste med Hoveri
eller anden syssel. uden störste Aarsag og Fornödenhed, om Bede eller
Heilige Page lindes at holde,» så borde presten först i enrum varna ho¬
nom ocl) sedan anmäla saken hos prosten och biskopen. Paus, Gamle
K on ge I ige Forordninger og Privilegier. Kbhvn 1751. III.
s. 597. 692.

S»0 Kristian III:s Kyrko-Ordinans: »Oc der som Prouisterne befinde no-
gen bröst wdy Sognepra-sterne, da skulle de flitelig paaminde dennom
huad dennom tilbör, Huileke seg da icke wille rette, dennom skulle de
indföre for Supeialtendenten, oc huileke band kand da icke sette til
rette, dennom maa hand lade indkomme for Herskabbet eller leensman-
den der sammesteds.» Och pa et annat ställe heter det, alt om sockne-
presterne började att »bliffue andre end de wore,» och ej ville låta sig
rätta, »da maa de wel effter Superattendentcns oc prouistens skön, afT
Herskabbet scttis til rette, Ja air sett is, Oc regnis for wordinerede, lige
som andre Almoes folck.» — »Saa som Hv'iskabbet oc skal hadue sin
rettighed emod andre Kirckens tienere, oc Schole tienere, Naar de for
nogen stoer last ere sette wdaff emhedet eller blifl'uer befunden med
nogen balslös gierning.» Krag, a. st. I. s. 570. 593. 595.

9 1 Såsom då presten ej bade föreskrifna böcker, fastän han förmådde
köpa dem; dä han ej boll prestgfirden vid makt. Krag, a. st. II. 249.
250, eller gjorde sig skyldig till injurier. Pontoppidan, a. st. III. s.

' 504. 561.

9 2 T. ex. då sabbaten ohelgades genom arbete ocli försäljning af drycker,
»Da skal liuer a(T sit Herskaff der fore straffes.» Ribe-Artiklarne 1542,
art. 26. (Krag, a. st. I. s. 635.); Koldingske Recessen 1558. j5g 3. 4.
(Kolderup-ltosenvinge, Samling af danske Love. IV. s. 255—256.).

93 Engel stoft. n. a. st. VI. 2. s. 133. IT. I Rescript. d. 16 Juli 1681 klagas
öfver att en del kyrkopatroner så godt som sålde gällen på auetion;
och borde derlöre alla af proprietärer sedan Krislian V:s thronbestig-
ning kallade prestcr med ed vita om de derföre hade gifvit något. Jfr.
Rescript. d. 24 Maj 1737 och d. 1 April 1741, hos Kolderup-Rosenvinge,
Samling af Forordninger. I. s. 97—98.

9 4 Kristian V:s Danske Lov 2—11—13: »Hvilken Priest til aigte tager
noget Qvindfulk, som af anden tilforn besovet er, — — — miste sit



gället, med patronens samtycke, kunde, emot öfverenskomna
vilkor, ingås emellan tvenne prestmän 95 samt att, vid gällens
bortgifvande, ett allmänt considerationssystem hade inrotal sig, 96
hvartill äfven regeringen i sin mån synes hafva medverkat, 97
så må man med skäl beklaga del tillstånd, hvari den Danska
kyrkan under denna lid sig befunnit.

Efter denna framställning återgå vi till Krislian Y:s Dan¬
ska Lag och de derefler ulkomne författningar, af hvilka de
uti innevarande århundrade gifna bilda epok i den Danska pa-
tronatsrättens historia.

Enligt nämde lag (2—3—1) bör prosten, då ett gäll blif-
ver ledigt, genast begifva sig derhän och från predikstolen
göra flitig bön till Gud. att han ville förse kyrkan med en god
prest, hvarmed fortfares lilldess tjenslen blifvil. tillsalt. 98 Der¬
efler kallar den, som derlill har rätlighel, en beqväm person,
och låter honom profpredika inför menigheten, i prostens när¬
varo, och ifall menigheten då har något att anmärka emot hans
lif och lefverne, må sådant uti memorial, försedt med super¬
intendentens och prostens påskrift, iugifvas på vederbörlig ort,
jemle derlill hörande bevis. Varder då den kallade öfvertygad
om något oskickligt, så bör, utan vidare process, en annan
kallas. Men har menigheten ej något alt säga emot samma
person, då skall han af superintendenten förhöras och, derest
han af honom varder skicklig befunnen i lärdom och lefverne,
ulan uppskof till preslcmbslel invigas. 99 Härefter borde su¬
perintendenten med sitt förseglade bref försända honom till
prosten, som från predikstolen skulle tala hans bästa för hela

Kald efter lovlig Proccs,» ett stadgande, som tydligen är riktaJt emot
de af palronerne brukade qvinnor.

9 K Forst genom Förordn af d. 23 Okt. 1700 blef denna handel ställd
under biskoparnes uppsigt och sedan genom Rescript. d. 17 Dee. 1734
alldeles förbjuden.

»« Detta system gick så långt i sjelfsvåld, alt rika kandidater förskjöto
penningar till inköp af kyrkor, hvilka den oprivilegierade kyrko-ega-
ren sedermera pro forma öfverlät på en privilegierad person, som der¬
efler kallade förskottsgifvaren. I sjelfva verket var det således den
sistnamde som kallade sig sjelf. Engel stoft, n. a. st. VI. 2. s. 140. De
Tyske adlige hofbetjenlerne bortgåfvo för dyrbara gevär »liele Kirke-
Tiender og Ret dermed at kalde Priest.» Riegel, Forsög til I" ernte
Christians Historie. Kbhvn 1792. Bil. C. s. 810.

9 T Så förbehöll sig regeringen vocalionsratten, då den förflyttade en prest
frän ett patronellt pastoral (Rescript. d. 21 Febr. 1738); så förklarade bon,
då prester i kongl. gäll erhöllo palronella, att slik befordran ej skulle
hindra dem ifrån att söka de förra Canc. Prom. d. 31 Okt. 1789, d.
19 Febr. och 23 April 1791).

9 8 Förordn. d 1 Aug. 1707, art. 7. Kolderup-Rosenvinge, Samling at
Förordn inger. I. s. 70,

9 9 Kristian V:s Danske Lov 2—3—2. Huru vid examen förfares, se de
hos Kolderup-Rosenvinge, n. a. st. I. s. 83—85 upptagne författningar.
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menigheten och ställets öfverhet eller patron saml uppläsa su¬
perintendentens bref. 100 Dock må ingen till preslembelet in¬
vigas, utan han till något visst kall och embete är kallad; sko¬
lande alle dessförinnan inskicka i Konungens kansli deras tro¬
hetsed, ulan afseende derpå att gället är palronelt. 101

Såsom allmän regel för utöfningen af vocaiionsiätten gällde,
att den enskildte borde vara af adel eller lika med adel pri¬
vilegierad samt derjernte egare af kyrkan och att Konungen
vid densammas försäljning ej förbehållit sig palronatsrätten der-
till. Emedlertid hafva åtskilliga Danske jurister, med anled¬
ning af Lagens stadgande i 5—3—20 och 2t velat påstå, att
derlill äfven skulle erfordras egandet af en komplett sätesgård. 102Men då nämde lagrum icke innehålla någonting annat, än att
ingen, som eger och besitter något fritt jordagods eller sätes¬
gård, må njuta adliga privilegier derå med rätt att kalla prest
och degn, så framt de ej äro antingen adel eller i allmänhet
eller serskildl af Konungen privilegierade eller hafva godset
af Konungen rned frihet bekommit, äfvensom alt den sätesgård,
som saknar i lag föreskrifna vilkor, icke skulle njuta samma
frihet som andra sätesgårdar, 103 så kan deraf ej annat följa, än
all ingen, som eger en komplett sätesgård, kan ulöfva voea-

100 Kristian V:s Danske Lov 2—3—3. Att inför superintendenten ed
borde afläggas, se oTvan s. G9.

101 Kristian V:s Danske Lov 2—3—9: »Ingen maae til Prjoste-Embedet
indvies. uden han til noget vist Kald og Embede er kaldet; Og eller*
skulle alle, som kaldes til noget Kald, i hvem og lus patronalus til
Kaldet bäver, förend de til Embedet indvies, indskikke i Köngens
Caricellie deres skr i III i ge Troskabs-Eed.» Jfr. Rescript. d. 20 Maj 1670,
här ofvan s. 73.

102 Sålunda antager Nörregaard alt ius vocandi skulle höra till adelns
blandade rättigheter och förutsätta en komplett sätesgård eller den,
som består af 200 tunnor hartkorn bondegods, hufvudgårdens taxi
oberäknad, och hvaraf ej något ligger öfvor 2 mil från hufvudgården.
Nörregaard, a. st. I. s. 311. Härmed instämmer äfven Hurtigkarl,
Den Danske ogNorskePrivateRets fö r s t e G runde. K b b v n

1813. I. s. 334. Dock medgifver han att in praxi ulöfvas nämde rätt
af hvarje privilegierad kvrkoegare. Jfr. Orsled, Haandhog over
den danske og norske L o v k v n d i gh e d. Kbhvn 1826. III.
s. 122.

103 Kristian V:s Danske Lov 5—3—20: »Ingen, som eje og beside no¬
get fl it Jordegods, eller Saedegaard, maa nyde Adelige Privilegier der-
paa med — — - - Ret til at kalde Praest og Da>gn, med mindre de
ere enten Adel, eller eilten i Almindelighed eller i san' af Köngen
Privilegerede, eller og have Godset af Kongen med Fribed bekom¬
met.» 5—3—21: »Ingen S.vdegaard, som ikke i det minste haver to
bundrede Tönder hart Korn, Hovrdgaatdtns Taxt Uberegnet, i Bön-
dergods, som ikke skal ligge laengre end to Mile fra Hovedgaarden,
maa nyde I ige Frihed med andre S:edegarde. Men naar nogen pri-
vilegeret, som saadan cen Ssdegaard enten ejer, eller sig tilforhandle
▼ il, kand bringe saa mange Tönder hart Korn til Veje, som forskrc-
vet staar. da Friheden igien at fölge Hovedgaarden.»
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lionsrällen, ulan all vara af ad»l eller lika med adel privile¬
gierad, hvadan denna frihet således var i nämde alseende helt
och hållet personell. Deremol angår den i 2i art. omtaldla
frihet endast såtesgårdarnes reella privilegier, serdeles skatte¬
friheten, hvilka kunde åtnjutas utaf hvarje egare af en komplett
sätesgård. 104 Denna tolkning har ock blifvit allmänt antagen
i praxis. 105

I följe häraf kunde voealionsrällen utöfvas af hvar och
en kyrkoegare, som var född Dansk adelsman i äkta säng eller
af Konungen naluraliserad utländsk adelsman. 106 Dock an-
märkes härvid alladelskap ej kan förvärfvas genom häfd. 107 Vi¬
dare grefvar och friherrar, hvilka skulle njuta ius patronalus
uti deras grefve- och friherreskaper, för så vidi Konungen <ier-
till kunde vara berättigad, och det både till den kyrkosocken,
hvari det grefliga eller friherrliga residenset ligger, och till de
andre kyrkosocknar, i hvilka minst hälften af tiondegifvarne
ligger till länet, äfvensom till de socknar, hvarest herrlig-
heten af leding och foring ligger till länet. loa Genom des-

104 Såsom bekant är infördes skilnaden emellan kompletta och inkom-
plelta sätesgårdar genom Förordn. d. 28 Jan. och d. 16 Dec. 1682,
dä den skattefrihet, som tillkom adeln ä deras sätesgårdar, ifrån alt
vara personell, öfvergick till ett real-privilegium

10 5 Jfr. Mandix, a. st. I. s. 528—531. 657—660. Äfven Örsted påstår
att besittningen af en komplett sätesgård skulle vara Irestämdt an-
tydl i 5—3—20 och 21, samt att Förordn. af d. 8 Nov. 1726, Pla¬
kat. d. 26 Juni 1789 och flera Anordningar, som tala till lördel för
praxis, ändå ej skulle vara tillräcklige att rättfärdiga den motsatta
åsigten. Örsted, Supplement til Nörregaards Forelssn i n-
ger över den Danske og Norske private Ret. Kbhvn 1806.

'

II. s. 296—297.
10 6 Krislian V:s Danske Lov 1—2—11. 3—2—2. Örsted, Supplement

etc. I. 83. II. s. 7. 20. j78. 284. III. s. 352. 410. Nörregaard. a. st.
I. s. 209. 216. 285. 312. Hurtigkarl, a. st. I. s. 201. 293. 328. Ör¬
sted, Lovkvndighed. II. 298. fF. III. s. 120. Dock kunde utlänningar,
enligt lagens 1—2—11, äfven förvarfva adliga rättigheter, dä de »be-
tjene nogen Bestilling i Rangen,>t men icke grefliga och friherrliga;
3-2—3. 1—2—12.

10 7 Att adelskup skulle kunna, på grund af 5—5—2, förvärfvas genom
häfd, bestrider Nörregaard, a. st. I. s. 313. II. s. 233. Örsted, Supple¬
ment etc. I. s. 83. Hurtigkarl, a. st. II. 1. s. 233, som antager att en-
skildta adliga rättigheter skulle kunna förvärfvas genom häfd, hvil-
ket derernot förnekas af Örsted, Lovkyndighed. IV. s. 369.

108 Grefve- og Friherre-Priv. d. 25 Maj 1671, art. 5. art. 4: »Greverne
(Friherrerne) maae have lus patronatus — ved deres Grev-
skaber (Friherskaher) saavidt Vi selv derlil kunde viere berettigede
og skal en Greve nyde lus patronatus baade til det Kirkesogn, som
den Grevelig Residente i ligger, saavelsom ogsaa til de andre Kirke-
sogne, i hvilket det ringeste den halve Part af Decimanlibiis ligger
til Grevskahet, og udi de Sogner, hvor Herligheden af Leding og
Foring ligger til Grevskahet, der hörer og lus patronatus til-" Le¬
ding eller ledingspenningar var en krigsskatt, se Arent Berntsen Ber¬
gen, a. st. B. II. s. 82. 96 171. Foring derernot ett slags gästeri,
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sa privilegier förklarade Konungen således alt det tillkom
grefvarne i deras grefskaper och friherrarne i deras friher-
reskaper alt utöfva den ius vocandi, som eljest tillföll Konun¬
gen, då egaren var en oprivilegierad person, som icke sjelfkunde utöfva denna rättighet, hvaremot de öfriga orden i pri-vilegierne tydligen syfta på den förmedelst Kyrko-Ordinansenoch Ribe-Arliklarne socknemännen förunnade vocalionsrätt,hvilken nu blef öfverflyttad på grefven eller friherren, alltefter¬
som grefven eller friherren betraktades såsom den förnämste
socknemannen eller såsom de fleste socknemännens husbonde.
Men då nämde privilegier i allmänhet voro otydliga och ståendei strid mot lagens föreskrifter, har derföre i ett serskildt fall
blifvit faslsläldl, all grefvar och baroner äfvenledes kunde ut¬
öfva vocalionsrälten till de i oprivilegierade personors besitt¬
ning befinllige kyrkor, som voro annecterade till deras egna. 109Dock anmärkes härvid, all den grefvar och baroner sålunda
lillagde vocalionsrätt till de kyrkosocknat, hvari deras resi-
denser äro belägne, äfvensom till de socknar, hvarest de egahälften af decimanlibus, endast angår den händelsen, då Konun¬
gen eller en oprivilegierad person, i hvars rätt Konungen träder,
ega den andra hälften, men ingalunda kan delta lydas så sorn
skulle någon annan kunna härigenom beröfvas den vocalionsrätt,
som honom ined rätta tillkommer.11 0 I öfrigt kan delta privilegiumej tillkomma de grefskaper och baronier, som efter Förordn. den
3 Juni 1809 blifvit upprättade, lika litet som en länsinnehaf-
vare kan göra anspråk derpå, derföre alt den privata voca¬
lionsrälten till en kyrka, som är annecterad med en länet till¬
hörande kyrka, efter nämde tid försvinner. 111

Men det var icke blott den egentliga eller ärftliga adeln,
som kunde utöfva ius vocandi. En dylik rätt tillkom ock den
personella adeln, hvartill då hänfördes de i Krislian V:s Dan¬
ske Lag 1—2—11. 3—16—10.11 så kallade: lika med adel pri-

bestående uti att fodra Konurgens eller herskapets hästar. Jfr. Ja¬
cob sen, Om de kongelige Nathold.BorgeleierogGiaesteri
i Danmark, under Christian den III og Frede rik den II
hos Molhech, Historisk Tidsskrift. Klihvnl841.il s. £8. (F.

109 Hos regeringen hade en grefve Moltke anhållit, att, da de tre sock-
narne Sönder- och Nörre Kongeslev samt Komderup voro annecte¬rade. hvaraf de två förstnämde hörde under tians friherreskap Lin-
denhorg, men den tredje under en oprivilegierad egare. i dennes
ställe få utölva ius vocandi. På general-proktiralor Stampes hem¬
ställan hifölls denna anhållan, hvarom Br. d. 11 Dec. 1761 expedie¬rades Slam pe, Erklaerihger, Breve o g Forestil linger, Ge-
n era l-Pr ok u re u r - E m be d e t vedkommende. Kbhvn 179.').
III. s. 411—416.

119 Rlandix, a. st. I. s. 567. Hurtigkarl, a. st. I. s. 345. Örsted, Supple¬
ment etc, II s. 3J4—315 och Lovkyndighed III. s. 195.

1 1 1 Forordn d. 3 Juni 1809, g 3. Kolderup-Rosenvinge, Samling af
Forordninger. I. 5. 90—91. Jfr. Örsted. Lovkyndighed. III. s. 195.
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vilegierade. Under della ullryck innefattades: a) alla rangper¬
soner och deras barn. Uli den äldsla Rangförordningen af den
25 Maj 1671 omlaias ej della sätt alt förvärfva adelskap, hvil-
ket infördes först genom privilegierne af den 11 Februari 1679,
då alla Kongl. beljenle i rangen förklarades berättigade till
adliga rättigheter för deras egna personer, hustrur och äkta
barn,112 hvarefter denna rällighet genom Rang-Förordningarne
af den 11 Febr. 1693, 1699 och 1717 utvidgades till alla de Ire
förslå klassemes descendenter, då deremol de 6 lägre klasserne
skulle behålla allt hvad dem tillförene var förunnadt, och således
njuta adliga rälligheter för sig sjelfva, deras hustrur och äkta
barn. 113 Emedlertid har Nörregaard, på den grund all Rang-För¬
ordningarne af den 15 December 1750 och den 14 Oktober 1746
icke omtala detta slags adelskap, antagit, all endast de, som från den
11 Febr. 1693 till den 15 I)ec 1750 beklädt någon charge i
de tre förslå klasserne i rangen, skulle för sig sjelfve, hustrur,
äkla barn och descendenter, anlingen de varit födde i landet
eller utlänningar, njula adliga rättigheter. 114 Denna tolkning
kan på intet sätt gillas, aildenslund 1750 och 1746 årens Rang-
Förordningar ingalunda förklara de äldre Rarig-Förordningarne
för upphälna, ulan förändra endast rangpersonemes klassifika-

112 Priv. d. 11 Febr. 1679. »Alle civile Betjente af den borgerlige Stand,
som allerede betj''ner eller og de, som bereiter kan vorde eragtet dyg-
tige til at beljene nogen af de Charger, som udi den af os allernaa-
digst gjorde Rangs-Anordning findes specificerede, saavelsnm alle
Yoris egne Indfodte Militaere Beljente, eller andre, som sig ber i
vore Riger og Lande nedsaette og forbliffve ville, og iligemaadr no-
gen af de Clrarger beljenner, som i forskrelTne Yoris allernasdigst
gjorde Rangs-Anordning findes. skulle for dennem, deiis Hustruer og
egte Börn, nyde alle de Privilegier. Herligheder og Benaadnmger,
som andre all" Adel i Yoris Riger og Lande nu nyder og haffver, eller
berefter nyde og bekomme kunde, og udi all Eilige. Adelige ogandre
redelige Occasioner, Forretninger og Sam<|vem aeies, agles og ansees,
lige ved andre paa Faederne og Möderne födde og baarne Adels Folk.»
Uti. Bref af d. 18 Febr. 1679 utvidgades dessa privilegier till de pro¬
fessorer vid Köpenhamns universitet, so.m tillika voro assessorer i
Konsistorium.

1,3 I 1699 och 1717 årens Rangförordningar, livarmed 1693 års Rang¬
förordning hufvudsakligen öfverensstämmer, heter det: »De Personer,
som betjene eller have betjent nogen af de udi de trende förste Klas¬
ser specificerede Charger, livad Herkomst de og kan vaere af, hvad
beller de ere vores födle Undersaatter eller Fremmede, skulle for sig,
deres Qvinder, regte Börn og Afkom, til evig Tid vaere og holdes
for ^Lldgammel Adel, og, den ene som den anden, nyde lige Privile¬
gier, A2re, Vaerdigbeder og Prjerogativer, enten de af Kongerne med
Skjold och Vaaben ere benaadede, eller ei. De udi de sex iiidste
Klasser specificerede, nyde de Privilegier, som Vi (i 1717 års För-
ordn.: Vores Elskelige Kjaere Hr. Fader) den 11 Febr. Anno 1679
Vores (i 1717 års Förordn.: de Kongelige) Beljente allernaadigst givet
haver, saavelsom hvis i Vor Lovs l:sta Bog, 2:del Capit. 11 :te Art.
meldes.»

i 14 Nörregaard, a. st. I. s. 312. 313. 329.
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tion eller sjelfva rangföljden, men icke de med rangen förenade
rättigheter, i fråga hvarora 167 9 års privilegier måste antagas
såsom icke ändrade af nyssnämde Rang-Förordningar. I följe
härutaf måste således icke allenast de personer, som, enligt
den äldre lagstiftningen, i och för rangen tillades adliga rättig¬
heter, njuta denna rätt till godo, utan ock de, hvilkas chaiger
först i sednare tider blifvit uppflyttade i rangen. Men älven
om man antager att de äldre Rang-Förordningarnes föreskrif¬
ter angående de tre första klassernes företräde blifvit upphäfne
genom 1750 och 1746 årens Rang-Förordningar, så måste lik¬
väl 1679 års Privilegier anses vara gällande i fråga om barn i
första graden af samtlige Kongl. betjente i rangen, enär denna
lag ej är någon rangförordning, utan en undantagslag, till för¬
del för vissa personer På grund härutaf kan man ock med
skäl antaga alt de i Rang-Förordningarne specificerade tre första
klasserne njuta adliga rättigheter både för egna personer,
hustrur och descendenter, samt alt de rangpersoner, som ej
bekläda embele i rangen, utan blott hafva tilelrang, eller ock
höra till de sex sista klasserne af 1746 års Rang-Förordning,
hafva samnia rätt endast för sig sjelfve, deras hustrur och
barn. 115 Medelst Plakatet den 17 Oktober 1800 infördes
häruti den väsendlliga förändringen, att då någon efter denna
lid benådades med rang eller karakier, ville Konungen sjelf
ulöfva den honom tillkommande vocalionsrätt, emedan titlar
och rang borde anses såsom personliga hedersbevis. 116 Detta
Plakat omfattade således endast dem, som benådades med en
karakier eller blott rang, meu ej ett med rang förbundet em-

ftn I allmänhet ä<-o de Danske juristerna af mycket olika tankar i delta
ämne. Nörregaards asigt är redan anförd. Hurtigkarl antager dere-
mot att de i Rangförordningens tre forsla klasser specificerade Kongl.
emhetsmän njuta adlige rättigheter för sig, hustrur och äkta barn i
första led. men de som blott hafva titelrang i dessa klasser elierock
höra till de sex sista klasserne i 1746 års Rangförordning allenast
för egna personer och deras hustrur. Hurtigkarl, a. st. I. s. 350.
Deremot har Örsted i Supplement etc. II. s. 284 —287. 320. veder¬
lagt Nörregaards och i Lovkytidighed. III. s. 218—221 beriktigal
Hurtigkarls åsigt, afvensom i en serskild Afhandling: Om de Rangs¬
personer tiikommende adelige Rettighedev, med Hen syn
til den nyesleLovgivning, in förd i Örsted s Juridisk Arkiv.
K h It v n 1810. M 23. närmare utvecklat detta ämne. Afven Stampe
medgifver alt barn af de i Rangförordningen upptagne emhetsmän
njuta samma fördel som adeln. Stampe,__a. st. III. s. 107. Jfr. eil
Afhandling. s. 216 fl', och 221—225, der Örsted. i motsats till livad
han sagt i Supplement. II. s. 320, antager att de af rang härflvlande
rättigheter endast då kunde öfvergå på barnen, nar det var emhets-
rang, samt att ordet: «charger* i 1693, 1699 och 1717 årens Rang-
förordningar, äfvensom livad derstädes yttras angaende de lägre klas¬
serne, ha afseende på både embets- och titelrang, emellan hvilka en
åtskilnad infördes först genom Plakatet d. 17 Okt. 1800 och Kung.
d. 12 Aug. 1808.

1 1 • Koldei up-Rosenvinge. Samling af Forordninger. I. s. 89.
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bete; och hvarvid ovisst är, huruvida en rang, som ej är en
omedelbar följd af embelet, men Ii vilket likväl gifver den be¬
nådade rätt derlill, bör innefatlaj under Plakatet. Emed-
lertid antager Hurligkarl att en rang. som ej är förenad med
ett einbele, icke kan medföra vocalionsrälleus ulöfvande. Här-
uti ligger ett misstag, ty af llesolutionen den 15 Januari 1802
synes del nemligen alt nämde 1800 års Plakat icke angick
dem, som i framliden benådades med embelsrang. I följe här-
utaf var det endast de, hvilka efter Plakatet den 17 Okt.
1800 förvärfvade titlar eller rang, som icke knnde utöfva vo-
cationsrätleri, men ingalunda de äldre rangpersoner, som, innan
Förordningen den 3 Juni 1809 utkom, förskalTade sig samma
rätt, eller de godsegare. som derlörinnao hade erhållit embete
i rangen 117 Er» ännu vigtigare förändring skedde genom
Kungörelsen den 12 Augusti 1808, som förordnade att alla de,
som bekläda eller beklädde något af de i de tre första klasserne
specificerade Kongl. embelen, skulle för sig, deras hustrur och
äkta barn i första led vara och hållas lika med adeln och
njuta alla adeln tillagde privilegier och prerogativer. På
grunder, som synas ganska osäkra, har man antagit, alt denna
Kungörelse skulle innehålla en utvidgning af de adelsrältighe-
ter den äldre lagstiftningen garanleiade rangpersoner, så alt,
då dessa rättigheter, enligt antagen praxis, icke kunde gå i
arf på rangpersoners barn, desamma nu förunnats de tre första
klassernes barn i första led, hvareinot de öfriga klasserne skulle
fortfarande åtnjuta de rättigheter, som för deras egna personer
och hustrur blilvit, enligt vedertagen praxis, dem tillerkände. 118
b) Köpenhamns invånare, andlige och verldslige, 119 så ock
samtlige Kongl. betjente, konstnärer och handtverkare, som äro
uti verklig Kongl. ijensl, i Köpenhamn. 120 Hvad angår Kö¬
penhamns invånare, så njuta de adlige rättigheter icke blott
för sig sjelfve, utan ock för deras descendenter. Dock an-
märkes härvid, att descendcnlerne endast i del fall kunde njuta
denna rättighet till godo, om de genom arf bekommit ett jorda¬
gods, hvaröfver en Köpenhamns invånare förvärfvat sig adliga

i 47 Örsted. Supplement. II. s. 321. III s. 432. Lovkyndighed. III. s.
219. Hurligkarl, a. st. I. s. 350.

148 Örsted, Om de Rangspersoner lilkommende adelige Reltigheder. s.
226—241. Han medgifver dock, all, enligt lians egen tolkning, har
1808 års Bokjendtgjörelse gjort en inskränkning i raiigpersonernes
gamla rätt. Supplement. III. s. 410—412.
Köpenhamns Pi iv. d. 24 Juni 1661. art 4. 7: »Al alle de udaff

den Privat Stand, Geistlige oc Verdslige, nu oc deris Born oc EfFter-
kommcre elfter dennem, Borg re oc Indvaanere her i Staden, skal
nyde ined Adelen I ige tilgang til Ol'fieia oc Honores, naar de dem
med deris Capacitet oc Qualiteter. der til kand giöie Capabeles oc
meriterade.» Fo rord n i n ger, som cie udgangne siden Äeces-
sen 1643 den 8 Mars Oc til 1664 den 8 Mars. Kbhvr* 166i.

120 Priv. d. 23 Nov. 1661. \ 3.



92

rältighpter, vare sig all de sjelfve äro invånare i Köpenhamn
eller icke. Deremol kunde en descendenl af en Köpenhamns
invånare ej bekomma adliga rälligheler öfver ell jordagods, som
han förvärfvat sig på annat sätt än genom arf efter sin ascen-
dent eller den Köpenhatnnska invånaren, som hade besullit
godset. Delsamma gällde ock om den, som förvärfvat sig ett
gods efler det han uppsagt sitt burskap. Men hade han först
förvärfvat sig godset och sedan uppsagt hurskapet, så ansågs
han böra fortfarande besitta godset med de en gång förvärf-
vade adliga rällighelerne, helst privilegierne endast fordra
utaf den, som förvärfvar godset, alt han är en Köpenhamns
inbyggare. <21

Vid utöfningen af rättigheten alt kalla prest borde dessutom
följande reglor iakttagas: a) alt vocationen skulle ske inom
6 veckor efter det gället blef ledigt, i annat fall förlorades
rättigheten att kalla forden gången; 122 — b) Den kallade skall
hafva fyllt 23 år, hvilket skall styrkas med dopattest, 123 samt
vara i besittning af de i Förordningen om infödsrällen den 15
Januari 1776 föreskrifna egenskaper, äfvensom hafva aflagt theo-
Jogisk examen och dimispredikan jemte bispe-examen, från hvil-
ken sislnämde de kandidater äro befriade, som i theologisk
examen erhållit bästa karakleren, när de inom ett år derefler
befordras; 124 — c) Gäll, som icke äro lediga, kunna ej even-
tualiter bortgifvas; 125 — d) Betinnes någon all hafva, antingen
sjelf eller genom andra, bjudit eller gifvit gåfva för gället, miste

12' Äfven i denna punkt rader mycken skiljaktighet hos de Danske ju-
risterne. Sålunda antager Norregaard att ofvannämde personer njuta
adelns blandade rättigheter och således kunde ega adliga sätesgårdar
med adliga privilegier, äfvensom att de i 7 art. af 1661 års privi¬
legier nyttjade orden: »Börn ob Edterkommere», ej skulle innelatta
de då varande invånarnes descendenter i allmänhet, utan deras efter¬
kommande inbyggare i staden. Norregaard, a. st. I. s. 329—330. Här-
ejnot Örsted, Supplement. II. s. 321—324, med liv i I ken Stampe, a. st.
III. s. 104—111 instämmer. Hos Hurtigkarl, a. st. I. s. 351 upp-
gifves tre olika tolkningar, nemligen^ om rättigheterne skulle tillkomma
allenast dåvarande borgare och deras descendenter, eller derjemte
efterföljande borgare och deras descendenter, eller såväl dåvarande
som efterföljande borgare, men ingen af deras descendenter, af hvilka
Hurtigkarl anser den sistnämde vara den antagligaste, men liv i I ka
alla samtlige förkastas af Örsted, Lovkyndighed. III. s. 222—225.

• 22 Kristian V:s Danske Lov 2—3^5. Kansli-Skr. d. 12 April lt>03.
122 Kristian V:s Danske Lov 2—2—4. Kansli-Skr. d. 25 Maj och d.

14 Sept. 1799.
124 Se härom de hos Norregaard, a. st. I. s. 316. Örsted, Supplement

IL s. 297—298. Hurtigkarl, a st. I. s. 334—335. Örsted, Lov¬
kyndighed. III. s. 137—138. Mandix, a. st. I. s. 664. Koldei up-
Rosenvinge, Dansk Kirkeret. 2 Udg. s. 103—105 och 124 anförde
författningar.

12s Reseript. d. 5 Febr. 1684 och d. 2 Febr. 1692. Förordn. d. 9 Jan.
1789. Plakat, d. 26 Juni 1789.
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gällel och patronen, sona emotlagit gåfvan, sin vocalionsrätt för
alltid, utom annat straff. Detsamma gällde då någon på annat
olofligl sätt, såsom medelst köp, äktenskap m. m ulgifvit eller
anammat vocalionsbref. För alt förekomma dylika tillställnin¬
gar skulle den kallade aflägga ed för biskopen, på sätt redan
är omlaladl Och skulle en dylik ed för hvar gång presteras
af dem, som blefvo befordrade från ett gäll till ett annat.— ,2G
e) Äro två eller tre socknar anneclerade och en har ius pa¬
tronatus till den ena och en annan till den andra hufvudsocknen
eller annexen, då böra palronerne skifta sinsemellan, så att
den ene kallar pastor till samtlige socknar den ena gången,
och den andre den andra gången. Men skulle den ena sock¬
nen, vare sig hufvudsocken eller annexen, gifva dubbel inkomst
emot den andra, då skall patronen dertill kalla två gånger emot
den mindre socknens patron, så framt palronerne ej annorledes
kunna sig förena. På samma sätt förhålles med de socknar
Konungen sig förbehållit, antingen de äro hufvudsocknar eller
annexer. 127 Denna måttstock för olika patroners vocalions¬
rätt har sedermera blifvit ändrad, så alt det ej är inkomsten,
ulan storleken af hartkorn, som bestämmer företrädet emellan
palronerne. 128 Dock är det ej fritt hartkorn, ulan det tionde-
skyldiga, som härvid kommer i beräkning. 129 Derjemle borde
kyrkopatronerne antingen i godo förena sig om den ordning, i
hvilken de skulle kalla, eller ock före vakansen hafva tvisten
derom lagligen afdömd, ty i annat fall och om embetet ej vore
tillsalt inom de i Lagens 2—3—5 fastställda 6 veckor, ville
Konungen sjelf ulöfva vocationsrätlen för den gången. 130 Och

•26 Kristian V:s Danske Lov 2—3—7. 8. Forordn. d. 23 Okt. 1700
och d. I Aug. 1707. art. 9. Jtescript. d. 22 Mars 1737. Koldei up-
Rosenvinge, Samling af Forordn inger. I. s. 95—97. Atskillige andra
Rescripter i detta ämne, ehuru ej alldeles öfverensstammande, finnas
i lagsamlingarne.

•27 Kristian V:s Danske Lov 2—3—4.
•28 Reskript, d. 9 Jan. 1767. Hvarken Nörregaard, a. st. I. s.

316, ej eller Mandix. a. st. I. s. 665 hafva observerat detta
Rescript. Väl förklarade Konungen deruli endast att lian ville
först kalla till ett gall , med anledning af annexels dubbla
kartkorn emot hufvudsocknens. till h v i I ket förstnfimde Konuugen
hade ius vocandi. Men alt Rescriptet afsåg all bestämma eo annan
mattstock än dtn i 2—3—4 föreskrifna, antager örsled i Supple¬
ment. II. s. 298, cburu han sedeimera i sin Lovkyndighed. III. s.
139 modifierat sin äsigt deiban, alt Rescriptet ej skulle hafva ändrat
2—3—4, utan snarare bör betraktas som en tillämpning deraf.
Hurtigkarl, a. st. I. s. 336 anser ock att storleken af hartkorn bör
i de flesta fall utgöra mattstocken. Att del är den ena socknens
kontrihueraride eller tiondeskyldiga hart korn som hör jemföras med
den andra socknens, visar Stampe, a. st. III. s. Jll—112. Jfr. s.
412—413 och Koldei up-Rosenvinge. Dansk Kirkeret. 1 Udjf. s. 92.

129 Kansli-Skr. d. 30 Julii 1796.
tso Kansli-Skr. d 2? Julii 1797.
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som i äldre lider var vanligt, all den, som hade flera annee-
terade kyrkor, i vocalionsbrefvet icke ullryckligen tillkännagaf,
på hvilken kyrkas vägnar han for den gången ville ulöfva
kallelserätten, h vi I ket föranledde till splii och Ivisler, då kyr¬korna sedermera kommo under olika egare, ty borde i voca¬
lionsbrefvet beslämdt ulsältas på hvilken kyrkas vägnar hanville kalla vare sig lill pasior eller degn. 131 1 öfrigt kundefråga uppstå derom, huru förfaras skulle när den, som tillfö-
rene egt två annecterade kyrkor, hade sålt den ena och vid
den föregående vocationen icke uppgifvil på hvilken kyrkas
vägnar han då kallat. I sådant fall antager man att egaren afden kyrka, vare sig hufvudsocken eller annex, som hade största
hartkorn, borde första gången kalla, i enlighet med 1796 års
Kansli-Bref. Men vore den ena socknens hartkorn »netop» dub¬belt emot den andras, så borde patronen i den förra kalla första
och tredje, men patronen i den sednare åter andra gången; men
om den ena kyrkans harlkorn vore mer än dubbelt så stort
som den andras, så borde den förras egare kalla både första
och andra gången; och om de vore lika, borde frågan slitas
genom lottning. 13i Hade deremot flere vocationsberättigade
personer egt en kyrka gemensamt, så borde de väl få utöfva
vocations- eller förslagsrätten, då de sinsemellan vore enige.Men hade en eller annan bland dem icke innehaft de för en
sådan rättighets utöfvande erforderliga personliga egenskaper,så synes del som skulle nämde rätt tillfalla Konungen, eller
ock, deresl det var en klockare- eller kyrkosångaretjenst, bi-skopeD, helst efter Förordningen af den 5 Juni 1809 en oprivi¬legierad delegare hvarken kunde öfverlåta sin andel på de öf-
rige, lika litet som en försäljning rf deras andelar kunde ega.
rum. Alt den, som förbrutil sitt embele, ej eller kunde utöfva
samma rättigheter, synes vara väl grundadl för så vidi det om¬
fattar honom sjelf och hans efter laga kraftvunnen dom aflade
barn. 133 — f) All reservation af vocalionsrätten är förhuden;
och har en privilegierad person sålt sin kyrka till en oprivile¬gierad, tillfaller samma rätt Konungen, 134 h vi I kel ock inträffar,
när en kyrka på landet är combinerad ined socknekali i en

köpstad. 135 — g) Den invändningsrätt, som menigheten förut
13 1 Plakat, d. 26 Juni 1789. Kolderup-Rosenvinge, Samling af Forord-

ninger. 1. s. 88—89.
'32 Örsted, Supplement. II. s. 299. Dessa åsigter bar Örsted icke vid¬

hållit i sin Lovkyndightcl. III. s. 139—140.
«33 Örsted, Supplement. III. s. 418. Lovkyndighed. III. s. 143. Om de

Rangspersoner tillkomnunde adelige Rettigheder. s. 247.—249.
134 Rescript. d. 13 Jul i i 1739 och 29 Maj 1701. Jfr. härmed Förordn,d 8 Nov. 1726. Kolrferup-Rosenvinge, Samling af Forordninger I.

s. 90. III. S. 238—239 Se ock Stampe, a. st. III. s. 270—275.
«3« Rescript. d. 21 Okt. 1735. Kansli-Prom. d. 4 Mars och 1 Jolii

1775. Kolderup-Rosenvinge, n. a. »t I. s. 90.



hade, så alt den kunde göra anmärkningar emol den kallade
personens lif och lefvcrne eller gåfvor, 136 anses vara upphäf-
ven medelst Reskriptet den 1 Juli 1690, hvarigenorn den Kongl.
konfirmationen hlef införd. I Reseriplel den 20 Maj 1670 ocli La¬
gens 2—3—9 fordrades hlolt all den kallade skulle lill kansliet
insända sin trohetsed skriftligen; 137 — h) År kyrkopatronen
omyndig, får hans förmyndare, äfven om denne vore oprivile¬
gierad, utöfva kallelserätten; 138 — t) Dör en adlig sälesgårds-
egare, tillfaller vocalionsrälten den arfvinge, som lar sätesgår¬
den på sin lott; 139 — A) Blifver ett gäll ledigt, hvartill nå¬
gon af kalholska och reformerta religionen kan hafva ius, skall
han föreslå tre personer af den lutherska läran, af hvilka Ko¬
nungen utnämner en. 140

Den rättighet att kalla prest, som, enligt hvad ofvan är
nämdt, tillkom adliga och lika med adel privilegierade kyrko-
egare, fortfor tili år 1809, då väsendlliga förändringar infördes
i denna rätt. Ty genom Förordningen af den 5 Juni samma
är stadgades följande: all vocationsrätt icke vidare skulle be¬
viljas någon genom benådningsbref, eller i framtiden kunna
förvärfvas af någon kyrkoegare; all de rättigheter af delta slag,
som ditintills varit förbundne med vissa embelen eller stiftel¬
sers förvaltning, skulle tillfalla Konungen ensam; 141 att gref-

136 Kristian V:s Danske Lov 2—3—2.
13? (jrsted, Supplement. II. s. 300. Lovkyndighed. III. s. 14]. Hurtig¬

karl, a. st. I. s. 336. Mandis, a. st. I. s. C64. Kolderup-Rosen-
vinge, Dansk Kirkeret. 1 Udg. s. 90. Af motsatt åsigt SrNörregaard,
a. st. I. s. 317.

138 Örsled, Supplement. III. s. 363—364 och Lovkyndighed. II. s. 391—
392. Kolderup-Rosenvinge. Dansk Kirkeret. 1 Udg. s. 92. Jfr. Stampe,
a. st. III. s. 694, som eck visar att det tilkominer egaren af godset,
men ej administratorerne deraf, att utöfva ius vocandi.

13» Kristian V:s Danske Lov 5—2—63.
14 0 Förordn. d. 6 Jul i i 1695. Dä Nörregaard, a. st. I. s. 317 och Hof-

man, Om Ticnde. s. 102 not. 3) antaga alt Kansli-Skr. d. 28 Sept.
1741 skulle hafva förklarat att det tillhörde Konungen att kalla
prest, då kyrkoegaren icke var af lutherska läran, så hafva de tyd¬
ligen misstagit sig, ty namde Skrifvelse innehåller ej annat än att
Konungen ville alt lagkommissionen skulle pa slikt sätt »ä till
vaga vid nya lagens utarbetande. Mandis, a. st. I. s. 666. ()rsted,
Supplement II. s. 300. III. s. 417. Kolderup-Rosenvinge anser det
vara tvifvelaktigt om främmande, kristne trosförvandter kunde hafva
förslagsrätt; Dansk Kirkeret. 1 Udg. s. 92, men i Samling af Forordninger
I. s. PO är han af annan tanka. Genom Förordn. d. 3 Juni 1809,
£ 6 upphäfdes denna skilnad emellan lutherske, å ena, samt refor-
merte och katho ske kyrkopatrener, å andra sidan.

14 1 Härigenom försvann den vocationsrätt, som tillhörde dels Stövring-
gaards kloster (Reskript, d. 3 Aug. 1736), dels universitetet 'Re¬
skript d. 2] Febr. 1738). dels ock Asiatiska kompagnict (Octroy d.
12 April 1732, \ 24 och d. 21 Mars 1792, ? 36).
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var och friherrar samt adeln skulle behålla för sig och äkta
afkomlingar de vocalionsrättigheler, hvaraf de då voro i besitt¬
ning: alt de, sotn bekläda eller förut bekladt något embele i
Rang-Förordningens tre första klasser, äfvensorn deras hustrur
och äkta barn i första led, skulle fortfarande njuta vocations-
rälten till godo, hvaremot de, som då vore lika med adeln pri¬
vilegierade, skulle för deras egna personer behålla de rättig¬
heter, som nu lillkomme dem i detta hänseende; alt hvar och
en, utan undantag, som i följe härulaf finge utöfva vocations-
rätl, borde, vid derefter inträdande vakanser, föreslå tre per¬
soner med erforderliga egenskaper, af hvilka Konungen ville
utnämna den, som han ansåg mest värdig för tjenslen; samt
att, deresl vederbörande icke kunde, inom den i lagen bestämda
tid, föreslå tre personer, skulle de göra anmälan derom i Kan¬
sliet, som då borde föranstalta alt embelet varder anslaget så¬
som vakant, i hvilken händelse nämde förslagsrätt för den gån¬
gen bortföll. 142 På delta sätt öfvergick nu den åt private
förunnade ius vocandi till en blott och bar förslagsrätt (ius
proponendi), och det blef således Konungen, som ensam till¬
salte prester i samllige gälleri. — Hvad angår den åt adeln så¬
lunda garanterade vocationsrätt, så blef den närmare bestämd
dels genom Kongl. Resolutionen af den 29 Nov. 1815, som
förklarade att det endast var på den manliga linien som denna rätt
kunde öfvergå, men icke till descendenter på qvinnosidan, äfven om
dessa tillfälligtvis vore på fädernet af adlig härkomst, dels ge¬
nom Kongl. Resolutionen af den 5 Sept. 1823, att de vocalions¬
rättigheler, hvaraf grefvar, friherrar och adliga egare af stam-
hus voro i besittning vid den tid 1809 års Förordning utkom,
framdeles skulle tillfalla dem, till hvilka godsen, i följe af den
en gång föreskrifna successions-ordningen, med grefliga, fri-
herrliga eller andra adliga rättigheter gingo i a rf, oaktadt de
ej måtte härstamma från de dåvarande egarne. Derjemte an-
märkes, alt, enligt Kongl. Resolutionen den 11 Okt. 1815, ett
före 1809 års Förordning förvärfvadt köpekontrakt, hvarå fasta
ej egt rum, icke kunde medföra ius proponendi. 143

142 Förord», d. 3 Juni 1809, gg 1—7. Koltlerup-Rosenvinge. Samling
af Forordninger. I. s. 90—91. Då Hurtigkarl, a. st. I. s. 350 påstår
alt förslagsrätt till andliga ömheten skulle tillkomma endast dem.
som voro lika med adel privilegierade pä den tid 1809 års Förord¬
ning emanerade. Sr detta uttryck i dubbelt hänseende oegentligt,
alldenstund det icke var tillräckligt att personen var privilegierad,
ty han borde ock, enligt 1 g, vara i besittning af kyrkan. Derjemte
kunde den privilegierades rätt öfvergå på hans barn, änskönt de
hlefvo födde efter den 3 Juni 1809. Örsted, Lovkyndighcd. III.
s. 220.

1 i3 Kolderup-Rosenvinge. n. a. st. I. s. 91—92. Örsted, Lovkyndighed.
III. s. 135—137. 581. Örsted antager ock alt ius proponendi kunde
utofvas ej blott af minderårige, utan Curators medserkan, utan äfven
af ogifta tjvinnor öfver 18 år, oaktadt de icke hade veniam sexus,
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Den genom 1809 års Författning stadgade förslagsrätt fort¬
for dock ej länge all ega beslånd. Ty med den nya grundla¬
gens införande, hvarigenom Danmark öfvergick till ett konsti¬
tutionellt samhällsskick, upphörde all förslagsrätt, så att nu¬
mera blifva samllige socknepresler på enahanda sätt tillsatte
af Konungen efter föreställning af ministeriet för kyrko- och
undervisnings-väsendet. 144

Men det var icke blott till prestsysslor, som privilegierade
personer egde ius vocandi, utan äfven till degne- eller kloc-
karetjenster. 145 Enligt lagens föreskrift borde endast studenter
der t ill förordnas, hvilka skulle taga vocalionsbref af kyrkopa-
troneu och examineras af superintendenten. 146 I brjst af
studenter Gngo jemväl andra antagas till klockare. 147 Äfven
på degnetjenster fingo exspeclanser ej meddelas. 148 I de sock¬
nar och kyrkor, hvarlill Konungen hade ius patronatus, borde
biskopen tillsätta klockare, hvilka derefter skulle i Kansliet
söka konfirmation på biskopens vocalionsbref. 149 Tillika borde
kyrkopalronen i vocationsbrefvet uttryckligen nämna den kyrka,då han hade flera sädane, på hvars vägnar han för den gångenkallade. 1J5° Och derest han var af katholska eller reformerta
religionen skulle han föreslå för biskopen tre studerade skoie-
holdere, af hvilka denne fick utnämna en. ,sl Emedlertid hade
klockarne, på grund af Förordningen den 23 Jan. 1739, §§ 1och 2 samt Plakatet den 29 April 1740, §§ 1 och 7, fått be¬
fattning med skolväsendet.1"2 Då likväl hvarken dessa eller

äfvensom af dem, som förmedelst dålig förvaltning af deras förmö¬genhet hlifvit satte under förmyndare, men för andra omyndiga per¬
soner hörde rättigheten ulöfvas af förmyndaren. Någon allmän Kongl.Resolution i detta ämne hafva vi ej kunnat påträffa, ehuru en så¬dan, enligt Orsteds yttrande, lärer finnas, lika litet som den af ho¬
nom citerade Kunsli*Skr. till Svendborg amts skoldirektion af d. 28
Maj 1814.

444 Danmarks Riges Grundlov d. 5 Juni 1849, g 97: »Enhver iLovgivningen til Adel, Titel og Rang knyttet Forret er alskaffet.»Departement stidenden for 1849. utg. af J. Liebe. JW 37.
s. 500.

14 5 Jfr. vidare Rrorson. a. st. I. s. 698. ff. Kolderup-Rosenvinge, DanskKirkeret. s. 221. ff.
14(5 Kristian V:s Danske Lov 2 — 15—1.
H7 Rescript. d. 25 Jan. 1715. Plakat, d. 20 Febr. 1717, p 2. g 24.Jfr. Förordn. d. 23 Jan 1739, g 3.
»*« Kansli-Circ. d. 22 Jan. 1791. Jfr. Kansli-Skr. d. 6 Dec. 1794.
449 Rescript. d. 17 Mars 1685.
i BO Plakat, d. 26 Julii 1789.
t Bl Rescript. d. 7. Sept. 1770. Detta stadgande, som äfven är gäillandeefter 1X09 års Förordning, kan ej tillämpas på judar. Örsted, Supple¬ment. III. s. 417.
1B2 Denna degnernes befattning är gammal. I Kristian II:s s. k. G«jstligeLov af cl. 26 Maj 1521, Kap. 125 heter det: »Vill nogen haffue svnne

'7



flera andra åtgärder ansågos vara tillräckliga för en ändamåls¬
enlig folkundervisning, blefvo i slutet af förra århundradet många
vakanta klockarelägenheter indragne och deras inkomster för¬
delade emellan de i stället inrättade skolläraretjenster, af hvilka
de skollärare, som dertill funnos tjenlige, borde uppehålla sån¬
gen vid gudstjensten under namn af kyrkosångare. 183 Denna
inrättning blef sedermera allmänt vedertagen i hela Danmark.
Och får den, som bar vocalionsrätt till en klockareljenst, som
varder nedlagd, i stället kalla skollärare i det skoldistrikt,
hvari klockaren förut bodde. Men har han tillika hartkorn i
socknen, så kallar han dessutom skiftevis med de andra. 184
Men de, som i följe af Förordningen den 3 Juni 1809 hafva
förlorat ius vocaudi i afseende på prestembeten, hafva icke der-
före mistal rättigheten till alt kalla skollärare. 165 Den voca-
lionsbeiätligade till en klockareljenst, som nedlägges till för¬
del för skolväsendet, får som sådan kalla lärare i det distrikt,
hvarest degnen bodde, hvilket också gäller för biskopen. 1R®
Den kyrkoegare, som, efter det Plakatet af den 17 Okl. 1800
utkom, blifvit benådad med rang eller titel ulan embete, får ej
kalla skollärare, såvida han ej, såsom hartkorns-egare, dertill
har rätt; skolande, när kyrkoegaren ej är berättigad att kalla
skollärare i det skoldistrikt, hvarest degnen bodde, denna rätt,
jemlikt Reskriptet den 17 Mars 168S, tillfalla stiftets biskop,
vare sig att kyrkosångare-embelet är förenadt med skollärare-
tjenslen i del distrikt, der degnen bodde eller icke, likasom
ock afseende ej eller fästes derå, om der, medan degnen var i
tjensten, med denna var förenad skolbefatlning eller icke. 187

Börn til Skole, tha scliulle the sette lliennom til tlieris Sognepraest,
Sognedegn». Kolderup-Rosenvinge, Samling af danske Love. IV. s.
60. ocli i Kristian III:s Kyi ko-Oidinans: »Saa skal Sogne degnewn-
deruiise det vnge bonde folck wdi börnelerdommen Catechisino, een
sinde om wgen Dj alle Landz degne skulle her efl'ter Ii ige
saa laere börnelerdommen, oc der som de der til ere icke bequemmcE,
Da maa de oc icke waere Sugnedegne.» Krag, a. st. I. s. 585. Jfr.
ock Superintendenternes Optegnelse oc Forklarning d. 12 Maj 1555,
art. 22. 23. Krag a. st. II. s. 247—248. Friis Edvarsen, a. st. s.

• 319-321.
1R3 ge Piovis. Regi. for Sielland, Fyen, Lolland och Falster d. 10 Okt.

1806, gg 2. 57. Kolderup-Rosenvinge, Samling af Forordninger. II.
s. 1—3.

1R4 Anordn. for Almueskolevaesenet paa Landet d. 29 Julii 1814, gg 4.
50. Kolderup-Rosenvinge, n. a, st. II. s. 291. 330. Jfr. Kanslt-
Skr. d. 20 April 1816, att nämde g 50 ej afser hartkorn. Att skil-
naden emellan privilegieradt och oprivilepieradt hartkorn numera
försvunnit, emot eller utan vederlag, se Lov d. 20 Juni 1850 hos
Algreen-Ussing, Love og Anordninger. Kbhvn 1851
s. 174.

15K JteSi j 2| Jun; 1815. Kansli-Circ. d. 30 Aug. 1817.
i *6 Kansli-Skr. d. 14 Okt. 1815.
t** Kansli-Skr. d. 12 Dec. 1829.
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På en landsbysocken, hvaresl ingen degn varit, är anneclerad
till en köpstadskyrka, har biskopen ej rätt alt kalla skollärare
och kyrkosångare, 158 hvilkcn deremol tillkommer honom på
samtlige för Kongl. räkning köpta gods 159 och på de i sednare
åren för den Kongl. kassans räkning öfvertagne gods. 160

På grund af Grundlagens 97 § har äfven den vocalions-
rätt till skolläraretjenster, som härflöt af privilegierade kyrko-
egares rätt all kalla degn, numera upphört och blifvit öfver-
flyttad på biskoparne.161

i §•
Om patrondiet såsom lukrativ rätt.

Då patronalsrätten i dess egenskap af lukrativ rätt härstä-
des förekommer under två olika synpunkter, nemligen dels i
fråga om de presterskapet i och för tjenstens skull förun¬
nade hemman, dels i afseende på kyrkan, hennes egendom och
öfriga inkomster, torde det vara lämpligast att betrakta hvar
och en af dem serskildt.

Hvad angår de presterskapet på tjenst förunnade hemman,
så finnas de andlige redan i äldre lider hafva varit i besitt¬
ning af gård och jord, till bostad och underhåll, med dertill
börande friheter. 102 Men prestgården rådde kyrkan om, 163 och

158 Kansli Skr. d. 2 Aug. 1825.
159 Kansli-Skr. d. 22 Febr. 1825.
16 0 Rentek. Skr. d. 14 Jan. 1826. Kolderup-Rosenvinge, Samling af

Förordninger. II. s. 330—332.
16 1 Min. Skr. d. 19 Jan. 1850.
16 2 Jydske Lov III. 10: »Praest® ther renlic wilae liuae sculae af et bo

engi Iandwaern upbaldae. bwat the bo haelder a kirki iorth si ler a
ther® eghen iorth of the hau®». Kolderup-Rosenvinge, Samling af dan
ske Love. III. s. 314. Waldemar Erikssons Handfästning af år 1326:
»Item a sacerdotibus paTOchialibus deterris suis curie sue adjacentibus
nulluni servicium regium exigatur». Placitatio nobilium regni Dacie
facta Wibergis etc. Kofod Ancher, Dansk Lov-Hist. II. s. 551. Ko¬
nung Olofs Handfästning af år 1376: »Item quilibet presbyter habeat
uriam curiam principaliorem in parochia sua pro residentia sua liberum
et exemtam de omnibus oneribus regiis una cum familia in dicta
curia morante». Westphalen, a. st. IV. s. 1776. »Item, huer Prest
skal halfue den beste Gaard udi sit Sogn. til sit Ssde, frij oc under¬
tagen äff all Kongelige Tynge, oc de Hion som ere i den samme
Gaard». Hvitfeldt. a. st. s. 557. Constitutio Christophen regis 1320.
art. 5: »Item a sacerdotibus parochiaiibus de terris uni curi® su®
in qua personaliter residet adiacentibus nullum servitium Regium
exigatur.» Westphalen, a. st. IV. s. 1769. Konung Christoffers Hand-
fästning af år 1320: »Item Rigens tieniste skal ey kreflvis alf
den Jord, der ligger til den Gaard, der Sognepresten boer sel IT udi.»
Hvitfeldt, a. st. s. 411. Jfr. Kofod Ancher, samlede jur. Skrifter. I.
s. 644. 732 not.

163 Grefve Johans privilegier för presterskapet på Lolland o-ch lalster
af år 1330: »dimiltentes unicuique ipsorum unam curiam cum suis
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densamma var preslen skyldig all sjelf bebo, ehuru denna fö¬
reskrift ej alltid blef så noga iakttagen. 104 Efterhand föröka¬
des preslernes inkomster derigenom all gårdar, tillhörande kyr¬
kogodset, blel'vo anslagne till prestens underhåll, kyrkohemman,
mensal- och annexhemman. 165 Alla dessa hemman, jemte ded
öfriga geistliga godset, slodo under biskopens försvar, hvarföre
ock hans samtycke erfordrades, då något deraf skulle afhändas
eller bortfästas. 166 1 delta förhållande skedde ej någon annan
ändring genom reformationen, än att stiftslänsmannen iick till¬
syn öfver det geistliga godset samt att den höghets- och herr-
lighelsrätt, som förut tillkommit biskopen, nu öfvergick till Ko-

attinentiis, in fundo Ecclesiae sitam, in qva residentiam elegerint,
personalem, ab omnfbus oneribus nostris exactoriis, petilionibus,
donat ionibus, impositionilrus precariis. seu ca>teris gravaminibus
qvibuscunque videlicet impositis v«I imponendis, ad jus nostrum
spectantil)us, liberam poenitusqve execptuni, sicuti aliqvo tempore
praedecossorum nostrorum liberius habere vel babuisse. dignoseuntur.
Vclentes etiani, ut familia ipsorum Dominorum in pane suo existens,
sel in bonis eorum ecclesiastieis residens, — — — nec ad aliqva
vectigalia nostra. quse Redeskild dicuntur, per offieiales nostros
cearctentur# bvilket förnyades i Hertig Chrisioflers pri v. af år 1360.
Hvitfeldt, a. st. s. 453. 520. Pontoppidan, a. st. II. s. 137. Magni
Erikssons priv. för Skåne af år 1340: »Rein, at huer Sognekirckis
Regentere i Skaaneland, skal hafTue en Hofluetgaard, som Kircken
liafTuer halft fra det förste hun blefr funderit, quit oc tri for Inne,
Stud oc all Kongelig Rettigbed, med sine daglige Tienere, som
ballue deris Vauelse, oc bo udi samme Gaard.» Hvitfeldt, a. st.
s. 476. Subm, Historie af Danmark. XIII. s. 13.

1C1 Se ei kebiskop Jobannes' Statuta Sinodalia, art. 12. bos Thorkelin,
a. st. s. 111. I Kristian II:s Gejstlige Lov af den 26 Maj 1521,
Kap. 9 ocb verdslige Lov af den 6 Januari 1522, Kap. 97, om
»Sa depi sester» stadgades förlust af gället för de sockneprester, som
»iche vil si ide» eller »residere boss Kircken.» Kolderup-Rosenvinge,

£■ Samling af danske Love. IV. s. 5. 120—121. Reskript, d. 21 Okt.
1570 för Lolland. Pontoppidan, a. st. III. s. 431. Ribe-Artiklarne
1542, art. 6. Krag, a. st. I. s. 630. Kongl. Br. d. 27 Jan. 1574.
Danske Magazin. III. s. 62—64. Recessen 1643, 1 — 1—30.

U5 Jfr. Ulrik Stykkes Dekreter, art. 13. Thorkelin, a- st. s. 55. Om
»Skudgaardc, se erkchiskop Birgers B;ef af år 1503, enligt Ilofman,
Om Tiende. s. 115—117, men af år 1504, enligt Falkman, a. st. II.
s, 2—7 ocb Fri is tdvarsen, a. st. s. 545—546. Se ock Kolde¬
rup-Rosenvinge, Ud v al g af gamle Danske Dom me. Kbhvn
1845. III. s. 238.

16« Konung Olofs-Handfastning: »Itrm, ingen skal lnfatte sig med Klo¬
stergods, Geisllig gods, eller diss Eyendom oc Tilleggelse, Men
Abbtder, Priore, Forsiunsma>nd for Klosterne, skulde aldelis sellfue
suare deris rette Herre Bisper, udi alle maade, saa vel i Legemlige
som Aandelige Säger.» Hvitfeldt, a. st. s. 557. Jfr. Synodalbe-
slutet i Köpenhamn af år 1425. Hvitfeldt, a. st. s. 724, ocb
er.kebiskop Jobannes' Statuta Sinodalia, art. 13. De mcnsalibus:
»Item nullus curatus bona mensa: suae sive consensu nostro quovis
modo alicnet vel in eonduetum aliis quam rusticis inbabitantibus
dimillat sub poena privationis sui beneficii.» Thorkelin, a. st. s. 111.
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nungen. I 1537 års Kyrko-Ordinans visar sig cj eller något
lecken derlill alt patronatsrälten skulle hafva imiefaltat] något
annat än ius vocandi; ty den herrskapsrält, som derslädes om¬

talas, var en naturlig följd af adelspatronens jurisdiktiousrält,
nu utvidgad till kyrkans område, och hvarvid patronen upp¬
träder vid sidan af sliflslänsmannen. Denna herrskapsrält låg sår
ledes ej, i begreppet patronat. 167 Men icke tillkom herrskapet
derlöre något försvar af kyrkan, enär de i hvar socken tillsatte
kyrkovärdar borde råda för kyrkans räntor och tillika med
prosten försvara socknepreslen samt återvinna hvad med orätt
kunde vara kyrkan afhändt, för hvilket ändamål länsmannen
ock borde »giöre deris fliid der til.» Lika litet hade herrska¬
pet någon domsrält öfver prestens embetsulöfning, hvilken rätt
deremot var öfverlemnad åt superintendenten, länsmannen och
prosten samt andre sockneprester. 168 Emedlertid visar del sig
dock att adeln betraktat patronatsrälten såsom en inkomstkälla,
helst denna rätt gaf en ökad styrka åt hennes anspråk på de
gods, som fordom tillhört ståndet och hvarå adeln, vid reforma¬
tionens införande, erhöll vederbörlig bekräftelse. 160 Och än-
skönt en dylik reklamalionsrätl äfven i någon mon blef förun¬
nad preslerskapet 170 och, för en kort tid, jemväl bönder*

16J Kristian III;s Kyrko-Ordinans: »Der skal ingen manddrabere faa
aUlosning för end liand blifTuer förligt med saguolderen, Oc faar
fornöget bode Ilerskab oo sagwolderne, moget mindre skal saadan
cen gifTues hreff oc giöres Tryg, vden saguolderens oc Herskaflbs
samtyeke». I fråga om bandsältning och »Kirekens moderlig riiss»
heter det: »Alt det andet hörer Herskahbet til, Fordi Guds bespottere,
Hoore karle, Joinfru krenckere, KirckeröfTuere, oc Kirckernes vgu-
delige offuerfaldere de falde ocsaa vnder suerdet. — Iteni huor som
Sognefolcket icke holder Ordinanzen, oc gi/Fue icke sogne praesten,
det hannom hörr hliffue de da paaminte a/1 Prouisten, oc icke wille
rotte seg sielffue, Oc giöre det skiel fölger, Da skal mand det lade
indkommc for herskabbet, elfcer oc Leensmanden der sannnesteds.»
Krag, a. st. I. s. 563. 564. 570—571. 593. JIV. s. 63. not. 89 här
ofvan.

IC<8 Kristian III:s Kyrko-Ordinans: »Der til skulte oc skickes to Kircke
werier wdi huer Sogen, som skulle raadc for Kircke renten, Oc de
samme skulle med Prouesten forsuare sogne präster, oc suare til
deris sager, Oo Kues de til ga/Tns det icke kunde giöre til tinge, da
skulle de dennom indföre for öfTuerigheden — — — Men, Huilcke
(sogneprester) som her emod giore, oc tage icke vare paa sitz
hede, dennom skulle de (sunerintendentern ) giflue paamindelse oc
åduarsel, oc st ra De dennom, saa at de anten In-dré seg, eller öc' tage
Leensmanden oc Prouesten til seg med noger andre sogffé praester, oc
set te dennom wdalf aémhedet». Krag, a. st. I. s. 583. 589. J'1'*
Superinteodenternes Oplegnelse oc Forklarning d. 12 Maj 1555, art.
26. Krag, a. st. II. s. 249.

1536 års Köpenhamnska Recess och Kristian III:s Handfästning,
inf. här ofvan s. 81. not. 80 samt Fredrik II:s Handfästning at är
1559, art. 35. Westphalen. a. st. IV. s. 1824.

»'O Kristian III:s Kyrko-Ordinans: »Oc der sona noget er nogcrt sted
der fra taget aenlen honde gaarde, agger, eng, skow li = Le wand eller



102

ne,171 var det likväl adeln, som ensam fortfor alt njnta fruklen der-
af oinskränkt tillgodo, 172 hvilket föranledde dertill att åtskilliga
kyrkor och prestsysslor blefvo reducerade eller till deras in¬
komster förminskade. 173

Den fördel, som adeln sålunda tillvann sig på grund af
reklamation, var visserligen betydlig, ehuru ej att jemföra med
de fördelar, som försvaret och herrlighelen af kyrkans egen¬
dom medförde. 174 Det är redan omtaladl att herrlighelen af
preslhemman, i äldre lider, tillhörde biskopen. Vid reforma-

noget saadant med wret, da skulle de (kyrkovärdarne) wjere der om,
at det maa komme dertil igien med rette, Oc det biude wy oc befale
wore Leensmend at de giöre deris fl i i ti der til, at det kommer dertil
igien, om det er der fra kommet med wret.» Krag, a. st. I. s. 583.
I Ribe-Artiklarne 1542, art. 8 yttras härom: »Oc hues som nogle
iorder oc eydomme ere komne fra Kirckerne eller Prestegaardene
med wret, Da skulle Befalningsmsendene for Stictene dele samme
eydomme der til igen». Krag, a. st. I. s. 630.

*71 Hvad bönderne angår, så hade Fredrik I på riksdagen i Odense
1527 genom Dom (som ännu ISrer vara otryckt) fastställt, att den
jord, åker och äng, som var gifven eller såld till kyrkor och klo¬
ster, och hvarigenom bondegårdarne blefvo »forkraenket», skulle få
reklameras, med vilkor, att »Selveierbönderne» skulle gifva kyrkor
och kloster den årliga skyld, som förut hade till dem utgått. Ja-
cobsen, Om Selveiergods og deMaader, paa hvilke denne
Art af Eiendom overgik til Fseste under Kongerne Chri¬
stian III og Fredrik II, inf. i Juridisk Tidsskrift af K ol -
derup-Rosenvi nge, Bang, Hansen. Kbhvn 1831. s. 224.
Men då denna reklamationsrätt började att blifva vådlig för både
adel och prester, så förordnades i Kongl. Br. 1528, dat. Nyborg
Sancte Margrettbe Virginis dagh, att 1527 års Bref skulle stricte
följas; se Traclatus habitus Nyborgie 1528, i Nye Danske Ma¬
gazin. V. s. 310—312, hvilken föreskrift till en del förnyades
genom andra Recessen under Interregnum år 1533 och ytter¬
ligare genom Odense Recessen 1539. art. 13, Köpenhamnska Re¬
cessen 1547, art. 33 och Koldingska Recessen 1558, art. 41, så
att de jordar, som voro gifne I rån bondegärdar till kyrkan, skulle
bönderne, frän hvars gårdar samma jordar voro gifna, behålla emot
gammal skyld och landgille, dock skulle de fasta nämde jordar af
Konungens länsman, pä kyrkans vägnar, »for en skellig Feste, for
en Bekiendelsse Skyldt, naar then döer, som samme Jord fest halfwer.»
Kolderup-Rosenvinge, Samling af danske Love. IV. s. 153—154.
195—196. 232. 273- Jfr. Arent Berntsen Bergen, a. st. B. II. s. 407.

172 Engelstoft, n. a. st. VI. 2. s. 18.
173 Se härom Kongl. Br. af åren 1546, 1550 hos Krag, Supplement, s.

83—84. 95. Pontoppidan, a. st. III. s. 35. 301. 505, angående reklamation
af åtskilliga altare- och vikariat-gods. Jfr. Kongl. Rättare-Tings
domen af d. 31 Maj 1586, hvarigenom reklamationen af två prest-
bordet i Schambye gifne hemman i Sleustrup pä Fyen sålunda ogil¬
las, att presten borde, eftersom hemmanen blifvit donerade för två
själamessor i veckan, i stället hålla en veckopredikan i Schambye
kyrka. Hofman, Samlinger af Fundationer. V. s. 267—270.

174 Om betydelsen af ordet herrlighet och att herriighet, försvar och
dominium uttrycka samma sak, se Falkman, a. st. I. s. 54 IT.
93 m. fl.
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tioncn öfvergick denna försvars- och herrlighelsrätt till Konun¬
gen och dermed äfven de inkoraster, som biskoparne förut haft
deraf. 175 Kyrko-Ordinansen nämner ej något om herrlighelen,
utan försäkrar endast presler och degner deras gamla privile¬
gier och rättigheter. 176 I Bref till sliflsöfverhelen på Fyen
af år 1541 förordnade Krislian III, att hvar prest skulle svara
den gamla herrlighetsafgiften gästeri, men få behålla herrlig-
heten af båda prestgårdarne lika fritt som i biskoparnes lid;
dock skulle af de prestgårdar, som före sekularisalionen varit
under stiftet, herrligbet och försvar följa kronan, ett stadgande,
som troligen gällt äfven för de andra stiften. 177 Väl förkla¬
rade Ribe-Artiklarne att då socknepresten hade två prestgårdar,
skulle han bo uti den ena och der njuta fritt ollongäld och
vedbrand, men af den andra gården all frukt och landgille, dock
skulle försvaret af samma gård blifva hos rätta öfverheten, så¬
lunda, att de sockneprester, som i biskoparnes lid haft någon herr-
lighet och försvar till samma prestgård, skulle dervid bibehål¬
las, men de som icke haft den, skulle ej eller njuta den, dock
skulle landgillet likaväl följa dem- Och hade presten ej skog
å sin åboende gård, då skulle han njuta fritt ollongäld och eld¬
brand af den andra prestgårdens skog, om derpå fanns tillgång;
dock skulle länsmännen hafva tillsyn deröfver alt presterne
icke förhöggo skogarne, som lågo till samma deras prestgår¬
dar. 178 I delta stadgande uttalas således den grundsals, alt
herrlighelen af residens-preslgården tillhörde presten, men af
annex-prestgården endast om han förut haft den, ty i annat
fall skulle herrlighelen följa rätta öfverheten. Men då det vi-

uii Dessa inkomster voro: subsidium, cathedraticum, altareliafra och
gasteri, hvilka atla öfvergingo till kronan, med undantag af sub-
sidiuni, ty den afskaflade Kristian III. Hvitfeldt, a. st. s. 599—600.
Falkman, a. st I. 20. 47—54. Om biskopens rättigheter, se vidare
erkebiskop Birgers Bref af år 1504, här ofvan. Om klostrens och
kapitlens, se Klemme-Bref för Aalborg af d. 9 Maj 1555 hos Hof-
man, Om Tiende. s. 107—111 och Krag, Supplement, s. 133—137.
Om betydelsen af ordet Klemmebref, Hofnia», a. st. s. 106. Att
presterne frivilligt kunde afstå herrlighelen till biskopen af deras
annecterade prestgårdar visar biskop Glob. Puntoppidan, a. st. III.
s. 440. Jfr. Recessen 1643, 1—4—54.

ifG Kristian III:s Kyrko-Ordinans: »Skulle Praesterne oc Degne nyde
samme Priuilegier som de hafl'de y Bispernes tiid Oc icke ydermere
besuaris der med a fl' oss, end de tilforne wa are fceswäret all Bisperne
Dog wille wy ha (lue een Christelig tilsiun, at de btiflue forskaanede
elfter leyligheden». — »Desligeste skal huer sognepraist boholde sin
praesle gaard, med all sin rettighed oc rette tilliggelse, som der alf Arrilds
ti id til ligget hafluer*. Krag, a. st. I. s. 582. 583. Jfr. s. 101. not.
170 liar ofvan.

' 77 Engelstoft, Om Beskikkclse af Kirkens Tjenere. VI. 2. s. 27. Hof-
man, Om Tiende. s. 115.

T 78 Ribe-Artiklarna 1542, art. 6. Krag, a. st. I. s. 630. Jfr. Kristian
III:s Kyrko-Ordinans, inf här ofvan, s. 101. not. 168.
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dåre heter, all prestgårdsskogen skulle stå under länsmannens
tillsyn, så kunde afsigten ej vara att tillerkänna preslen en
fullkomlig herrlighet. Sjeltva uttrycket: »rätta örverheten,»
var ock något obestämdt och kunde lälteligen utsträckas äfven
till andra än Konungen. Så inträffade äfven; och man finner
flera exempel derpå alt adeln tillvällat sig herrlighelen icke
allenast af presternes mensal- och annexhemman;179 utan äf¬
ven af deras residens-gårdar. 180 I sislnämde afseende gingo
adelspalronernes anspråk ända derhän, alt de understundom til¬
lade sig cganderätten både till prestgårdsbyggningen' och grun¬
den, hvarpå den var uppförd. 181 Dock ansågos Konungen och
kronan ännu på 1650-talet i allmänhet hafva herrlighelen af
kyrko-, annex- och mensalhemman, ehuru redan då en betyd¬
lig del frångått kronan förmedelst de mageskiften, som så ofta

Att herrligheten följde rätta öfverheten synes af Klemme-Brefvet
for Siellands stift d. 9 Maj 1555: »Eptberthij at Preslen tiill Nesbye
hafTuer Bröst tiill hans Vnderholling, tha skall hand nyde iij Pund
Korn afT en Gaard vdj Örup, som Anders Stüh iboer, dog at Herlig-
heden äff samme Gaard bliffuer hoes Erick Walekendorph, eller
liuem som samfrie Goz bliffuer mett forleent som samme Gaard ti I -
ligger». Krag. Supplement, s. 143—144. Att adels- och länsmän
ti 11 vä I lade sig herrligheter af annexhemman, se berättelsen om Jörgen
Lyckes förfarande emot presten i Kafnkilde. Pontoppidan, a. st.
III. s. 439, hvarest ock förekommer, att da biskop Glob af presterne
undfått herrligheten af deras anneeterade prestgärdar för att dermed
inlösa åtskilliga pantsatta härader, hade några prester derefler rekla¬
merat och återfått samma gårdar, andra icke. Så kom reformationen;
och dermed voro presterne utaf med herrligheten. Jfr. vidare Kri¬
stian III:s Bref af år 1547, angående Ivar Erikson Rosenkrands till
Koxbölle anspråk på åtskilliga gods till Wår Fru altaret uti Emmer-
löffs kyrka, da kapellanen fick landgillet, men Rosenkrands »For-
suai it, Egt Arbeydt. oc ald anden Herlighed aff forskreffne 5 Gaarde».
Krag, Supplement, s. 83—84. Pontoppidan, a. st. III. s. 301. Säker¬
ligen hafva många anneeterade eller annexe-prestgårdar pä detta sätt
förvandlats till annexhemman. Jfr. Mandix, a. st. I. s. 708—709.

(80 Se Kristan IV:s bannebref till Tycho Brahe af d. 8 Okt. 1597.
Pontoppidan, a. st. III. s. 535. I Danske Magazin. VI. s. 180 heter
det: »Jacob Seefeld liek Brev. Prestegaarden udi Stauby anrörendes,
som Mariager Kloster haver lus Palronatus til. Dat. Skandeiborg
d. 8 Maj 1584.» Förmodligen angick brefvet försvaret och herrlig¬
heten af piestgården.

'8 1 Så heter det i ett Bref af d. 9 Maj 1643, utstäldt af patronen till
Maglebye kyrka: »Iligemaade til samme Preste-Gaards Opbygninger
Her Lauritz Ehrichsen bevilgid huis Materialia aff stor Tömmer og
andel, paa dend gamle öde Praeste-Gaard forrefindis. till denne nu
bevilgedis Opbygning, som hannum eile: s elfter de 8 M;ends Afsight
dend öde Piseste-Gaard anlangende, er herettiged form. Her Lauritz
Ehrichsen, Praeste-Gaai den paa form. Aasted maa opbygge.» I voca-
'ionsbref af d. 11 Julii 1641 ålade samme patron sin sockneprest
att förbättra prestgården och hälla den vid magt samt tillse att ej
något densamma afhändes. Friis Edvarsen. a. st. s. 510—512.
Jfr. s. 318.
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förckommo emellan Konungen och adeln. 182 Och fastän »kyr-
kopatronen gerna hade herrlighelen uti preslgården och an¬
nexet», 183 så finnas likväl presterne, äfven efier enväldets
införande, någon gång hafva innehaft herrlighelen af annex-
och mensalhemman, 184 ell förhållande, som äfven framlyser i
nu gällande lag. 18 3

I)e fördelar, som kyrkopatronen på grund af den honom
tillkommande hemlighet af annex-- och mensalhemman samt

preslgårdar var i stånd att förskaffa sig, och hvarvid anspråken
ofta bestämdes af patronens ställning till presten samt förty
kunde mer eller mindre utvidgas, voro, i sanning, icke obe¬
tydliga. 186 Dock fortforo dessa förhållanden ej längre än till

182 »Kirckegaarde oc Prsestegtrarrde, at vaire de Gäarde, Uvis Landgilde
Kireken eller Pi.esten folge, oc de dog med des Eyendom, Kongl.
Mayt oc Cronen genieenlig tilhörer, er icke letteligen nogen n-bevist.
— — Skeer oc offte. at icke tillige med Cronens Herlighed, Kirc-
kens eller Praeslens Landgild, a(T Kongl. May t bortskiftis.» Arent
Berntsen Bergen, a. st. B. III. s. 405- -400. <*07. Alt det var icke
blott adeln, 9om begärde mageskiften för att arrondera deras små och
spridda egendomar, utan äfven Konungarne, och huru dervid tillgick,
se Jacobson, .Om Selveiergods. s. 227—230 och Arent Berntsen Berge»,
B. III. s. 380—403. 416—438.

183 Hofman, Om Tiende. s. 115 not. 1), Att herrlighelen, som i äldre
tider tillhöll p restgå iden, kunde genom köp öfvergå till herrgården,
se Hofman, Samling af Fundationer. VI. s. 24.

184 I Holger Rosenkrantz' Fundals af d. 15 Jan. 1632, hvarigenom han
donerade åt tvä prester ett par hemman, heter det: »meden skal
alleneste stedse og altid folge og svare Priesten een efter anden med
ald sin Landgilde og Herlighed. Stedsmaal og Sagefald, -digt og Ar-
beyde, Iigesom hans egen Eyendomme.» Hofman, Samling af Funda¬
tioner. III. s. 183.

18 5 Kristian V:s Danske Lov 2—12—1. 2: »Prapsterne skulle boe i deres
Sogne og i deres rette Praestegaarde —1 — og hvor der
ere tvende, eller flere, Praestegaarde, da skal Praesten boe i den ene
—

— — og af de andre Gaarde, saavelsoni af Böndergaardene, der
til hans Botd tillagte ere, skal han ophaere og nyde al Frugt og
Landgielde (Landskyld), saa og Herligheden, saa vidt han haver havt
i rolig Havd i tive Aar, eller og han beviser sig med Rette at
tilhöre*.

18G Så uppskattar Arent Berntsen Bergen herrlighelen till ofver 2 tun¬
nor hartkorn vid köp af ius patronatus. a. st. B. II. s. 272. 274; så erbjöd
sig Rigitze Grubbe, som begärde palronalsiätten till Örslöfs kyrka, att
för »Huyheden» J>etala en hondegärd, den der årligen skatlade 1 Lisp.
råg, 2 Lisp. bjugg, 3 t. aure (hafre), 23 sk. Eridspengar, 1 foder¬
nöt, 1 gås, 1 par höns. Friis Edvarsen, a. st. s. 564; så förklarar
Fredrik II. uti Bref d. 10 April 1580, att CtiristofTer Gjöe, hvars fa¬
der, Mogens Gjöe, af biskopen Joachim Rönnov undfått patronats-
rätten till Gunderslöfs kyrka, och alla framtida egare af Gundaers-
lölfholm skulle njuta »friit oc fuldkommen lus Patronatus» till samnia
kyrka samt »ubehindret maa lade opphaere af Sogne Praisten samme-
sttds Suhsidia oc anden Renter oc Rigtiglied. som hand plictig cr af
samme Sogn, at giffve oc giöre.» Hofman, Om Tiende. s. 93, I ett
Kristian Ranzovs »Sköde- og Mageskifte-Bref» af d. 31 Mar* 164?
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enväldets införande, då prestgårdarne på landet blefvo ansedde
såsom statens egendom och herrlighelsrätl deraf såsom stridande
emot deras ändamål; 187 mageskiflen med andeligt gods, ulan Ko»
nungens bifall, förbjudna; föreningen af landgille och herrlighet
vid mageskiflen eller genom utlösning anbefalda; 188 serskildta
kommissioner tillsatta år 1693 för att förmå kyrkopalroner och
sälesgårdsegare, som innehade herrligheten af mensal- och annex¬
hemman, att sig med presterne förena, så att landgille och herrlig¬
het kunde förenas hos en och samma person och förrättningen
sedan af Konungen stadfästas. Och som herrlighetsegaren härvid
egde företrädesrätt alt utlösa innehafvaren af landgillet, så blefvo
på detta sätt många prestgårdar utbytte emot andra hemman,
som icke svarade till herrlighetsafgilter; ty i fråga om kyrko¬
hemman och prestgårdar fick vederlaget ursprungligen gifvas
endast i jordagods, men sedermera äfven i penningar. 189 Herr¬
ligheten öfvergick på delta sätt efterhand till en penninge-af-
gift, som betaltes antingen till Konungen, då han innehade herr¬
ligheten, eller till den enskildle herrlighetsegaren, 190 hvilken
sednare kunde vara delegare i annexhemmanet. 191 Sålunda
försvann den egentliga herrlighetsrälten öfver beneficeradt jorda¬
gods; aegt och arbete kunde ej längre fordras af prestbonden;
öfverskoltet af prestskogens afkaslning, äfvensom jaglrälten å
preslgårdarnes inhägnade mark, ansågos numera tillhöra Ko¬
nungen, 192 och palronernes anspråk på rådighet öfver prest-

omtalas, att Konungen i byte lemnat honom Giesinge kyrka i Jyl¬
land, »med dens Herlighed, Rente och rette Tilliggelse -- — — nok
en Prestegaard — som Presten bruger Jorden til
med ald dez Rente ocli rette Tilliggelse Dog skat Cathe-
draticum fölge mig Christian Ranzow, efftersom ieg derfor fyllist
Wederteg giort hafTuer.» Danske Magazin. V. s. 13U. Afven prest-
pension förekommer såsom beståndsdel af patronatsrättigheterne.
Engelstoft, Om Beskikkelse af Kirkens Tjenere. VI. 2. s. 32. not. •{-)
33—34, der ock uppgifves att kyrkopatronens herrlighetsrätt omfattat
Konungens andel i sakfall, vornedrätten öfver prestens bönder, be¬
skattningsrätten öfver prest och degn och deras gods, afgifter af prest-
och prestbönder under flera namn, hoveri, segt och arbete, jagt- och
forstrandsrätt, fiskeri, kungs- och kyrkotionde af mensal- och annex¬
hemman, ja, till och med landgille, städsmål, ollongald, infästning
m. m. Jfr. Falkman, a st. I. s. 57—65. 98—105.

<87 Kolderup-Rosenvinge, Dansk Kirkeret. s. 256. Rescript. d. 14 Julii
1786, Krislian V:s Danske Lov 2—12—1.

188 Reskript, d. 5 Mars 1692. Förordn. d. 1 Aug. 1707, § 10. Kri¬
slian V:s Danske Lov 5—3—24—27.

• 89 Rescript. d. 31 Dec. 1686.
<90 Kam. Skr. d. 18 Okt. 1732. Jfr. Reskript, d. 14 Julii 1786.
'9 1 Se Kansli-Skr. d. 28 Dec. 1793, der herrlighetsegaren förhjuiles att

hugga ä annexhemmanets skog till eget eller andras behof. Kolderup-
Rosenvinge. Samling af Forordninger. I. s. 458.

<92 Kansli-Skr. d. 28 Dec. 1793. Reskript, d. 12 Febr. 1776 och d. 11
Mars 1808.
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godset blef följaktligen förvandlad till en Kongl. herrlighels-
rält, hvarvid likväl åtskillig privilegierad embetsjord kom alt
stadna i enskildles händer.

Hvad angår kyrkopalronens rättighet alt uppbära kyrkans
tionde och öfriga inkomster emot förbindelse att hålla kyrkan
och dess apperlinentier vid magt, så var en dylik rådighet öf-
ver kyrkans egendom i allmänhet främmande för den äldre
lagstiftningen. Väl är det länkhart att den Konungen tillkom¬
mande patronatsrätt jemväl innefattat rättigheten till kyrkans
intrader; 193 men deremol kännei man ej något exempel der-
på alt adelspatronatet haft en sådan omfattning, äfven om det¬
samma kunnat medföra en eller annan rättighet till kyrkans
gods. 194 Och då i lagarne ej eller förekommer något derom,

193 Åtskilliga Kongl. gåfvobref omtala Konungarne såsom egare af kyr¬
kans gods och rättigheter. Så nämner Valdemar den stores gåfvo¬
bref på Hoff kyrka af år 1152 både kyrkan »cum omni adjacenti reditu ;
prata videlicet et arva sylvamque nec non et loca, in quihus crescit
myrtus, capturam quoque piscium, qua: evenerit omni decima die
ac nocte, qualiscunque vel qualicunque arte fuerit», såsom föremål
för gåfvan. Dänische Bibliothec oder Sammlung von
alten und neuen Gelehrten Sachen aus Dännemark. C o -

penh. und Leipzig. 1739. III. s. 132. Dock förekommer ej kvr-
kotionden såsom en del af dylika gåfvor; och då erkebiskop Johannes
Grand klagade öfver Erik Menved, derföre att han bemäktigat sig
kyrkornas gods och tionde, ursäktade Erik Menved sig dermed att
han »interduin pro necessitate et defensione regni sui ipsas decimas
per suos ministeriales et officiales recipi fecerat mutuo. Procuratores
Ecclesiaium requiri mandavit, et ssepius, piout negari non polest nec
oportet, plures et pluries Ecclesiaium decimas dictorum procurato-
rum, ipSarum Ecclesiaium, seu ipsarum decimarura collcctorum,
de hona voluntate hahuerat et consensu, solutione ejus vel facta,
vel de facienda data cautione pro eisdem.» Langehek et Suhm,
Ser ij) t o res Rerum Da ni ca rum Medii iE v i. Hau ni se 1786.
VI. s. 288.

19* Spår till en sådan rådighet öfver kyrkogodset visar sig dock i Ulrik
Stykkes Dekreter af år 1443, art. 31: »Item omnes inquilini et coloni
ecclesiai um et clericorum, tam regulariuni qvam secularium, servient
dominis, qvibus ipsae ecclesise vel hona per ipsos in habitura attinent
vel episcopis, et nuilis aliis, ahsque obtenta episcopi speciali licentia
suh pocna excommunicationis lata: sive et honorum suoi um cönfisca-
tionum.» Thorkelin, a. st. s. 62. Jfr. Kolderup-Rosenvinge, Dansk
Kirkeret. s. 350. och Br. 1284 och d. 4 Julii 1324 angående kyr¬
korna Hunslund och Lyngbylille, hvarest flera kyrkopatroner omtalas.
Langehek et Suhm, a. st. VI. s. 170. 403. Förmodligen har dock
denna rädighet inskränkt sig till en blott och har försvarsräti, som
kunnat medföra några smärre fördelar, såsom jagi, segt och arbete,
skogsfångst och dylikt. Delta bestyrke ocK af det förslag till för¬
ordning om kyrko- och skolväsendet, som Kristian II lät författa, och
der del heter: »Item Riddherskaffwet hekeraer them, at lus Patronatus
oc Forswar aff thet Gods, som teris Forseldhernae hawa: gilluet til
Domkiiksernse, Klosthere och Kirkser, ser them frankomait oc hindra:t
fore i mange Staedher. oc ther met Messer oc Guds Tamaest;« ned-
kerlawd, begherer, hwad de kan skelligae oc redselig bevisse, at thet
»r them frän kommt, oc Messae oc Guds Tiasna:stoe nedlawd, at de
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att adelspaf rönen, såsom sådan, haft delaktighet i kyrkans acf-
ministralion, hvilken i stället var öfverlemnad åt de af sockne-
männen utsedde kyrkovärdarne, 19K är denna tystnad ett tyd¬
ligt bevis derpå, att kyrkan intagit en sjelfständig och af det
verldsliga patronatet oberoende ställning, hvadan ock adelspatro¬
nen ej efler haft annan myndighet i kyrkligt-administrativa
ärenden än den, som kunde tillkomma honom såsom kyrkovärck
Men äfven andra omständigheter bestyrka riktigheten af denna
åsigt. Ty såsom redan är nämdt var det biskopen, som hade
försvaret af och förnämsta styrelsen öfver kyrkans gods; och
det var derföre äfven naturligt att kyrkovärdarnes befatt¬
ning icke kunde blifva serdeles vidsträckt. 196 På grund af
denna försvarsrätt finnas biskoparne hafva disponerat kyrkans
inkomster till åtskilliga med kyrkoväsendel i mer eller mindre
nära samband slående ändamål. 197 Jemväl Konungarne för¬
summade ej att göra anspråk på kyrkornas tillgångar, 198 så

maa kom» til sanmiaj Fri i hedlier ighen, at then Guds Ti;rn»sts ma»
tis baedree oc raedaeligher hol tes, — — — heller och Kirkens Per¬
soner thet skellig oc tilbörlig bewiss», at de ick® hawm fanghet
sligt Gods til Guds Taenaest Oppeholdelse, som. them tees a fl' noghen.»
Danske Magazin. VI. s. 3G2.

19 « Redan i Ulrik Stykkes Dekreten, art. 9. 19 ooh 20 omtalas »tutores
ecclesiae.» t tiorkel in, a. st. s. 54. 59. I Kristian II:s Gejstlige Lov,.
Kap1 12. förordnas två af socknemännen valde kyrkovärdar till hvar
sockenkyrka, af hvilka en borde afgå årligen. De skulle hvarl år
göra kyrkan redo Oih räkenskap samt uppbära dess inkomster. Vid
förefallande »mercheligh Byghninghr herde de hafva sitt bud hos
prelaten, så att kyrkans penningar ej måtte onödigtvis förspillas, t
köpstäderne deremot skulle, enligt Kristian II:s verldslige Lov, Kap.
132, borgmästare och råd tillsätta kyrkovärdar. I bada dessa lag¬
rum stadgas böter för den, som egenmäktigt upphäfde sig till kyrko-
vSrd, ett förbud, som icke gerna kan vara rigladt emot någon annan
än adelspatroncrne.

196 Jfr. not. 166. s. 100. bär ofvan. Kyrkovärdarne fingo ej utgifva
fa stehref utan biskopens tillstånd. Langebek et Sulim, a. st. VI. s.
363. 400. Likaledes utfärdade biskopen förläningsbref på kyrko¬
hemman. Knuds en, Joachim Rön no w. Kbhvn 1840. s. 48.
51. 53.

• 97 Såsom till skolor och fattigförsörjningen. Äfven motsatsen förekom¬
mer. Så berättas det i Konung Christoflers Bref af år 1330, alt
biskop Tueho i Börglum lillegnat sig sjelf, utan att fråga kyrkornas
patroner och tutorer. den kyrkorna tillhöriga tionde. Langebek et
Suhtn. a. st. VI. s. 548. Dock finnas biskoparne äfven hafva an-
vändt kyrkans inkomster till egen fördel, hvaröfver klagas i Kristian
II:s förslag till författningar om kyrko- och skolväsendet: »Itcm
Nar Bispernae leggber Subsidium pa Kirkein® vdhen lawligaeSagber,
da dömmis oc bannis Almwaen, sont baffwer uphoret Kirkens Tiende,
them til stoi Tyngsell och Skade, oc Kirkern» liter wdofluer ntan-
gaesteds staar i onde Made.» Danske Magazin. VI. s 361.

198 I början åtnöjde de sig med lån, såsom Erik Glipping och Erik
Menved. Langebek et Sulint, a. st. VI. s. 288. Sedermera fingo de
äfven tionden, såsom Erik Plogpennirrg, bvilken erhöll påfvens till¬
stånd år 1245 att för kriget emot hedningaruc uppbära en tredjedel
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all i Handfästningarnc förbud deremot måste inlagas. 198 Och
då vid reformationstiden presterskapels och andliga stiftelsers
förmögenhet hårdl anlitades, från hvilken beskattning kyrkorna
ej eller blefvo förskonade, 200 omtalas ej kyrkopatronerne, ulan
socknepreslerne och kyrkoviirdame såsom de der närmast hade
alt beställa med kyrkans gods och inkomster.201 Samma åsig-
ter följde äfven Krislian IH i sin Kyrko-Ordinans, då han för¬
ordnade att i hvar socknekyrka, både i köpstäderne och på
landet, skulle tillsättas två kyrkovärdar eller diakoner, hvilka
skulle råda för och hålla register öfver kyrkans räntor, dem
uppbära och för inläglen göra årlig redo och räkenskap. Pro¬
starne åter borde hvarje år besöka alla kyrkor och revidera
kyrkans räkenskaper. Likaledes skulle superintendenten, jemte
länsmannen, besöka alla socknekyrkor och deras tillstånd och
gods uti klara register beskrifva, hvaraf han sjelf skulle be¬
hålla ett exemplar och låta det andra genom länsmannen kom¬
ma Konungen tillhanda. 202 Vidare borde länsmannen och su¬
perintendenten resa omkring till alla socknekyrkor och revi¬
dera deras räkenskaper; kyrkovärdarne åter uppbära kyrkans
tionde och andel i böter. Och på det kyrkan ej måtte lida
någon förlust, skulle kyrkovärdarne årligen afgå, sedan räken¬
skap var gjord, och två andre dannemän utses i stället.203 I
öfrigt skulle de använda kyrkans tionde till hennes eget bä¬
sta. 204 Men öfver kyrkovärdarne och prosten stod sliflsläns-

af tionden, hvilken rätt påfven år 1247 förlängde på 10 år, dock
endast i fråga om Lunds erkeslift. Suhm, Historie af Danmark. X.
s. 54. 83. 122—123.

199 I Konung Christoflers Handfästning af år 1320: »Item Kircketiende
skal ey bedis eller annammis, uden Kirckens Pi aelaler oc Sognemaen-
dene fanger derfore Förvaring, som det sig bör», hvarvid Konung
Olofs Handfästning af år 1376, efter ordet annammis, tillägger: »i
nogen maade, all' Köngen eller hans Embezm«end.» Hvitfeldt, a. st. s.
411. 557.

200 Flera sådana utskrifningar af kyrkans tionde och lösören omtalas
under åren 1524, 1526, 1533 och 1535. Nye Danske Magazin. I. s.
213. II. s. 251. V. s. 20. 112. Jacobsen, Fremstilling af det danske
Skatleva:sen. s. 137. Knudsen, n. a. st. s. 51—53.

201 Sålunda heter det i Danska Riksrådets svar på Konungens propo¬
sitioner i Odense 1526: »Och begere Rügens prelatther hans nades
ohne hreff tiill huerth stiifft tiill alle So nepresther och Kiercke-
werriige ath the lade thennom welluilligen Ondes tiill saadan pen-
ninge och liiellp at wdgiiflue.» Nye Danske Magazin. V. s. 112.

20 2 Krag, a. st. I. s. 583. 585. 591. 593.
2 03 Köpenhamnska Recessen af år 1540, \ 26. Odense Recessen 1539,

§ 8, Koldingske Recessen 1558, $ 62, Köpenhamnska Recessen 1537,
\ 20. Kolderup-Rosenvinge, Samling af danske Love. IV. s. 211—
212. 194. 282. 183.

2 04 Om Alsindrup och Tierrebye kyrkor, som ödelades och förenades
med Ebbelholt kyrka, heter det i Klemmebref for Sellands stift af
d 9 Maj 1555: »Och skal ther aletid forordineres Kirckeverge tiill,
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mannen, som hade kyrkorna och geistligheten i förstår, hvaf-
före han ock borde, i likhet med de katholske biskoparne, 203
bortfästa kyrkans jord, 20G äfvensom dess tionde till den, som
derföre ville gifva mest, när densamma ej blef horlsåld vid
kyrkan till förmögne borgare uti köpsläderne, samt derjemte
årligen granska kyrkans räkenskaper. 207

Sålunda ordnad fortfor kyrkoförvaltningen till år 1S82,
ulan alt några väsendlliga förändringar deri egde rum. 208 Der-
emot ledo kyrkans gods och inkomster under denna period en
betydlig förminskning, i det de användes dels till förbättring af
presterskapels och kyrkobetjentes lönevilkor,209 dels blefvo

som ti ill andre Landz Kircker, som skall vpebere Kirckens Tiende,
och ther hygge och forbedre Kircken mett.» Krag; Supplement, s.
145. Br. d. 2 Sept. 1571, d. 15 Mars och d. 6 Nov. 1582, d. 8 Mars
1583. Falkman, a. st. II. s. 39, 64—66.

20» Sålunda bortfästade biskop Joachim Rönnov år 1531 ett Bierrekyrka
tillhörigt hemman, med vilkor, att Mogens Jenson skulle gifva pre-
sten derstädes sitt landgille och biskopen i Roskilde »Hoshondhold».
Friis Edvarsen, a. st. s. 492.

2 0C Odense Recessen 1539, g 13, Köpenhatnnska Recessen 1547, § 33
och Koldingska Recessen 1558, g 41, cit. sid. 102 not. 171 här ofvan.

2#2 Br. d. 19 Juni 1582 och Leens-Förordn. angående presterne hos
Friis Edvarsen, a. st. s. 401—402. Förläningsbref på Warbergs län
af d. 12 April 1597 m. 0. Falkman, a. st. I. s. 36—37. II. s. 82—83.
I öfrigt omtalas räkenskaper öfver kyrkans inkomster redan i erke-
biskop Johans Statuta Sinodalia. Thorkelin, a. st. s. 111—112. Och
i 1569 års Lunds stifts Landehok åberopas kyrko-, messe- och käl¬
lareböcker, kyrkogral, kyrkoslols- och kyrkoräkenskapsböcker ända
från 1200:talet. Falkman, a. st. I. s. 37—38. Jfr. Recessen 1643,
1—4—3. 16. 19. 28.

208 Endast i Viborgs stift blef den anordningen år 1552 vidtagen, att
kyrkovärdarne skulle utses af länsmannen eller hans fullmägtig,
prosten, socknepreslen och två af de bäste socknemännen, hvarefter
de skulle allägga ed inför länsmannen att vara Konungen och kyr¬
kan hulda och trogne. Och borde de, på samma gång redogörelse
skedde, aflemna kyrkans medel. Krag, Supplement, s. 231-

2 09 I Kristian III:s Kyrko-Ordinans ullofvas kyrkogods åt de sockne-
prester, som icke voro väl försedde. Och i köpstäderne borde kyr¬
kovärdarne förskaffa dem och öfrige kyrkobetjente beqväma bostäder.
Krag, a. st. I. s. 585. 597—598. • Äfven kapellänen och degnen hade
lön af kyrkan, hvilket sedan blef förändradt. Friis Edvarsen, a. st.
s. 32£. Recessen 1643, 1—4—57. Kristian V:s Danske Lov 2—15—
11. Äfven förekomma lifstidsförläning af kyrkans jord, dock emot
afgift till kyrkan, eller af kyrkans tionde, samt kyrkohemmans för¬
vandling till prestgårdar, understundom emot afgift till kyrkan. Se
Br. af åren 1534 och 1536. Klemmebref för Aalborgs stift d. 9 Maj
1555 och för Siellands af samma datum. Krag, Supplement, s. 20.
28. 136. 140 Recessen 1643, 1—1—30: »Er icke anden Prarstegaard,
da skal den Gaard, som til Prarsten eller Kircken sin Rettighed
giffucr, dertil brugis; er derpaa Bonde boendis, da giffuis hanneni
sin Feste igien, oc nyde Praesten selff Gaarden til sin Ophold.»
•Kolderup-Rosenvinge, Samling af danske Love. IV. s. 364. Degnerne
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anslagne lill skolors inrältande och skolmästares och hörares
underhåll210 samt lill universitetet i Köpenhamn,211 dels ock
till fattigvården och hospitaler, 212 eller lill andra fromma än¬
damål. 2,3 Men i synnerhet var det kronan, som tog kyrkor¬
nas förmögenhet i anspråk. Redan år 1546 anbefalde Kristian
III kyrkovärdarne alt till kronan aflemna hälften af alla sock¬
nekyrkors tionde;214 och sedermera förnyades dessa påbud
flera gånger. 216 Då kyrkorna således måste vidkännas betyd¬
liga afdrag i deras intrader, kunde återstoden deraf icke alltid
hafva varit tillräcklig för kyrkornas och gudstjenstens upprätt-

borde stiftslänsmännen, jemlikt Ribe-Artiklarne 1542, art. 15, för¬
skaffa boställen af kyrkans gods (Krag, a. st. I. s. 632), hvilket
upprepas i Kristian V:s Danske Lov 2—15—9. och Norske Lov
2—15—7. Sockneprester och saededegner egde ock företrädesrätt till
lediga kyrkojordar emot billig fasta, då de sjelfve hade ringa jord,
dock emot landgille och vanlig afgift till kyrkan. Kecessen 1643,
1—4—35. Kölderup-Jtosenvinge, n. a. st. IV. s. 391 Jfr. Pe¬
der Palladii Tractat af år 1553 i Danske Magazin. III. s. 57. »Om
Degne Bolig.» Afven biskoparne undfingo hem ligheten och ovissa rän¬
tan af kyrkogods i lön. Br. af år 1548 hos Krag, Supplement, s.
86—87.

2 t 0 Om pugeskolors afskaffande och latin-skolors inrättande m. m., se
Kristian IILs Kyrko-Ordinans, som innehåller utförliga föreskrifter
i detta ämne. Krag, a. st. I. s. 576—582. 591. 592. 598. Jfr.
Köpenhamnska Recessen 1540, g 27 och Recessen 1643, 1—4—54.
Kolderup-Rosenvinge, n. a. st. IV. s, 212. 396. Br. af är 1542,
Fundats för Lektoratet i Ribe år 1543, Br. 1545, 1547, 1548 och
1558. Krag, Supplement, s. 52. 54. 80. 84. 86. 162.

211 Fundaz og Ordinanz for Kiöbenhavns Universitet af år 1539. Krag,
a. st. I. s. 638. Br. af år 1557 angående ett nytt professorat i lie-
braiska språket. Krag, Supplement, s. 160—161.

2 12 Enligt Kristian III:s Kyrko-Ordinans borde superintendenten, läns¬
mannen och i köpstaderne Rådet anslå till de fattiges kista alla le¬
diga vikariedömmen, undantagande de som b 1 i fv i t gifne till högskolan
i Köpenhamn och till bat nskolorne. Krag, a. st. I. s. 586—587.
592. 594. Om kyrkovärdarnes skyldighet alt i hvar socken uppföra
ett fattighus och block eller fattigbössor, se Koldingske Recessen af
år 1558, g 62 och Recessen 1643, 1—4—79. Kolderup-Rosenvinge,
Samling af danske Love. IV. s. 282. 402. Kristian V:s Danske Lov
2—22—75.

2 13 Såsom till hihelns tryckning. Engelstoft, n. a. st. VI. 2. s. 53. I
Norrige fick Trondhjems domkyrka år 1555 hjelp af stiftets kyrkor.
Krag, a. st. II. s. 237—238. Danske Magazin, VI. s. 307—308. Sak
samma med Opslo domkyrka. Opslo Recess 1578, art. 16. Paus,
a. st. III. s. 378.

2 14 Brefvet är väl ställdt endast till Siellands stift, men gällde säker¬
ligen hela riket. Krag, Supplement, s. 81.

21K Medelst Br. af d. 7 Sept. 1553, d. 24 Maj 1559 och 28 Nov. 1570.
Jacohsen, Fremstilling af det danske Skaltevsesen. s. 138, der ock en
silfverskatt af kyrkorna omtalas för år 1535.
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hållande, helst dermed äfven måste bestridas åtskilliga kyrko-
väsendel tillhörande utgifter. 216

I)å nu patronatsrällen ieke medförde laglig rätt alt om¬
besörja kyrkans ekonomiska angelägenheter,217 eller var för¬
enad med försvaret af kyrkans gods, samt då ej eller uti de
på kyrkorna riglade beskatlningsbref någon häntydning före¬
kommer derom, att patronen varit berättigad att i denna egen¬
skap uppbära kyrkans inkomster,218 så kan något annat resul¬
tat härutaf icke dragas, än att patronatsrällen under denna
period hufvudsakligen yttrat sig såsom en blott och bar ius vo-
candi, ehuru en viss rådighet öfver kyrkans gods dermed kun¬
nat vara förbunden.213 Dock har, i sådana händelser, denna

na Såsom till inköp af den på Danska öfversatta bibeln, hvilken hvar
kyrka borde, liafva. Pontoppidan, a. st. III. s. 305. Krag, a. st.
II. s. 249. Äfven andra böcker till kyrkans behof. Palladii Tractat
af år 1553 i Danske Magazin. III. s. 59. Pa vissa ställen hade
kyrkovärdarnc aflöning, Friis Edvarsen, a... st. s. 277, tilldess den
blef allmän i Recessen 1643, 1—4—58. Äfven skulle kyrkan be¬
kosta sin i-äkenskapsbok, Recessen 1643, 1—4—29; prostens Visi¬
tation, Kyrko-Ordinansen af år 1537. Krag, a. st. I. s. 588, Recessen
1643, 1—4—56; räkenskaps-prostar för granskningen af och presten
för sitt besvär med kyrkans räkenskaper, hvilken afgift ibland till¬
föll biskopen, Br. 1558 bos Krag, Supplement, s. 171. Recessen 1643,
1 — 4—55. 57; cjvittenspenningar, Recessen i Opslo år 1578, art. 2,
bos Paus, a. st. III. s. 371. m. fl. — Täta klagomål öfver kyrkors
förfall förekomma ock under denna period.

2 17 Afven i fråga om presten? och kyrkans tionde hade patronen intet
att saga. Ty i Odense Recessen af 1539, § 8, Köpenhamnska Re¬
cessen 1547, g 3> och Koldingska Recessen 1558, g 51. stadgas ut¬
tryckligen. att om bonden ej rätteligen utgjorde tionde, skulle pre¬
sten eller kyrkovärdarne klaga deröfver hos husbonden och läns-

, mannen samt begära deras bjelp, hvarvid patronen ej ens omtalas.
Kolderup-Rosenvinge, Samling af danske Love. IV. s. 193—194.
231. 276.

218 I ]557 års redan anförde Bref beter det väl: »Bedendis och biuden-
dis, Kirckevvergernc och Andre som raade for Kirckernis indkomme
och rent lie.ii Krag, Supplement, s. 161. Dessa ord skulle kunna lydas
äfven på patronerne. Dock torde de snarare hafva afsett kloster- och
kapitelgodsen, hvilka stodo under serskild förvaltning, eller prosten,
som äfven rådde öfver kyrkans räntor, eller ock de i Kyrko-Ordi-
nansen föreskrifna diakoner i köpstäderne, hvilka egentligen hade
att skafTa med fattigvården och hospitaler, hvarföre de borde göra
ärlig redo och räkenskap i Rådets och pire stens närvaro, ehuru kyrko¬
värdarne« befattning äfven kunde ål diakoneme uppdragas Krag, a.
st. 1. s 585—587. Troligen är det just diakonerne, som åsyftas i
Brefvet, då åtskilliga städer deri uppräknas.

2 11» Denna rådighet och herrligbetsrätt har väl ursprungligen grundat
sig derpå, att jord i äldre tider blifvit hoitgilven ifrån satesgårdarne
och derunder lydande bondegods, hvilka böndei ne sedermera fått
fästa af kyrkan. Den betraktades derföre äfven såsom en rätt, förbe¬
hållen de högre eller adeln, länsmän och biskopar. Se Br. 1548.
Klemmehref för Siellands stift d. 9 Maj 1555 och Br. 1558 hos Kra^
Supplement, s. 86—87. 143. 171.
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herrlighetsrätt varit endast en följd af patronatel eller af recla-
mation eller Usurpation, innefattat ett ringa antal kyrkor och
derjemte varit af ett inskränkt omfång, 220 men mäglig af vi¬dare utvidgning.

Med året 1582 inträder i den geislliga jurisdiktionen en
vigtig förändring, hvars verkningar sträckte sig djupt ned i kyrko¬
förvaltningen. 221 Ty ehuru i ett stift kunde finnas flere stifts¬
länsmän, 222 hade erfarenheten likväl visat, såsom Fredrik II
sjelf yttrar, att »ofta stor oskicklighet och försummelse» egde
rum i stiftslänsmännens geislliga jurisdiktion öfver kyrkor, pre-ster och degner samt deras gods, förty att stiften vore alldeles
för vidsträckta; och hade Konungen derföre med Riksrådet be¬
slutat, »att hvar länsman uti sitt län skulle hafva i försvar alla
de kyrkor, prester, degner, kyrkotjenare och kyrkogods, prcst-lionde och prestgårdar och degne-boslällen, som funnos uti
deras län, uti de härader och köpstäder, hvaruti de befallninghade, och dem på Konungens vägnar handhafva och försvara
till all rätt uti all måtto; och skulle de vara förpligtade årligenatt låta förhöra (granska) kyrkornas räkenskaper hvar uti sitt
län och hafva inseende med att kyrkan skedde till fullo och
blef hållen vid häfd och byggning och att deras räntor dem till
bästa förvändes och till intet annat; skulle ock hvar länsman
städja och borlfästa kronans såväl som ock kyrkans part aftionden, när de ledige blefvo, för årlig afgift till honom, som
mest deraf gifva ville,» och årligen uppbära kronans andel af
tionden samt för heJa uppbörden göra god och klar räkenskap,äfvensom med collats förse valde och examinerade socknepre-

22 0 Jfr. ofvan sid. 102 not 173. Att adeln ej uraktlåt att efterhandutsträcka begreppet herrlighet synes af den begäran adeln i Jyllandär 1552 framställde, nemligen att Konungen antingen mätte åter¬skänka adeln den jord och egendom, som blifvit gifven från derasbönder och hemman till landskyrkorna »for Psalter ogSiaele-JIesser»,eller ock den ärliga afgift, som deraf ginge, af den anledning, attnfir en prost eller prest i Ribe domkyrka dog eller afgick och en
annan finge det prebende eller kanikdömme, så blefvo adelns tjenaretvungne »at stede og feste det for den yderste Pending igien, ellerdet tages fra dennem, oc festes andre,» änskönt det vore gifvet fränadelns bondehemman, b varigenom adelns bönder och gods blefvo för-derfvade. Krag, Supplement, s. 110. Emedlertid var berriigheten ickealltid en följd af patronatsrätten. Ty i Br. d. 21 Maj 1586 anbe-faldes Jakob Seefeld »at tilholde sig» lus Patronatus till Staby kyrka,som Mariagerskloste r alltid innehaft, men i Br. d. 16 Aug. 1588»at lade folge Anders Dresselberg, Landsdomer udi Sixland, al Her-ligbed til Staby Kirke, og alene tilholde sig, saa vidt Maiiager Klo¬ster fulgt haver, og ikke videre.» Danske Magazin. VI. s. 180. 181.

22 1 Jfr. härmed s. 65. not. 24 ofvanföre.
22 2 Sålunda hade Aarhuus stift icke mindre än fem stiftslänsmän i åren1555 och 1559, och Fyen ständigt tva, den ene tillika för Lange¬land. Jacoksen, Fremstilling af det danske Skattevssen. s. 127, not.1). I W ihorgs stift omtalas år 1552 endast en. Krag, Supplement,s. 230. Följaktligen varierade antalet.

8
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sler och med Capiilet dömma i andliga saker. Deremot fick
länsmannen på intet sätt befatta sig med de iura patronalus,
jurisdiktion och rättighet, som ifrån urminnes tid tillkommit
prelater, prostar, kaniker och Capitlen till socknekyrkor och
geistligl gods. 223 På detta sätt blef icke allenast stiflslänsmän-
neus verksamhet inskränkt inom en trång krets, 224 ulan ock
biskoparnes magt och presterskapets anseende i betydlig mon
förminskade. 225 Afven kyrkovaltningen led härigenom afbräck
i de funktioner, som förut varit henne tillerkända. Ty då
länsmannen numera skulle hafva tillsyn öfver kyrkornas räken¬
skaper, blef deraf en följd att prostens befallning med kyrkans
administrativa ärender småningom blef så godt som alldeles till

223 Br. d. 19 Juni 1582- Friis Edvarsen, a. st. s. 400—401. Jfr. härmed
Br. d. 24 och 25 Dec. 1577, då länsmannen Jörgen Biide fick stifts-
länsmannens befallning i Blekinge, och Br. d. 15 Mars och 6 Nov.
1582 samt d. 8 Mars 1583 hos Falkman, a. st. I. s. 34—35. II. s.
53—55. 64—66.

2 24 Af stiftslänsmännens befattning återstod nu endast vården om de
allmänna hospitalen, livilken de erhöllo genom 21 art. af 1542 års
Ribe-Artiklar. Krag, a. st. I. s. 634. Vidare borde Capitlen, räken¬
skapsprostar och andra geistlige årligen till dem aflemna förtecknin¬
gar på kyrkornas tillgångar och afskrifter af kyrkoräkenskaperne,
rörande deras kyrkor, >>dennem med deris Regenskaher al fremskickc.»
Äfven borde stiftslänsmännen och Capitlen sätta årlig markegång å
kyrkornas säd, smör och annat landgille, undantagande i Aalhorgs
cch Fyens stift. I Norrige borde räkenskaperne, sedan de bl i f v it
granskade af prosten, presten och stiftsskrifvaren, försändas till stifts¬
länsmannen. Der länsmän residerade, borde de granska räkenska¬
perne och dem, jemte stiftsskrifvaren, underskrifva, hvarefter de skulle
ytterligare revideras af stiftslänsmännen och i stiftskistan inläggas.
Derjemte borde stiftslänsmannen i Norrige, då de reste genom fög-
derierne, undersöka kyrkornas tillstånd, serdeles i afseende på deras
yttre beskaffenhet ni. ni. Stiftslänsmännens verkningskrets var såle¬
des vidsträcktare i Norrige än i Danmark. Recessen 1643, 1—4—6.
11. 22. 25. 26. 27. Kolderup-Rosenvinge, Samling af danske Love.
IV. s. 384. 385. 388. 389—390.

22b Sålunda gingo Kongl. Br. angående tvist om preslval och vocatio
ner till länsmannen, men icke till biskopen. Br. d. 22 Okt. 1638
hos Hofman, Om Tiende. s. 95, hvilket ändrades först genom pre¬
sterskapets privilegier d. 24 Juni 1661, g 1. Likaledes gingo skalte-
bref, rörande presterskapet, understundom till länsmännen eller su-
perintendenterne. Jacobsen, Fremstilling af det danske Skattevsesen.
s. 127, äfvensom riksdagskallelser på de andlige genom länsmännen.
Br. d. 16 Juni 1645 hos Friis Edvarsen, a. st. s. 467, dcri tidens
korthet uppgifves såsom anledning härtill. Hade länsmannen, jemte
biskopen, tillsyn öfver presternes lefverne, se Länsbref af år 1597
hos K o fod Anchcr, not. 43 här ofvan. Sattes de andlige i jemn-
hredd med borgare och bönder, så att de ej fingo till hofvet ingifva
supplikationer, innan länsmannen derå tecknat sin förklar ing, un¬
dantagande då skriften angick klagomål öfver länsmannen. Recessen
1643, 2—1—6. Kolderup-Rosenvinft«, Samjirig af danske Love. IV.
s. 405—406. Jfr Förordn. d. 15 Mtrs 1666 'bos Paus, a. st- III. s.
1004—1006.
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iniet gjord.228 Nästan på samma sätt gick det med kyrko¬
värdarne, då man först beröfvade dem förvaltningen af kyrkans
medel, med undantag af hvad som kunde erfordras för bestri¬
dande af sådana utgifter, de der icke medgåfvo något längre
uppskof,227 och derefter öfverflytlade på kronans länsmän, dock
med prostens råd, rättigheten att utse kyrkovärdar, tilldess
slutligen äfven denna reslriction blef borttagen, och således
både presierskapels och menighetens inflytande på valet helt
och hållet afskaffadl. 2:28

2 2« I det ofvannämde Br. d. 19 Juni 1582 omtalas ej alt prosten liade
något att beställa med kyrkans räkenskaper. Och då uti Instruktionen
för stiftsskrifvaren i Lunds stift, troligen af år 1568, föreskri fves, att
lian borde revidera de kyrkors räkenskaper, både i städerna, hospi-
talerna och på landet, till hvilka Konungen hade »rätt och rättighet
(ius patronatus) och länsmannen före honom hört hade,» samt stifts-
skrifvartjensterne sannolikt hlefvo indiagne vid samnia tid som stifts-
länsmännens befattning öfverflyttades på länsmännen, utan att der-
vid någon inskränkning af den prosten enligt Kyrko-Ordinansen
tillkommande revideringsrätt utaf kyrkoräkenskapeme omförmälas,
så kunna väl prostarne ej anses annorlunda än såsom efter år 1582
alldeles beröfvade samma rätt. Falkman, a. st. I. s. 33. 37. II. s.

30. 31. 152. I Norrige derem ot skulle prosten, preslen och stifts¬
skrifvaren förordna kyrk o värdar samt uti deras och, om möjligt vore,
länsmannens närvaro revidera kyrkans räkenskaper, hvilket allt
borde ske hvarje »Aaremaal» eller hvart tredje år. En dylik revide¬
ringsrätt tillades nu åter prostarne i Danmark, dock endast i afse-
ende på patronella gäll. I öfrigt skulle proslarne årligen visitera
alla kyrkorna och undersöka deras pekuniära tillstånd och yttre be¬
skaffenhet samt aflemna syne-instrumentet deröfver till kyrkans för¬
svar. Recessen 1643, 1—4—8. 15. 20. 22. Kolderup-Rosenvinge,
Samling af danske Love. IV. s. 385. 386.388. Härifrån ingingo dessa
föreskrifter i Kristian V:s Danske Lov 2—22—2. 6. och Norske Lov
2—21—2. 8.

227 Recessen 1615, g 41: att kyrkovärdarne använde kyrkans medel till
egen fördel och derigenom tillskyndade kyrkan förlust, hvarföre
länsmän, eller prostar, borde årligen anamma kyrkans penningar och
dem hos säkert folk utlåna emot ränta. Och fingo kyrkovärdarne
hos sig innehålla af kyrkans medel endast det belopp, som var nö¬
digt för kyrkobyggnaden samt bröd och vin. Kolderup-Rosenvinge,
n. a. s. IV. s. 325.

228 Förordn. d. 27 Mars 1629—1. 2. Recessen 1643, 1—4—14: att
kyrkans försvar skulle utse till kyrkovärdar vederhäftig''bönder, först
de som bodde i socknen, men sedan andre. Huru i Norrige skulle
förhållas, är redan omtaladt. Paus, a. st. III. s. 682. Kolderup-
Rosenvinge, n. a. st,. IV. s. 386. Jfr. Kristian V:s Danske Lov
2—9—2. 22—9 och Norske Lov 2—21—11. Jemväl anmärkes,
att ännu i 1629 års Förordning betraktades kyrkovärdarne såsom
kommunens representanter och tjenare och erhöllo såsom sådane fri¬
het »for Egter og Vores (Konungens) Fadbord at fremage.» allt efter¬
som de voro krono- eller adels-tjenare (-bönder). Denna vedergäll¬
ning var således mera af kommunal beskafTenhet än den penninge-
aflöning, som tillades dem i Recessen 1613, 1—4—58, och hvari-
genom de förvandlades till statens betjente. Jfr. Kristian V:s Danske
Lov 2—22—55 och Norske Lov 2—21—48.
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Men äfven på kyrkans förmögenhet hade ofvannämde för¬
ändring en menlig inverkan, bestående deruti att kronan, genom
länsmannen, till hvars befattning det äfven hörde alt i allmän¬
het uppbära kronans inkomster, erhöll en allt större anledning
att inblanda sig uti kyrkoförvallningen, isynnerhet sedan länsmän¬
nen blifvit anbefallde att årligen anamma kyrkornas penningar
och uti Konungens rånlekammare ingifva en riktig förteckning
på behållna summan deraf, så att Konungen dymedelst måtte
komma i erfarenhet af hvad en och hvar kyrka hade till bä¬
sta,22* och hvarigeriom icke allenast en anledning gafs alt be*
trakta kyrkans förmögenhet såsom utgörande en del af stats¬
kassan eller åtminstone såsom tillgänglig för statens behof, utan
ock en bred väg lemnades öppen för konungamakten alt ome-
delbarligen kunna disponera kyrkans tillgångar både till kyrk¬
liga 230 och verldsliga ändamål. 231 Ifrån denna tid är del ock
som förläningar af kyrkans tionde, emot skyldighet att under¬
hålls kyrkan, aldraförst omtalas. Denna förändring måste hafva
för sig gått emellan åren 1582 och 1643. Ty såsom redan är
omtaladt tillhörde det länsmannen att hafva kyrkor och deras
gods i försvar. I 1643 års Recess uppräknas deremot icke blott
länsmannen, utan ock de, som hade iura patronatus, adeln m.
fl-, såsom kyrkornas försvarare.232 Och då i samma Recess
föreskrifves, alt om patronen lät kyrkan förfalla, borde han er¬
sätta kyrkan uppbörden och kyrkan behålla sina inkomster till
god räkenskap, »dock under patronens direktion, öfverhet och
försvar,» så hade palronatsrällen nu erhållit en ansenlig utsträck¬
ning såsom på en gång omfattande herrligheten öfver kyrkans

229 Recessen 1615, \ 41 och 1643, 1 — 4—6. Enligt Br. d. 15 Nov.
1636 och d. 13 Dec. 1647 hörde dessa förteckningar insändas till
Kansliet. Friis Edvarsen, a. st. s. 460. 461.

2 3 0 Enligt Recessen 1643, 1 — 4—69 skulle länsmannen, då kyrkan ej
kunde hjelpas med sin egen inkomst, öfverväga, om andra förmögna
kyrkor kunde komma den förra till hjelp ined lån och försträckning
eller på annat sätt. Om sammanskott och undsättning till kyrkor,
se vidare Friis Edvarsen, a. st. s. 400. 401. Danske Magazin. VI. s.
240—255. der flera Bref finnas angående tillskott till Mariagers kyr¬
kobyggnad hade utaf andra stifts kyrkor och af länshönder. I Re-

rr cessen 1643, 1—4—38 omtalas äfven att preslerne kunde njuta kyr¬
kans tionde utan städsmål, en fördel, som sannolikt äfven varit
förunnad sätesgårdarne. Jfr. s. 112 not. 219 här ofvan och Kristian
V:s Danske Lov 15—3—26.

23 1 Såsom till universitetsbyggnaden i Köpenhamn. Engelstoft, n. a. st.
VI. 2. s. 71 not. *"); till militiens underhåll i Norrige, hvarvid
»den halve Part af Kirkernes IndkomsU uppräknas i Br. d. 25 April
1644. Paus, a. st. III. s. 814; till enskild persons studier och under¬
håll. Friis Edvarsen. a. st. s. 612.

23 2 Dock har denna förändring försiggått något före år 1643, då i För-
oi(ln. d. 12 Sept. 1621 omtalas, jemte länsmän och biskopar, »de Kirker
have udi forsvar». Paus, a. st. II. s. 606.
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gods och ovilkorligen förbunden med styrelsen af kyrkans in-
komsler och ulgifter.

Emedlerlid äro de palronat, som omtalas i 1643 års Re-
cess, af olika beskaffenhet, då det ena innefattade endast rättig¬
heten att förvalta kyrkornas gods och inkomster på räkenskap,
men det andra alt uppbära kyrkornas intrader emot skyldighet
att bestrida deras utgifter. Den förstnämda formen är den äldre
och undanträngdes snart af den sednare. I Recessen framträ¬
der patronen i allmänhet icke såsom kyrkans egare, ulan såsom
dess förvaltare. Delta förhållande visar sig, bland annat, der-
ulaf, alt prosten borde årligen visitera kyrkorna, såväl de under
iura patronatus lydande, som de andre, samt granska deras in¬
komsters beskaffenhet; prosten skulle underrätta patronen, om
någon jord, rättighet eller inkomst blifvit kyrkan afhände, då
den sednare borde instämma saken; patronen borde, likasåväl
som länsmannen, förordna kyrkovärdar; patronen skulle vara
biskopen behjelplig vid förfallandet af inventarier på kyrkornas
egendom, inkomster och rättigheter; patronen borde, jemte pro¬
sten, revidera kyrkans räkenskaper och dein underskrifva, så
all de kunde försvara del, »om otillbörligen med kyrkans rä¬
kenskaper förfares,» ty i annat fall skulle de stå kyrkan till
rätta derföre; patronen tillhörde det att »rama kyrkans gagn» 233
m. m. Kyrkan ansågs således såsom offentlig egendom, ehuru
slående under patronens tillsyn; och patronens ställning till
kyrkan var derföre densamma som länsmannens, likasom ock
patronatskyrkorna, i denna deras egenskap, icke betraktades
såsom frigjorda från de förbindelser, som kunde åläggas andra
kyrkor.234

Afven det förstnämda af dessa slags palronat var förenadt
med icke obetydliga pekuniära fördelar. Väl kunde det hända

233 Recessen 1643, 1—4—1. 2. 8. 9 14. 18. 20. 60.
234 Sålunda heter det i ett Mageskifte-Br. utaf Chr. Ran/ov af d. 31

Mars 1641: »Disligeste skal och Kierchen heholde sin Tiende och
anden Indkomb, dog skal ieg som en ret Patron hadue Höyheden
och Herligheden ofl'uer ald forskrefTne Indkomb. — Der nest
skal ieg och se 1 fr maa sette Kierche-Verger, höre Kierchens Regen-
skaber, och Kierchens Indkomme selff disponere och were raadig,
Kierchen til FremtarfT och Forbedring, Opbyggelse och Bedsle, och
selO' maa forunde Kierchens Tiende for seduanlig Feste och Affgilft,
huem mig löster. Dog saa fremt Riget nogen Nod anstödte,
da skulle Kierchen och Kierchens Tienere, efftersom det worder be-
uilget och paabudet, komme deris Federne Rige til Hielp, lige wed
andre Geistlige och Kiercher, elfter deris Formue». Danske Magazin.
V. s. 130—131. Jfr. vidare Br. d. 5 Mars 1633 angaende samman¬
skott af kyrkorna till Kastrups kyrkas reparation i Danske Magazin.
VI. s. 283 och sid. 116. not. 230 här ofvan om Mariagers kyrka Li¬
kaledes gjordes ingen åt sk i 1 na J emellan patronats- och andra kyrkor
i fråga om anskaffande af preslgärdar. Förordn. d. 1 Maj 1618. Re¬
cessen 1643, 1—1—30. Friis Edvarscn, a. st. s. 318. 510.
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att kyrkotionden icke alltid tillhörde patronen;l3R men deremot
egde han städse herrlighelen af kyrkans gods och inkomster.
Denna herrlighelsrätt kunde patronen på flera sätt utvidga och
dymedelst bereda sig enskild vinst. I 1643 års Recess förbju¬
das väl räkenskapsprostar eller andre att på sådant sätt profi¬
tera af kyrkans inkomster. Men då Recessen derjemte tilläg¬
ger, att läslebref och gamla jordeböcker kunde finnas, de der
berättigade patronen att för egen räkning behålla det öfver-
skolt, som kunde uppkomma på kyrkans inkomst utöfver det
sedvanliga måttet, har Recessen således till lag upphöjt ett för¬
hållande, hvilkel ditintills saknat en allmängiltig sanclion.236
Och synes Recessen härförutan hafva likasom garanterat patro¬
nen rätt alt, så länge kyrkan blefve vederbörligen vid makt
hållen, för egen fördel få använda densammas kontanta medel
och deraf härflylande räntor, helst i Recessen icke är vorden
föreskrifven någon skyldighet för patronen alt till Konungen af-
gifva berättelse om kyrkans ställning i ekonomiskt hänseende.

Det andra slaget af palronal, som förekommer i 1643 års
Recess, karakteriseras derstädes såsom en förläning af kyrkans
inkomster, hvilka patronen fick bruka och uppbära. Det har
således mycken likhet med den förläning af kyrkotionden pro
officio, hvartill någon »vid fundals eller stiftning» blifvit berät¬
tigad. Om delta slags patronat har Recessen ej annat att för¬
tälja, än alt patronen borde, likasom de med kyrkans inkom¬
ster benådade, hålla kyrkan vid makt, så framt han ej ville
mista sin rätt att uppbära densammas intrader, i hvilket fall
en sådan patron väl blef satt i jemnbredd med de patroner,
som, i likhet med länsmännen, endast hade förvaltningen af
kyrkans gods och inkomster, samt tillika betala de af kyrkorna
ifrån äldre tider utgående skatter. I öfrigt känner man ej när
berörde patronat först uppkommit. Troligen leder det sitt ur¬
sprung från mageskiften eller andra orsaker, hvarigenom, såsom

233 »Kirckens Tiende, som gemeenligen mod Kirckens vedligeholdelse,
fölger den, som saaledis hälfter lus.» Dock motsäger Arent Berntien
sig, då lian pä ett annat stalte sager: »Dcrhos da oesaa en god Mand,
som slik lus hafTver eller bekommer, steze fölger Kirckens oc Krö¬
nens Anpart Korn tiende. med anden Indkomst oc Herliglied uden
nogen AflgiiTt eller Regenskab.» Arent Berntsen Bergen, a. st. B. II.
s. 146. 270.

23 6 Recessen 1643, 1—4—39: »Oc skulle alle Stedsmaale oc andet
Uv isse, saavel aff Capitels- oc Prouistie-Kircketiender, Gaarde, Boel,
Jorder oc Huusze, som afT andre Kircker, forblifl'ue Kirckerne eliter
Recessen, oc icke forklaris, at, naar Kiickerne langer den sedvan¬
lige Feste, da maa Regenskabs-Prouster eller andre til deris Profit
nyde huis videre kand haffuis, huad for en Deel tiltegt (las: tillegt)
oc derimod bosz en Deel (neml. prostar) til deris egen Fordeel op-
taget oc i Bi iig vaerit balfuer, undtagen der findis Adkombst ndi
Capitels eller deris, som sig det t il holde. Eyendombsbreffue oc gamble
Jordböger, som saadant udviise». Kolderup-Rosenvinge, Samling af
danske Love. IV. s. 392.
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Recessen äfven antyder, iura patronalus kunde komma ifrån
kronan eller geistligheten. 237 Till dessa orsaker kan man med
skäl hänföra den omständigheten, att adeln, i början af 1600-talet,
i allmänhet eflersträfvade att såsom kyrkovärdar få befattning
med kyrkans ekonomiska förvaltning, hvaröfver Jydske borga¬
reståndet besvärade sig, förebärande såsom orsak alt många
kyrkor dymedelst förföllo. 238 Adeln måste således hafva an-
vändt kyrkans inkomster till sin enskildta fördel. Men livad
adeln, utan stöd af palronatsrätt, kunde tillåta sig, har väl pa¬
tronen ansett såsom en sig tillhörande rättighet. Genom Re-
cessen blef omsider hvarje tvifvelsmål i detta afseende undan-
röjdt, i det Recessen sanctionerade samma förmenta rättighet
såsom lag.

Hvad angår det ofvan omtaldta palronatct på räkenskap,
så upphörde detsamma efter en kort tillvaro helt och hållet,
sedan kyrkans tionde och öfriga inkomster, ofta i förening med
kungstionden, börjat alt försäljas efter bestämd taxa. Härige¬
nom skedde en vigtig förändring i sjelfva begreppet om patro-
calsrält. Ty då kyrkans gods och inkomster vid öfverlåtelser
deraf betraktades såsom hufvudsak, men vocalionsrälten såsom
bisak, blef deraf en följd, all patronatet ansågs såsom liktydigt
med rättigheten alt uppbära och njuta kyrkans intrader emot
skyldighet att vidmakthålla kyrkan. 239 Då det sedermera, un¬
der åren 1684—1687, blef allmänt vedertaget alt i massa för¬
sälja kyrkor, så betraktades vocalionsrälten i sådana fall endast
såsom ett supplement till kyrkan, innefattad i sjelfva köpet deraf,
hvarföre också icke blott den privilegierade köparen erhöll vo¬
calionsrälten i och genom kyrkoköpet, ulan äfven hvarje privi¬
legierad person, som lillhandlade sig kyrkor af en oprivilegie¬
rad säljare, i och med delsamma blef berättigad att utöfva vo¬
calionsrälten, hvilken i den oprivilegierades händer måst ligga
nere. 240 Vid sådant förhållande var det naturligt alt all skil-
nad emellan kyrkoegare eller med kyrkans inkomster benådade
och kyrkopalroner skulle bortfalla. Hvar och en kyrkoköpare

23 r Recessen 1643, I—4—2. 54. 70.
2 38 »De haver lus Patronatus til mange Kirker i Rigct, og vit vaere

Kii kevaerger, hvi 1 ket er Aarsag til mange Kirkels store Forfaldelie.»
Suhm, Nye Sami inger. 1. s. 198.

230 Adels- och Prest. Pi iv. d. 24 Juni 1601, 5. 3. Kristian V:s
Danske Lov 2—22—4 och Norske Lov 2—21—6: »De, som nyde
lus Patronatus, og K i rkeines Indkomster ophaere og nyde, maae ei
lade Kirkerne forfalde* etc.

2*0 Reskript, d. 5 Mars och d. 6 Ju I i i 1695. Förordn. d. 8 Nov. 1726.
Kolderup-itosenvinge, Samling af Forordninger. I. s. 89--90. III. s.
238. Ilr. d. 10 Julii och Rescript. d. 31 Dec. 1686. Jfr- Förordn.
d. 2 April 1701 och d. 8 Nov. 1720. Koldcrup-Ro<envingc, Samling
af Forordninger. III. s. 265. 384. 227—228. 238—239.
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fick dcrföre allmänneligen namn af patron;241 då regeringensålde kyrkor, kallades föremålet för en sådan försäljning iuspatronatus, 242 likasom ock, då kyrkoegaren förlorade sin kyrka,han sades mista ius palronatus.243 Att vara kyrkoegare blefslutligen synonymt med patronat. 244 Denna begreppsförvirringblef dock omsider undanröjd förmedelst vocationsrältens utveck¬ling såsom en fristående del af patronalet, hvarigenom enskarp gränsskilnad uppdrogs emellan kyrkans egare och kyr¬kans patron.245 Och ehuru kyrko-ega utgjorde en väsendlligbeståndsdel af patronalet, har den likväl, i fråga om grefvaroch friherrar, icke ansetts u'göra ett för dem nödvändigt vil-kor.2iG Afven nu gällande lag synes likasom antyda all pa¬tronat kunde existera utan kyrko-ega, 247 ehuru den, på ett
24 i Dä Hurtigkarl, a. st. II. l.s. 108 uppgifver att namnet: »Kirkeeiere# skulleförekomma endast i de Norrska lagarne, har han hegått ett misslag, tydet igenfinnes i många författningar för Danmark, t. ex. i Reskript,d. 1 Jul ii 1720 och d. 19 Nov 1802, § 3. Förordn. d. 8 Nov. 1726,Plakat, d. 28_Febr. 1727, d. 28 Jan. 1735, d. 22 Okt. 1813. AttFörordn. d. 25 Febr. 1733 och d. 13 Aug. 1734 för Norrige städsekalla kyrkans innehafvare för egare, och icke patroner, har singrund deri, att under Fredrik IV:s regering uppkommo mänga kyrko¬egare i Norrige vid försäljningen af kyrkorna, hvilka lagstiftaren ickeville titulera för kyrkopatroner, emedan de icke hade vocationsrättoch pä det alt de ej måtte tillegna sig den kyrkopatroner i lagenförunnade myndighet.
24 2 Reskript, d. 12 Maj 1682, d. 12 Julii 1690, d. 5 Mars och d. 6Julii 1695. Förordn. d. 4 Febr. 1682.
24 3 Reskript, d. 20 Jan. 1691. I Reskript, d. 29 Dec. 1688 och d. 13April 1689 heter det deremot: »Kirkers Forbrydelse». Kolderup Rosen¬vinge, Samling af Forordninger. III. s. 294. 332. 238. I. s. 89—90.III. s. 326.

244 Reskript, d. 9 Sept. 1690: »Handlede nogen Kirke-Patron ellerProprietair i Aalborg Stift derimod (neml. att skaffa degnene bo¬städer), skulde de som Kirke-Eiere lus Patronatus have forbrudt».Sedan förekommer det ofta, såsom i Reskript, d. 20 Jan. 1691, d. 5Mars 1695; d. 24 Sept. 1695, hvarest Konungen säges ega kyrkorna.Kolderup-Rosenvinge. Samling af Forordninger. II. s. 17. III. s.328. 238.

24 b Detta skedde först genom Reskript, d. 6 Julii 1695, då den voca-tions-berättigades konfessionella egenskap togs i betraktande, dereftergenom Reskript, d. 5 Mars 1695 och Förordn. d. 8 Nov. 1726, hvari¬
genom en gräns sattes för de svekfulla tillställningar, hvarmedelstoprivilegierade kyrkoegare sökte att utöfva vocationsrätten och hin¬dra densammas devolution till Konungen, och slutligen genom För¬ordn. d. 13 Aug. 1734, \ 5, som förbjöd de kyrkoegare, hvilka iNorrige inköpt kyrkor på auktion, att kalla sig kyrkopatroner, ellertillegna sig det, som lagen förunnat dem, som hade iura patronalus,"da Hans Majestaet alene er Patron til i Norge paa Auction soigteKirker.» Kolderup-Rosenvinge, Samling af Forordninger. III. s.294—295.

24 6 Jfr. s. 87—88. not. 108. 109. här ofvan.
24? Kristian V:s Danske Lov 2—22—51 och Norske Lov 2—21—45:»De. som lus Patronatus ved Benaadning, Mageskifte, eller i andre
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annat ställe, antager alt alla patroner äro förbundne alt hålla
kyrkan vid makt.248 1 sednare tider har lagstiftaren förutsatt
såsom gifvet att palronat och kyrko-ega äro förenade i en hand
samt förty förbjudit att söndra dem ifrån hvarandra. 249 Och
torde numera näppeligen något patronat finnas, som ej är för¬
enad! med eganderätl till kyrka. 280

Beträffande slutligen de rättigheter och skyldigheter, som
tillkomma kyrko-egare såsom sådane, så, och enär detta ämne
icke egentligen tillhör palronalsbegreppet, kunna vi här ej ingå
i en närmare framställning deraf, ulan hänvisa blott till de tal¬
rika skrifter, som i detta afseende finnas alt tillgå.281

Maader. af Köngen, eller fra Geistligheden, bekommet liave siden
Reformatsen, skulle dog udgive saadanne Penge» etc.

2* 8 Kristian V:s Danske Lov 2—22—4 och Norske Lov 2—21—6.
249 Reskript, d. 29 Maj 1761.
2 n o Engelstoft, n. a. st. VI. 2. s. 86.
2«l Se i synnerhet Kristian V:s Danske Lov 2 22—4 och Norske Lov

2—21—6 samt dithörande Författningar hos Kolderup-Rosenvinge,
Samling af Forordninger. III. s. 227 ff. Nörregaard, a. st. II. s. 31.
145—147. Örsted, Supplement etc. III. s. 203. Hurtigkarl, a.
st. IL 1. s: 107—110. Örsted, Lovkyndighed. III. s. 549—551. IV.
s. 204—215. Brorson, a. st. II. s. 452 IT. Mandix, a. st. I. s.
648—657. Kolderup-Rosenvinge, Dansk Kirkeret. s. 349 ff. Lunn,Ha and bog över det danske Tiendevasen og nogle der¬
na ed beslffigtede Materier. Kbhvn 1839. s. 312—356.



Tredje Afdcluingen.

Om patronatet enligt de Isländska
rättskällorna.

1 §.

Om patronatet under katholska tiden.
Då den Isländska kyrkoförfattningen står i nära samband

med hedendomens tempelväsende, hvilkel i synnerhet visar sig
i jordegarens ställning och rättsförhållande till sjelfva kyrkan,
dess gods och de andlige, skola vi här i korthet vidröra detta
förhållande, hvarförutan palronatels uppkomst på denna ö icke
låter sig förklara.

Enligt hvad den mythiska berättelsen förtäljer, skall Oden
aldralörst i Sigtuna, och derefter Frey i Upsala, hafva uppbyggt
ett stort afgudahus, hvarest de offrat åt gudarne och uppburit
de derför fallande inkomster. Undanlagsvis omtalas dock äfven
qvinnor såsom förrättande offren i de hedniska templen. 1 Med
liden började jemväl rike män att på sina gårdar uppföra dy¬
lika afgudahus för sin enskildla andakt; och hvarvid de sjelfve
uppehöllo den hedniska offerkullen. Dessa afgudahus gingo i
arf likasom annan egendom. 2 Samma offertjenst egde ock rum

* Ynglinga-Saga, kap. 5. 8. 12. 13. Herva rar-Saga, kap. 1.
angående Alfhild, konung Alfs dolter, om hvilken del heter: ok geck
AlfhiUdr al hl<5lum, enn um ndttina er hun raud H<5igin
F r i cT f>j<5 f s Saga frxkna, kap. !). Olof Tryggvasons Saga,
kap. 1/3. Jfr. Lagerbring, Svea Rikes Historia. Sthlm 1769.
I. s. 59. 75. Geijer, Svea Rikes Häfder. Sthlm 1850. 1. s.
192 fl". Svenska Folkets Historia. Sthlm 1851. I. s. 22. fl".
Strinnholm, Svenska Folkets Historia. Sthlm 1834.1, s. 194.
215. Reute r da h I, Svenska Kyrkans Historia. Lund 1838.
I. s. 22 fl'. I (ifiigt omtalas tempel redan i Volu-Spå. str. 7: »havrg
ok hof», och Vaft hröd ni små I. str. 38: »hofom oc hörgum». Edda
Saemundar Hinns Fr <5 da. Sthlm 1818. s. 2. 36.

2 Egil s-Saga, kap. 57. Ynglinga-Saga fl. st. Detta gäller både om
national- och privat-tempel. Jfr. Geijer, Sv. Folkets Hist. I. s. 292
och Schlyter, Juridiska Afha n d 1 i n g a r. Upsala 1836.1 s. 1 fl.
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i Norrige, enligt livad Sturleson berättar om templet på Hlader. *
Då Norrmännen sedermera öfvergingo till Island, införde de der
förfädrens seder, lagar och gudstjensl. Vid dylika utflyttningar
plägade nybyggaren laga med sig sina gamla gudar, högsätes-
pelarne, timret, hvaraf templet varit uppfördl, äfvensom sjelfva
jorden, hvarpå gudabilden stått. 4 Längre fram tillvexte de Is¬
ländska afgudahusen ansenligt i rikedom, då både deras grund-
läggare och andre donerade till dem lös och fast egendom. *
Afkastningen häraf, jemle den till beloppet obestämda afgift
(toll), som de tempelbesökande erlade, tillföllo templets egare.
Då blef Island deladt i fjerdingar och hvarje sådan i tre thingsdi-
strikler (ffing, varning), med tre hufvudtempel i hvarje thingssoc
ken. 6 Till gudahofvens föreståndare blefvo de visaste och mest
rättrådige män utsedde, hvilka skulle dömma på thingen och
leda sakförandet, hvarföre de ock kallades hofgodar, godar, tem¬
pel- och häradsföreståndare.7 Dem tillhörde det således alt
uppehålla den hedniska gudsljensten, förnämligast bestående i
offer till gudarne, draga försorg om templen och uppbära tem-
pelafgiften. Deras befattning var ärftlig, likväl så alt densamma
kunde genom gåfva, köp och giftermål öfvergå ifrån en person
eller familj till en annan, äfvensom förverkas genom brott eller
försummelse af embetspligter, i hvilket sednare fall befattnin¬
gen devolverade till anklagaren eller raeoigheleu. Dock kunde
den äfven med penningar återköpas. 8

3 Hakan den Godes Saga, kap. 16.
* Se berättelsen om Tliorball och Tliorolf Mostrarskegg i Landnama-

Saga, P. IV. kap. 6. Eyrby gg ia-Saga, kap. 4. Olof Tryggvasons
Saga, kap. 116. 214.

8 Landnama-Saga, P. IV. kap. 2. P. V. kap. 3- Äfven Are Frode be¬
rattar alt Ulfliot, eller hans fosterbröder Grim Geitskor, uppburit af
hvar man på Island penningar, hvilka han sedan gifvit till templen.
Are Frode, Schedas seu Libellus Islandorum. Skalhollle
1688. s. 3.

8 Landnama-Saga, P. IV. kap. 7. Vi gag 1 u m s-Sa ga, kap. 24. der tre
»hofum i Eyiafirdi» omtalas. Egils-Saga. kap. 49. Af Hin forna
Lögb<5k Islendfnga, »em nefnist Grågås. Havn. 1829 Lögr.

P. I. s. 4. synes att norra fjerdingen varit delad i 4 thingsdistrikter
och hvar och en af samtliga dessa distrikter åter i 3 delar (goÖ'orÖ'»
fhi&jfingr, tredjedelar), hvadan ön således haft 39 godord, sedermera
lorökade med 12 nya. Are Frode I. c. s. 6. Jfr. vidare Fin sen,
Fremstilling af den Isländske Familieret efter Grågås i
Annaler for Nordisk Oldkyndighed o g Historie. Kbhvn
1849. s. 156 ff.

1 Landnama-Saga, P. IV. kap. 7. Jfr. ock Arnesen, Historisk In¬
ledning til den Isländske Rsettergang. Kbhvn 1762. s. 472—
476. 38. 40. 42 och Grågås, Lögr. £. Jings. £• IV. LXI. P. I. s.8—12.
24. 165—166.

8 Evrbyggia-Saga, kap. 9- 10. 11. Jfr. 14. 15. Va t nsd «1 a-S ag a, kap.
27 37. 41. 42. 45. Vigaglums-Saga, kap. 9. Grågås, f'ings. f*. LXI.
P. I. s. 165-166.
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Med år 1000 inträder en vändpunkt i Islands religiösa
förhållande, ty då blef kristendomen, medelst presten Thormods
och lagmannen Thorgeirs åtgärd, genom lag antagen. Något
förut hade doek kristna tempel blifvit uppförde, förnämligast af
dit öfverflyllande Norrmän, som i England, eller annorstädes,
inhemtat kännedom af kristna läran. Ibland desse omtalas Ör-
lyg, som på hemmanet Esjuberg inrättade en kyrka, såsom han
lofvat biskop Palrech i Söderöarne, en ibland de äldsta kyrkor
på Island, och hvilken han helgade åt den helige Columbus
eller Columbilla.9 I hans foispår trädde Thorvald Spakböd-
varsson, som på sin gård Aas uppbyggde ett tempel ål Kristus. 10
Efterhand, och sedan kristna läran blifvit af Thangbrand, Gis-
sur Hvide och Hjälte Skeggeson, med biträde af presten Thor-
mod och andra andlige män, förkunnad och på Althinget an¬
tagen, började kyrkor alt på flera ställen uppslå. 11 Omkring
år .1020 skall Olof den helige hafva förärat Jsländarne male-
rialier till en kyrka, jemte en ansenlig klocka, som uppsaltes i
kyrkan vid Thingvalla, der Althinget hölls; 12 och vid år 1203
skola icke mindre än 220 kyrkor hafva funnits i de tre fjer-
dingar, som lydde under biskop Paulus Jonse i Skalholt. 13
Merändels blefvo dessa kyrkor, hvaraf flera voro utmärkta för
sin prydnad och storlek, hvilket ansågs såsom ett serdeles för-
tjenslfullt verk, invigda åt något helgon, 14 i likhet med he-
deudomens offerhus, 15 samt ålnjölo serskild fridlysning ocb
asylrätt, hvilken fortfor äfven efter reformationen. 16

.Men jemte kyrkor omtalas äfven kapeller under namn af
sång- och bönhus. Båda dessa slags kyrkor öfverensslämma
deruti, att de ursprungligen blifvit uppförde af privatpersoner,
ehuru med tiden den olikhet uppkom dem emellan, att i kyr¬
kor förrättades den offentliga, i kapellen den enskildta andak¬
ten. Vanligen blefvo kapeller uppförde af dem, som för vägens
längd, eller andra lokala hinder, icke kunde iakttaga behörig

9 Olof Tryggvasons Saga, kap. 119. 128. 142. Finnus Johannaeus,
11 i g t o r i a e c c I e s i a s t i c a I s I a n d i ae Havn. 1772. I. s. 35.

10 Kristni-Saga, kap. 2. Olof Tryggvasons Saga, kap. 138.
<1 Kristni-Saga, kap. 11. Eyrbyggia-Saga, kap. 49. Hungrvaka. kap. 2.

Are Frode 1. c. s. 9. Olof Tryggvasons Saga, kap. 188. 216—218.
228. 229.

12 Kristni-Saga, kap. 14.
13 Pals Biscups Saga, kap. 11.
i* Eyrbyggia-Saga, kap. 49. Hungrvaka, kap, 17. 18. om kyrkan i

Skalholt och dess invigning. Finnus Johannaeus, a. st. I s. 171—174,
der utförlig beskrifning på invigning af kyrkor, kloekor och altaren
kan läsas.

18 Vigaglums-Saga, kap. 19. Niål s-Saga, kap. 101.
IG Denna asylrätt afskadades först genom Kongl. Br. d. 2 Juni 1587.

Finnus Johannaeus, a. st. III. s. 28.
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kyrkogång. På öar och andra från kyrkor aflägsna ställen bil¬
dade sig ibland mindre församlingar omkring kapellen, som,
med biskopens tillåtelse, fingo derstädes förrätta sin gudstjenst
samt till kapellels underhåll betala tionde och andra sedvanliga
afgifter. Dock saknade de flesta kapeller dylika församlingar.
Deras rättigheter voro ej eller desamma som kyrkornas. I den
för Island gällande äldre Kristenrälten, 17 författad år 1122 af
biskoparne Thorlak Runolfsson i Skalholt och Kettil Thorstens-
son i Holum, på erkebiskop Adzers uppmuntran och med Sae-
munds samt andres biträde, och följande året antagen på Al¬
lhinget, 18 omtalas endast att sång- och bönhus skulle för in¬
vigningen erlägga hälften mindre än kyrkor. 19 Den yngre
Kristenrälten, sammanskrifven på erkebiskop Jons inrådan af
biskopen i Skalholt, Arne Thorlaksson, år 1274 och följande
året på Allhinget, med få undantag, såsom lag bekräftad,20 för¬
bjuder oinvigda bönhus alt taga tionde.21 Sedermera förord¬
nade biskop Jon Hallhorsson (f 1559) i Skalholt, alt de ka¬
peller, hvari biskopen medgifvit att gudstjenst finge hållas, skulle
åtnjuta samma asylrätt som andra socknekyrkor, så alt en hvar,
som derstädes beginge stöld, rån och annat våld, skulle straffas

17 Huruvida Island förut begagnat den af biskop Grimkel och andre
lärde män författade kyrkorätt, hvaraf endast fragmenler finnas, derom
äro meningarne mycket delade. Jfr. Finnus Johannaeus, a. st. I. s.
74. 79. 106. Joh. Erici, De expositione infantum apud
veteres Sep ten t r i o na I e s, ejusqve causis, g 6, inf. efter Sa¬
gan af Gunnlaugi Ormstungu ok Skalld-Rafni Hafn. 1775.
s. JU 10. Kongslev, Den danske og norske private Rets förste
Grunde. Kbhvn 1781. I. s. 198. Nörregaard, a. st. I. s. 70. samt
Thorkelin i praef. ad lus eccles. Vetus. s. X. Häremot Schlegel,
Commentatio bistorica et critica vid Grågås. P. I. g 11. s.
XXXI—XXXIII. Se ock Hungrvaka, kap. 11.

18 Finnus Johannaeus a. st. I. s. 106. Finsen, a. st. s. 152 not. l) an¬
ser, ehuru utan skäl, denna Kristenrätt blott som en del af Grågås.
Alldeles oriktig är Hotbergs uppgift att Bergthor skall hafva gifvit
»den Isländske lus Canonicum, kaldet Kristenrettur». Holberg, Danne-
marks og Norges Staat, s. 449.

tö lus ecclesiasticum Vetus. Kristinrettrhinn Gamli edr
porlaks oc Ketils biscupa. ed. Thorkelin. Uavn. 1776. Cap.
XIV; ar er bann (biscop) vfgir saunghüs edr bönahös. £at scal hvart
caupa sex aurum».

2 0 Nemligen: IV Cap. De potestate episcoporum in templa eorumqve
possessiones; XIII Cap. De eleemosynis sive cibariis in pauperes ero-
gandis. XXXIII Cap. De foenore. XXVIII Cap. De excommunieationibus,
qvffi ipso facto contrahuntur. Finnus Johannaeus a. st. I. s. 540. Denna
uppgift instämmer ej. lika litet som sjelfva kapitel-indelningen, med
Thorkelin, som i praef. ad lus. eccles. Novum (s. IX) uppgifver, utomIV och XIII Cap., äfven XXXV Cap. De poenis usurariae pravitatis.Se ock Arna biskups Saga, kap. 10. 14.

21 lus ecclesiasticum Novum. Kristinnrettr inn Ny i edr.
Arna fiiskups. ed. Thorkelin. Hafn. 1777. Cap. XV: »Ecki
bieualiös skal tfundir laka, f>at sem egi er kirkiu vfgsla å».



12G

med bannlysning. 22 Men i synnerhet framlyser skilnaden emel¬
lan socknekyrkor och bönhus af elt synodal- (prestastefnu) be¬
slut, hvarigenom biskopen i Skalholt Gyrdr Ivarsson (-j- 1360)
stadfäslade de af företrädaren, Jon Sigurdsson (f 1548), på en
synod bekräftade artiklar, af innehåll, bland annat, att hustrur
icke skulle få intagas i bönhus, eller barn derslädes döpas eller
hjon sammanvigas, hvilket allt borde ske i socknekyrkan.23 Af
ett bref, som biskop Oddgeir Thorstensson år 157S utgaf, in-
hemlas, all invånarne på de orter, der kapeller lågo nere, vä¬
grat icke allenast' alt gifva preslen offer och bestrida andra
nödiga utgifter, ulan ock alt å söknedagar hålla gudsljenst,
hvarföre biskopen nu påbjöd, alt då preslen ej kunde sjunga
— ty deruti bestod egentligen gudsljensten — på helgdagar
uti bönhusen, hvilket ofta inträffade på utöar, der man ej kunde
Där som helst framkomma, eller ock hade flera kyrkor att före¬
stå, så borde menigheten förrätta sin andakt i kapellen på
söknedagar. Der kapellen åter voro förfallne, skulle sockne-
presten icke förty hafva fullt offer af bönderne, så framt han
i domestikal-kyrkan (heimiles kirkiunne) sjöng lika många mes-
sor som i kapellet, ehuru dess medlemmar icke ville afhöra
messan och betala kostnaden derför. Berjemle borde de jord-
egare, hvilkas bönhus förfallit, af kyrkans ombudsman tillhållas
alt inom bestämd tid reparera dem, ty i annat fall skulle pro¬
sten »fara fram emot dem efter helga kyrkans lagar.» 24 På en
synod i Skalholt år 1396, under biskop Vilchin, beslöts alt alla
presler, som hade två socknekyrkor, borde om söknedagarne
förrätta gudsfjensten i ulkyrkor (annexer) och bönhus; alt dessa
tempel borde väl förvaras samt inom tolf månader sättas i fullt
stånd, vid bot af tre marker för halfkyrkor, men tolf öre för
bönhus.25

Af allt delta synes således att biskoparne icke underlåtit
att ifra för kapellens vidmakthållande. Emedlertid visar dock
ett odaleradt edikl af Konung Håkan alt biskoparne icke alllid
velat förordna prester till gudstjenstens firande uti de af en-
skildte, på egen bekostnad uppförde och med nödigt anslag för
gudstjenstens och prestens underhåll försedda kapeller, hvilket
förfarande nu ogillades. Troligen har detta edikt, ursprungli¬
gen gällande för Norrige, af något misstag kommit all tilläm-

2 2 altem at bsenhtis {>au sem Biskup lofar at syngia at. hafi {Mlfkar
f>vrmslur sem adrar söknarklrkiur». Finnus Johannsens a. st. II. s. 83
och 111, der enahanda stadgande förekommer på en synod i Uolli är
1354, under biskop Gyrdr.

2 3 Finnus Johannaeus a. st. II. s. 86.

2* Finnus Johanna?us a. st. II. s. 124—126.
2 B Finnus Johannmus a. st. II. s. 138. Af denne biskop Vilchin finnes

ett register eller jordebok af år 1397. Jfr. Dahlmann, Geschichte
von Dännemark. Hamburg 1841. II. s. 114.
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pas på Island, hel si delsamma först några år efter konung Hå¬
kans död blef af efterträdaren öfversändt till denna ö. 26 Huru
härmed än må vara, så känner man likväl af kyrkornas gamla
register [mätdagar) att många kyrkor haft kapeller, som till
kyrkopatronen erlagt årliga, ehuru till beloppet olika afgifler.
Och ehuru i lagarne något stadgande ej förekommer rörande
förhållandet emellan socknekyrkorna och kapellen, är det lik¬
väl sannolikt att det ålegat patronen all förse kapellet med allt
hvad som erfordrades till dess och gudsljenstens underhåll.

Hvad angår vocationsrätten, så var den i början nära för¬
enad med den Isländska kyrko-inrättningen. Såsom förut är om-
taladt funnos åtskilliga kyrkor på Island redan före år 1000,
då kristna läran genom lag stadgades, och hvilkas antal efter hand
lillvexte. I förstone voro dock prester så sällsynta att guds-
tjensten icke kunde vederbörligen uppehållas.27 Småningom
förökades äfven presternes antal genom de af Tharighrand och
Siefner Thorgilsson samt Gissur Hvide och Hjälte Skeggeson
medförde, men i synnerhet genom dilresande utlänningar ifrån
Norrige, England, Irland och Tyskland, hvilka antingen sjelfve
officierade i kyrkorna eller invigde andra dertill. Ibland dessa
biskopar var Fredrik ifrån Saxen den förste, som, med biträde
af Thorvald Kodranson, predikade kristna läran på Island emel¬
lan åren 981—986. Han efterföljdes af Bjarnvard, med till¬
namnet bökvisi, ifrån England, omkring år 1020, derefter af
Kolus, den förste biskop, som blef begrafven i Skalholt,28 så
af Irländaren Jon, och vidare af Rudolf, hvilken grundlade det
första kloster på Island, 29 Henrik och Bjarnvard från Saxen,
hvilka alla under längre eller kortare tid qvarstadnade i landet.
Utom dessa omtalas äfven fem andre, de der blefvo hedrade
med biskopsnamn. 30 Iläraf synes således att de första pastorer
på Island varit utlänningar. De förrättade ock gudstjensten uti
de kyrkor, som tillhörde privatpersoner, af hvilka de vigde flere
till prestembetet, byilket på denna tid hade så stort anseende,
alt landels förnämste män eflerslräfvade detsamma. De sålunda

Finnus Johannrrus a. st. I. s. 420—421. 545 not. c). Denna Retter-
bod, som ock finnes tryckt tios Key ser og Münch, Norges Gamle
Love. Christian. 1849. III. s. 82—85. och hos Paus, a. st. III. s.
197—199 samt i Egel Thorhallesens öfvers. af Den Isländske
Lov, Jons Bogen. Kbhvn 1763. s. 391—394. dock med några skilj¬
aktigheter, anlages af de förstnämde (s. X.) att vara ifrån åren 1308
eller 1309.

2 7 Eyrbypgia-Saga, kap. 49. Prestar urdo egi til at veita tfder at kir-
kiom, pott gervar veri, pvf at J>eir voro fåir i Islandi f pun tfma.

2 8 Hungrvaka, kap 2. Are Frode 1. c. s. 9. Olof Tryggvasons Saga,
kap. 131—138. 141.

2» Hungrvaka, kap. 3. Are Frode, I.e. s. 9. Landnama-Saga, P. I. kap. 16.
3# Hungrvaka, kap. 3. Are Frode 1. c. s. 9. Finnus Jobannaeus a. st. I.

s 41. IT. 86—89.
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prestvigde kyrko-egare uppeböllo derefler sjelfve, eller genom
vikarier, gudsljensten uli de af dem eller deras förfäder upp¬
byggde tempel; och då alla kyrkor tillhörde privatpersoner, låg
således vocalionsrällen ursprungligen i dessa kyrko- och jord-
egares händer. Men sedan Skalholl år 1057 och Holum år
1107 erhållit egna biskopar, började vocalionsrällen småningom
alt inskränkas, så alt för kyrko-egarne endast ålerslod ius prae-
senlationis, hvilket äfven beslyrkes af den äldre Kristenrällen,
enligt hvilken hvar och en kyrkopatron, som sjelf ej var invigd
till prestembelet, borde på egen eller kyrkans bekostnad upp¬
fostra en yngling, öfver hvilken patronen hade casligationsrält,
och så låta undervisa honom, all han med tiden kunde prest-
vigas till kyrkan. 31

Med historien om patronatets utveckling på Island står
uppkomsten af prebenden i nära samband, såsom utgörande re¬
sultatet af den långvariga striden emellan biskoparne och kyrko-
egarne angående| nämde rätt. Härom träffades en öfverens-
kommelse, med erkebiskop Jorunds råd och samtycke, emellan
konung Erik, med tillnamnet presthataren, och biskopen i Skil-
holt, Arne Thorlakson, uti Augvaldsnäs år 1297, jemlikt hvilken
de ställen i Skalholts stift, som alldeles tillhörde kyrkorna, skulle
slå under biskopens förvaltning, hvaremot de, hvaraf lekmän¬
nen egde halfparlen eller mera, skulle förblifva under deras
förvaltning med de afgifter till presterne, som stiflaren hade
anordnat, och icke vidare. 32 Häraf skilnaden emellan större
kyrkor, prebenden, geistlige län samt mindre eller halfkyrkor.
Väl känner man ej huru många kyrkor, på grund häraf, från
enskildla öfvergått och förvandlats till prebenden eller geistliga
län; men alt deras antal icke varit obetydligt, kan man sluta
till af de upprepade klagomål, som i delta hänseende läto sig

31 Krislinrettr forlaks oc Ketils. Cap. XIII: »fat er manni oc rett at
låta la?ra prestling til kirkio sinnar. hann scal gera måldaga vid sveininn
siålfann ef hann er sexlån vetra. Enn ef hann er yngri få scal hann
gera vid lögrådanda hans. så måldagi å at halldaz al I r er feir gera med
ser. Nu gera feir eigi måldaga annan enn madr tekr prestling til kirkiae
at lögmåli retlo. hann scal få honom fdstr oc kenzlo oc sva lata råda
hönom sveininum at bsdi se <5vegslaust sveini oc sva frandom hans
oc sva vidgera sem hans barn vari. Enn fa er hann hefir
vfgslo tekit. oc hann er prestr. oc er så madr er honom feck kenzlo
scylldr at få honom messo föt (messoklaedi) oc hökor far er biscupi
syniz sva sem veita megi tölf månada tffor med».

33 »At feir stader f Skålholltz biskupsdame sem kirkiur eigu allar.
sku'o vera undir biskups forradi. Enn far sem leikmenn eigu hålfar
edr meiri. skulo leikmenn hallda med fvflfkum kennimanna skylldum
sem så hefer fyrirskillt er gaf enn lüka af ekki framar». Finnus Jo-
hannaus a. st. I. s. 411. På Danska bland Relte-Böder i Egel Thor¬
hallesens öfvers. af Jons Bogen, s. 399.
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förspörja, serdcles af de besvär, som invånarne i Holums slift
anförde emot biskop Audun, som ville tillvälla sig rådighet öf-
ver kyrkans gods och inkomster, uppenbarligen i afsigt attbe-röfva lekmännen den dem tillkommande patronalsrätt, och emot
hvilket tilllag konung Ilåkan sökte alt sälta en gräns, 33 hvar-
om mera längre fram. Delta oakladl fortforo biskoparne attinkräkta på lekmännens rätt, hvarföre ock Krislian I, hos hvil-ken Isländarne klagat deröfver, att då biskopen och kyrkanhade några gods samman, ville biskopen, när de derå boenderåkade i gäld hos kyrkan, icke laga af allmogen något annati betalning än deras del i hufvudgården, såg sig föranlåten attår 1481 stadga, alt de bönder, som blefvo kyrkan något skyl¬dige, skulle, likasåväl som deras arfvingar, få Jiqvidera gäldenmed de varor de kunde prestera eller med annan deras ge¬mensamma jord, så framl ingen af arfvingarne ville sådan jordtill sig lösa och deras räkningsgäld betala. 34

De kyrkor, som, i enlighet med den anförda överenskom¬
melsen i Augvaldsnäs, förvandlades till allmänna kyrkor, under-
gingo derigenom en betydlig förändring, i del biskoparne lingomakt att till dem kalla prester och förordna om deras godsoch inkomster, hvilken räl'ighet de utöfvade långt in i refor¬mationstiden, med undantag af livad angår tre kyrkor i Skal-bolls och en i Holums stift, till hvilka erkebiskopen och kani-kerne i Nidaros till vallade sig rätt alt få utse pastorer, be-nämde: canonici Archicalhedrae Nidarosiensis.35 Till alla an¬dra prebenden kunde biskopen utse hvilken som helst; ochegde prebendarien all under sin embetslid uppbära afkastnin-
gen af den tjenslen åtföljande lösa och fasta egendom.36Enligt transactionen i Augvaldsnäs borde väl lekmännen fort¬farande få kalla prester till de kyrkor, som de då fingo behålla.Med tiden synes dock denna rätt hafva blifvit allt mer och mer
inskränkt och likasom råkat i glömska. Ty först begynte bi¬skoparne Thorlak Thorhallsson och Brand Saemundsson att om¬
kring år 1179 ålägga de Isländska presterne celibatet, och se¬
dan förbjöd erkebiskop Erik, uti bref till nämde biskopar af år1190, att ordinera de män, som hade godord, såvida de ej villeafsäga sig denna värdighet. 37 Då nu presterne hvarken kunde
ingå äktenskap eller bekläda civila embelen, så blef deraf en
följd att de kyrko-egare, som icke ville underkasta sig dessa

3a Se konung Håkans Br. af år 1319, hos Finnus Johanna-us a. st. II. t,166—108.
3 4 Finnus Johannaeus a. st. II. s. 241.
3» Finnus Johannaus a. st. II. s. 373. III. s. 92.
3 6 Jfr. två kollationsbref af biskoparne Jon och Gotiska!k (f 1520) iHolum, det förra af år 1430, hos Finnus Johannaeus a. st. II. «,384. 628.

3 7 Finnus Johannasus a. st. I. 3. 223. 255.

9
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inskränkningar, ej eller kunde förrätta gudstjenslen uti deras
egna kyrkor. Härtill kom att preslernes antal hade så tilltagit,
alt det fanns flere prester än kyrkor, hvadan kyrkopalronerne
ej mera behöfde uppfylla den i Kristenrätlen stadgade föreskrift
om ynglingars uppdragande till preslembetet. J>å patronerne
således hade alt välja emellan en mängd kringvandrande pre¬
ster, och då de sjelfve ej eller ville ordineras, så kunde bisko¬
parne desto lättare göra intrång på deras presenlationsrätt, som
vid kalhedralkyrkoma funnos många tjensigörande prester, de
der icke egde prebenden, ulan lefde i biskopens hus och gingo
till hans bord. 38 Att biskoparne ej uraktlåtit att gynna sådane
klerker, kunna vi taga för afgjordl. Ännu större måste bisko¬
parnes inflytande halva varit, då ordentliga skolor, stående un¬
der deras tillsyn, blefvo inrättade för preslbildningen och hvar-
ifrån patronerne kunde, med biskopens begifvande, erhålla pa¬
storer till deras kyrkor.

Med år 1179 börjar den minnesvärda striden emellan bi¬
skoparne och lekmännen rörande patronatsrättens ulöfning och
omfång. Då denna tvist haft ett väsendlligt inflytande på det
Isländska patronalet, hvilket nästan helt och hållet uppgår deri,
torde del vara nödvändigt att här vidröra densamma.

Såsom redan är nämdl hade flere af Islands förmögnare
invånare, efter det kristendomen blifvit dit införd, uppbyggt ansen¬
liga och utmärkta kyrkor samt på egen bekostnad försett dem
med klockor och andra för gudsljensten erforderliga saker. Der-
jemte hade äfven några anslagit åt kyrkorna åtskilliga kreatur,
understundom äfven sjelfva jorden, antingen helt och hållet eller
till hälften eller till någon del, tillika med hemman, fiskdammar
och annat sådant, hvaraf kyrkan kunde hemta fördel, dock med
det vilkor, att de och deras afkomlingar städse skulle njuta
palronalsrätt dertill och uppbära alkaslningen deraf, hvaremol
de borde vid makt hålla kyrkan, dess tillbehör och prydnader
och med underhåll förse ordets tjenare, nemligen prester, dia¬
koner och deras vikarier, samt bispringa de fattige. Denna in¬
rättning ville biskopen i Skalholl, Thorlak Thorhallsson förän¬
dra eller reformera, dertill uppmuntrad af erkebiskop Osten i
Nidaros, då han nämde år visiterade östra fjerdingen, i det han
vägrade alt inviga en af Sigurd Ormsson på hans gård Svinafell
uppförd kyrka, såvida ej gården och dess tilliggande allräddes
till honom och hans efterträdare med full palronalsrätt, och
hvarvid han, under åberopande af gudomliga och menskliga la¬
gar, apostoliska konstitutioner och påfvarne i Rom, slutligen
lyckades alt medelst hotelser ger.omdrifva sina anspråk, så alt
icke allenast bemälle Sigurd till honom afträdde patronatsrätten,
utan ock nästan samtlige kyrkopatroner i berörde fjerding följde
dennes exempel. Men då biskopen sedermera fick höra att

38 Finnus Johannsens a. st. II. s. 373.
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erkebiskopen råkat i ovänskap mod konnng Sverre och förty
afvikit till England, synes han hafva afståll ifrån sitt förehaf-
vande. 39 Vid samma lid lefde i södra fjerdingen af ön en man
vid namn Jon Loplsson, utmärkt genom sin börd och rikedom,
på en gång diakon och godi samt kyrkopalron i Höfdabrek,
hvars förstörda tempel han åter uppbyggt och önskade alt
biskopen måtte inviga. Härtill vägrade denne, på ofvan an¬
förde skäl, men måste slutligen gifva efter. På samma sätt
sökte biskopen i Holums stift, Brand Saemundsson, alt göra
intrång på lekmännens rätt, ehuru med mera måtta än den
förre. Sålunda tvistade han med Arnthrudssönerne om gården
Vall i Svafadardal, hvilken strid slutade med förlikning, så all
biskopen skulle, under sin lifstid, behålla gården, hvarefter den
skulle återgå till vederparlerne.40 Derefler afsladnade dessa
stridigheter under en längre tid, hufvudsakligen emedan de föl¬
jande biskoparne voro dels mindre stridslystne, dels ock sys¬
selsatte på annat ,håll, tilldess Arne Thorlaksson år 1269
uppsteg på biskopsstolen i Skal hol t. Under denna mellanrymd
hade åtskilliga vigtiga förändringar timat. Den Isländska repu¬
bliken hade nemligen gått under, i det invånarne år 1264 un¬
derkastade sig Norrske Konungens välde, förnämligast på det
vilkor alt de skulle oförkränkt få njuta gammal lag och rätt
till godo.41 Då Grågåsen och Thorlaks Ketlilianska Kristen-
rätlen på denna tid ännu gällde, så voro kyrkopalronerue följ¬
aktligen försäkrade alt få behålla deras gamla rättigheter. Meu
sedan preslembetet blifvit afskiljdl ifrån civila tjensler samt
biskoparnes och kleresiets makt och anseende, under fortsatta stri¬
der emellan åren 1123 och 1275, erhållit en ditintills okänd
utsträckning, i synnerhet visande sig i den biskopliga jurisdik-
tionsrälten, till hvilken nästan alla slags mål kunde hänföras, 42
så öppnades härigenom ett vidsträckt fält för biskoparne alt
blanda sig i kyrkopatronernes och preslernes tvister och ange¬
lägenheter samt dervid göra intrång i de förres rättigheter.

3u Finnus Johannsens a. st. I. s. 29{,—292. Troligen hade erkebiskopen
halt påfvens befallning härtill. Åtminstone finnes i delta ämne en
bulla af Alexander III till erkebiskop Stefan i Upsala, hos Örnhjälm,
Historia Sveonum Gothorumque ecclesiastica. Sthlml089.
s. 500—507 och L i 1 jeere n, D i p 1 om a tar i u m Suecanum. Holmiae
1829. I. s. 77—82.

4 0 Finnus Johannaeus a. st. I. s. 292—295. 332.
41 Finnus Johannteus a. st. I. s. 381—382. Keyser og Münch, NorgesGamle Love. I. s. 460 och Egel Thorhallesens öfvers af Jons Högen,

s. 376—-377, der 1262 års öfverenskommelse äfvenledes linnes tryckt.
Jfr. To r fa; u s, Historia rerum Norvegica] um. Hafn. 1711. IV.
s. 333 IT. Dahlmann, a. st. II. s. 288 IT.

42 Det bästa beviset härpå är det vid Arnes Kristenrätt fogade Appen¬
dix, Cap. II: i)Um Kyrkiumål», grundande sig på transactionen i Tuns-
lierg är 1277. Thorkelin, a. st. s. 216.



132

Knappt hade Arne Thorlaksson, en man, utmärkt genom sin
stolthet och djerfhet, 43 uppstigit på biskopsstolen, förr än han
genast, eller år 1269, höll en sammankomst med klerker och
lekmän, hvarå han förkunnade den lika herrsklystue erkebi-
skop Jons stadgar, innehållande, bland annat, att alla kyrkor,
med dertill hörande jord, skulle öfverlemnas till biskopen. Sam¬
ma år förrättade han en Visitation i södra fjerdingen, då han
lyckades alt bringa flera större och mindre kyrkor under sitt
väide. Deras antal förökades betydligt, då han följande året
visiterade östra fjerdingen. Men härvid uppflammade den gamla
prebendeslriden. Kyrkopatronerne, missnöjde med dessa våld¬
samheter, togo sin tillflykt till Konungen och erkebiskopen,
hvilka båda, jemte flere andre af rikets store, deribland åtskil-
lige Isläudare, sammanträdde till ett möte i Bergen år 1273,
bvaresl erkebiskopen, efter det biskop Arne, med åberopande
af gudomliga lagar d. v. s. kanoniska rätten, sökt visa alt kyr¬
kor och deras gods icke kunde tillhöra lekmän, hvarå Islän-
darne Sighvat Halfdansson och Einar Thorvaldsson, kyrkopatro¬
ner i Ödde och Vatnsfjord, genmälte alt de omtvistade godsen
blifvit af förfädren gifne till deras kyrkor med det vilkor, att
de och deras efterkommande städse skulle njuta palronatsrätt
till kyrkorna, deras lösa och fasta egendom och deraf uppbära
afkaslningen, allenast alt de höllo kyrkorna, deras tillhörighe¬
ter och prydnader i godt stånd, aflönade kyrkornas tjeuare samt
kostnadsfritt underhöllo en eller annan faltig, hvilket allt de
behörigen iakttagit, — tillerkände biskop Arne och hans efter¬
trädare full egande- och dispositionsrätt till nämde kyrkor och
allt deras gods. 44

Men ehuru biskop Arne sålunda gick segrande ur denna
strid, ansåg han likväl försigtigheten fordra att på en fastare
grund än erkebiskopens domslut uppföra Isländska kleresiets välde.
Af denna anledning sammanskref han år 1274 den efter honom
benämda Kristenrälten, som i 4:de Kap. stadgade, att biskopen
skulle råda öfver kyrkor och deras gods samt alla eklesiaslika
ärenden, tionde och oblationer, som man lagligen gåfve gud och
hans helgon för sin själs frälsning, så att lekmän icke skulle
hafva något att säga uti sådana saker, utan biskopens orlof.Till kyrkorna skulle biskopen förordna presler och lärde män,
efter ty som deras register (måldagar, libri datici) förmådde.Såsom redan är omlaladt blef denna kyrkolag följande året

43 Härpå gaf lian bevis redan innan lian blef biskop. Årna biskups
Saga, kap. 4. Finnus Jobannxus a. st. II. s. 2—3.

44 Aina biskups Saga, kap. 5. 6. 11. Finnus Johannaeus a. st. II. s.
3—8. 42-—43. Jfr. härmed påiven Gregor i i X:s stadfästelse af d. 26
Ju I i i 1274 å överenskommelsen emellan Konungen och erkebiskopen
i Bergen d. 1 Aug. 1273 hos Key ser og Münch, Norges Gamle Love.
II. s. 455—462.



143

antagen på Allhinget, med undantag af några få kapitel, deri-
bland del fjerde, såsom allt för mycket förnärmande lekmännens
rätt och frihet, hvarom frågan blef hänskjuten till Konungens
och erkebiskopens pröfning. Då Konungen fått kännedom om
saken, förkastade han hela lagen samt förbjöd alt, honom ove¬
tande, införa nya stadgar, hvaremot erkebiskopen, som genom
den pragmatiska sanktionen (Sdttargiörd) i Tunsberg den 9
Augusti 1277 erhållit vidsträckt myndighet i kyrkliga värf,45
sladfästadc hela Krislenrälten, hvilken år 1280 blef å nyo öfver-
lemnad till Allhinget och såsom lag antagen, med undanlag af
del nämda 4:de kapitlet, hvarom biskoparne och lekmännen
icke kunde sig förena. Med anledning häraf uppkom mycken
strid dem emellan, hvarvid biskoparne än lyckades att medelst
hotelser och bannlysningar tillvälla sig lekmännens kyrkor och
deras gods, än nödgades all afstå hvad de sålunda förvärfvat.
1 konung Erik preslhalaren funno lekmännen ett kraftigt be¬
skydd. Denne konung började sin regering med alt inskränka
de andliges privilegier. Derefter förordnade han dels år 1283,
att de prebenden, som på grund af arfsräll eller långvarig be¬
sittning tillhört lekmännen, men af de andlige blifvit dem olag-
ligen afhände, sktille återställas till deras rätta egare, samt att
med patronatsrälten och tionden skulle förhållas på samma sätt
som under konung Håkans och erkebiskop Sigurds lid, dels
år 1291, att frågor om tionden, böter och allt hvad som rörde
kyrkans tjenare skulle afdömmas efter den gamla krislendoms-
balken och således återbringas till det skick, som var gällande
före transactionen i Tunsberg, dels ock år 1295, att alla ekle-
siastika mål och ärender skulle behandlas efter ty som af forno
varit sed och efter Jagens föreskrift, men icke afgöras genom
bannlysning och interdikt, samt att det tillhörde lagmännen att
dömma såväl i eklesiaslika mål som i andra.40 Emedlertid
hade erkebiskop Jon, af fruktan för Konungen, med hvilken
han legat i stor strid, frivilligt begifvit sig i landsflykt till
Sverige, hvaresl han ock alled år 1285. Hans efterträdare,

4 R Se vidare öfverenskommelsen i Tunsberg bos Finnus Johannsens a. st.
I. s. 386—398 och hos Key ser og Münch, Norges Gamle Love. II. s.
462—482.

*6 »fyfat laugmenn ero til f>ess skipader at segia laug um kristindöms-
rett sem aunnur mål». Finnus Johannsrus a. st. I. s. 402. 5>0. 543.
412—414. II. s. 10. U. 21 IT. Åma biskups Saga, kap. 37. 40—42.
44—46. 53—56. 58—60. Den i texten anlörde Iletteibod af år 1295, som
ock finnes hos Paus, a. st. III. s. 180 och hos Keyser og Münch, Norges
Gamle Love, 111. s. 17, uppgifves på sistnåinde ställe (s. IX.) att vara
daterad Bergen d. 14 Maj 1290. Äfven Pétursson, Commentatio
de iure ecclesiarum in I s I a n d i a. H a v n. 1844. s. 97 och Michel-
sen i recensionen öfver detta arbete uti Neue Jenaische Allge¬
meine Lite ra tur-Zeitung. Leipzig 1845. N:o 73. s. 292 ha året
1293. — Dock anmäikes att 1291 års Retterbod anses af några vara
gifven år 1283.
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Jorund, uppmanade väl biskoparne på Island all krafligt full¬
följa tvisten om prebendena och beröfva lekmännen desamma.
Derjemte sladfäslade lian den af biskop Arne författade Krislen-
rälten samt förklarade de af Konungen gifna stadgar, som voro
stridande deremot och som tilläto lekmännen att innehafva pre-
benden, för kraftlösa. Men då Jorund sjelf råkade i häftig
tvist med kanikerne i Nidaros, fällde han slutligen modet och
förmådde Arne, som i Rafn Oddsson funnit en ihärdig mot¬
ståndare, att med konung Erik ingå den redan anförda förlik¬
ningen i Augvaldsnäs år 4297. hvarigenom den långvariga pre-
bendelvisten omsider afsladnade. 47

Ar 1298 afled biskop Arne, och följande året konung Erik
Il preslhataren, efterträdd af sin broder, konung Håkan Mag¬
nusson, som utgaf det ofvannämde ediklel samt år 4516 bekräf¬
tade den gamla Krislenrätten. 48 Hans dotterson och efterträ¬
dare, Magnus Smek, förordnade, bland annat, år 4335 att den
Krislenrätt, som gällde i södra delen af ön, nemligen den yngre
eller biskop Arnes, skulle följas öfver hela landet.49 Dock
har, delta oakladt, nämde kyrkolags praktiska auktoritet varit
mycken tvist underkastad. 00

2 §•

Om patronatet under lutherska tiden.
Vid slutet af medeltiden hade biskoparne verkligen kom¬

mit derhän att de tillsatte prester vid alla kyrkor, både all¬
männa och privata, med undantag af de fyra ofvannämde, hvilka
tillsattes af erkebiskopen och kanikerne i Nidaros. Episkopatel
hade således äfven här genomdrifvit samma kanonisk normala
rätt, som kyrkan ifrån äldre tider erkännt. Då utkom Kri¬
slian III:s Kyiko-Ordinans, hvari menighetsvalel uppställdes
såsom regel för kyrkliga läroembetens tillsättande. I början
gick det dock så trögt med den praktiska tillämpningen af den
den deri uttalade allmänna valprincip, alt flera decennier må¬
ste förflyta, innan densamma kunde komma till verkställighet.

Finnus Johannseus a. st. I. s. 401. 402. 411. II. s. 21 ff. 39.
48 Finnus Johannseus a. st. I. s. 417. 422. Härförutan finnes 1316 års

Retterbod tryckt bos Keyser og Münch, Norges Gamle Love. III. s.
116, der den (jfr. s. XI) säges vara daterad Bergen d. 28 Julii, äfven-
som hos Torfaius. a. st. IV. s. 450 och i Eget Tborhallesens öfvers. af
Jons Bogen. s. 385.

Finnus Johannseus a. st. I. s. 425, 437. Pélursson, a. st. s. 98.
Sveinbjörnsson i praef. till larn sida edr Håkon arb<5k. Havn.
1847. s. XX. not. 1) har årtalet 1356.

KO Se vidare Finnus Johannaius a. st. I. s. 540—551. Pétursson, a. st.
98—106.
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Under hela denna lid, eller till år 1565, forlforo biskoparne
alt, likasom förut, utöfva vocationsrätlen. Orsaken härtill var dels
bristen på lärare, dels den icke ogrundade farhågan, alt menig¬
heten, som ännu var lillgifven den numera för källeri förkla¬
rade läran, företrädesvis skulle välja de prester, som dertill
bekände sig. 31 Den nya valrätten var ock för biskoparne min¬
dre behaglig. Och faslän Kyrko-Ordinansen, Ribe-Artiklarne
och 1563 års Bref beröfval biskoparne deras fordna makt alt utse
prester, finnas de likväl halva tillsatt sådane icke allenast vid
några under biskopsstolen lydande gäll, utan äfven vid de min¬
dre prebendena. 32 Alla dessa missbruk, utom flera andra, un¬
danröjdes dels genom Kongl. Rescriptel den 3 Maj 1726, enligt
hvilkel biskopen borde afgifva till Konungen årliga förtecknin¬
gar på lediga gäll, med uppgift på de prester, som af Konun¬
gen blifvit kallade eller icke, äfvensom en serskild förteckning
på alla gäll, deras prester och de förres beskaffenhet, dels ge¬
nom Kongl. Brefven den 10 Maj 1737, som förordnade att sedan
biskoparne till amtmannen insändt årliga listor på de från dom¬
kyrkoskolorna dimitterade studerande, med attest öfver hvar
och ens lärdom, lefverne och förhållande, egde amtmannen, ulan
att vederbörande derom gjorde ansökning hos Konungen, gifva
och utställa collation på vakania gäll, hufvudgälleri undantagne,
hvartill Konungen sjelf förbehöll sig att kalla. Häruti skedde
genom Rescriptet den 29 Januari 1740 den modifikation, alt
gällen indelades i 3 klasser eller hufvudgäll, medelmåttige och
ringaste, af hvilka de förste, renderande öfver 100 r:dr, tillsattes
af Konungen, hvars vocalions- och konfirmationsbref betaltes
med samma belopp som i allmänhet erlades i riket; alt andra
klassens gäll, afkaslande 50— 100 r:dr och de af tredje klassen,
som inbringade minst 40 r:dr, väl tillsattes af amlmannen, men
att konfirmationen utfärdades af Konungen, hvarföre i afgift er-
lades detsamma som för kapellaners konfirmation, hvareinot de
af tredje klassen, som gåfvo under 40 r:diy blefvo alldeles be¬
friade från Kongl. konfirmation, så framt ej vederbörande an-

Ri Fredrik II:s Bref d. 20 Mars 1563, dä superintendenterne anbefalldes
all noga eftcrlefva den geistliga Ordinansen. Ett annat Bref af d. 27
Mars samma år inskärpte ytterligare denna föreskrift, med det tillägg,
att preslen borde, i enlighet med Ordinansen, taga bref ocli eollats af
Konungens länsman. Och på det Ordinansen måtte vederbörligen ef-
tcrlefvas, fingo superintendenten och länsmannen, jemlikt Brefvet d.
13 April 1565, makt att tillsätta en prost eller official i hvar fjerding.
Eilt annat Bi ef af d. 20 Mars 1573 öfverlemnade denna rättighet åt
superintendenten. Finnus Johanmeus a. st. III. s. 14. 15. 18—19. 92.
II. s. 662. Om 1537 års Kyrko-Ordinans se vidare Engel stoft,
Liturgiens eller Alter b ogens og Kirkeritualets Historie
i Danmark. Kbhvn 1840 s. 10. fl'.

n2 D< t sednare fortfor ända till år 1666. Finnus Johannteus, a. st. III. s.
120. 495. Pétursson, a. st. s. 112. not. 131J.
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norlunda önskade.53 Finnes ej amtman, utöfvas hans räll af
vikarien och biskopen. 64 Och utfärdar amtmannen, så länge
han är i landet, collationer till presllägenheler. 05 Dock få
hiskoparne, ehuru med Kongl. konfirmation, sjefve ka ila pre-
ster till domkyrkorna, emedan de anses som deras kapella-
ner. 36 Sedermera förordnades att till de gäll, hvarlill stifts-
amtmannen utfärdar collation, skall biskopen föreslå tre kan¬
didater, af h v i 1 k a den förre utnämner en; men äro kandida-
fernc ej så många, bör gällel tillsättas efter biskopens förslag. 37
Men som åtskilliga svårigheter yppade sig vid tillämpningen
häraf, så stadgades derföre genom Rescriptel den 2 Dec. 1791,
att när flere än tre sökande anmalte sig, borde biskopen utlåta
sig öfver dem alla, hvarefler stiftsamtmannen skulle kalla en,
hvaremot, om blott en eller två funnos, biskopen ej behöfde
föreslå flere, då desse voro competente. Anmälte sig ingen
sökande till de minsta gällen, skulle en skicklig och från sko¬
lan dimitterad student utses. Och skulle ingen skilnad göras
derpå, om den sökande hörde till stiftet eller icke.

De svårigheter, hvarmed reformationen hade att kämpa på
Island, voro hvarken få eller obetydliga. Härtill bidrogo flera
orsaker, af hvilka vi redan anfört några. Sjelfva öns aflägsen-
het från moderlandet lade stora hinder i vägen för ett prak¬
tiskt genomförande af reformationens sanningar. Väl arbetades
under denna tid mycket för skolväsendets ordnande, men ännu
dröjde del länge, innan frukten deraf kunde upphemtas. 38 Af-

5 3 Finnus Johannams a. st. III. s. 489. 496—501. Genom Br. d. 14 Okt.
1735 infordrades först utlåtande af amtmannen på livad grund och till
livad gäll han kallade prester, visande 1737 års Bref att lian stödde sin
collationsrätt på Kongl. Anordn. d. 24 Mars 1563 och d. 4 Mars 1595.
Derjemte anniäikes att af första klassen linnes Idott 5 och af andra
klassen 47 gäll på Island. Pétursson, a. st. s. 112—113.

54 Reskript, d 3 Juni 1754. N

5 5 Reskript, d. 18 Okt. 1771.
5G Reskript, d. 1 April 1740.
6 7 Reskript, d. 11 Maj 1787. Kansli-Skr. d. 12 Jan. 1788. Finnus

Johannaus a st. III. s. 501. Kolderup-Rosenvinge, Samling af For-
ordninger. I. s. 92—93. Pétursson, Historia e cc I e s i a st i ca
Islandia?. Havn. 1841. s. 5. 92. 105. I Comment. de iure eccles.
in Islandia har Pétursson orikligt angifvit datum på Reskript, d. 18
Okt. 1771 alt vara af d. 18 April s. å.

68 Uti alla kloster och vid domkyrkorna skulle skolor inrättas Br. d.
24 Dec. 1542 och Instr. 1550. Dertill anslogs kronotionde. Br. d. 29
Mars 1560 och d. 13 April 1565. De som ville studera fingo rätt alt
fritt draga ur landet. Br. d. 20 Mars 1573- Jfr. Br. 1550. 15.>2. 1553.
Finnus Johannaeus a. st. II. s. 298. 303. 310. 312. 321. 322. III. s. 12.
16. 19. — I Island kunde reformationen införas först efter borgerliga oro¬
ligheter. En katholsk biskop, Jon Aresen i Holum, blef till och
med halshuggen d. 7 Nov. 1550 såsom majestätsförbrytare. Mtinter,
Kirchengeschichte. III. s. 530—550.
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vor» kyrkoväsendel organiserades pä en bättre fot. Sålunda sknlle
en jordebok uppradas på all geistig och verldslig ränla samt
kyrkornas jordar, bvilka sednare superintendenten icke fick
afhända ulan Konungens samtycke. 59 Presternes ställning bir-
bältrades. Faltige socknepresler erböllo i böljan kontanta an¬

slag, utgående af klostren; deras gamla prestjordar, som nu
brukades af bönderne, skulle deiu återställas, samt dmnkyi ko-
hemman utläggas till residens-prestgårdar, hvarförulan superin-
tendenleme borde förse de socknepresler, som icke bade prest-
gårdar, med ell af stiftets hemman till en ständig preslgård. 00
Prester, som vanvårdade preslgården, skulle, efter trenne var¬

ningar af prosten, afsättas. Peremot tillhörde det superinten¬
denten och länsmannen att vaka öfver kyrkornas bästa samt
med lag återvinna den jord, som kunde hafva dem orätt från¬
gått. 61

Alla dessa föreskrifter — och ännu flera skulle kunna an¬

föras — ådagalägga alt regeringen icke uraktlåt all verka föl¬
en ordnad kyrkoförfattning. Ty värr, voro dessa bemödanden
ofta fruktlösa. Sålunda klagar Kristian IV uti Förordningen
om preslkall på Island af den 4 Mars 1595 öfver »len stora
oskicklighet och oriktighet,» som derslädes egde rum, att då
någon blifvit ordentligt kallad, ordinerad och konfirmerad till
ett preslkall, vågade andre, att medelst »vrång undervisning»
förvärfva sig Kongl Bref på gället och sålunda uttränga den
den redan insatte, hvarjemle en efterträdande befallningsman
ofta plägade kassera det af företrädaren utgifue collalsbref och
följaktligen godtyckligt afsätta innehafvaren från hans lägenhet,
hviIkel oskick nu blef förbjudet. Af Brefvel den 6 Maj 1617
finner man ock att länsmannen plägade utfärda exspeklansbref »till
unge karlar» på icke vakanta prestlägenhcter. Ett annat Bref
af den 51 Januari 1653 omtalar hurusom en fogde på Island
afsatt socknepresler och kapellaner samt tillförordnat andre i
stället, äfvensom företagit sig att utfärda collalsbref på bisko¬
pens beneficium till en annan än hans lagligen kallade kapellan.
Och i Btefvet den 12 December 1636 förbjudas verldslige per¬
soner att tillvälla sig kyrkornas rättigheter under den prelext
att de voro deras patroner. — Afven hos presterne förnimmas

Rf Instr. och Br. af åren 1550. 1553. 1556. Finnus Johannarus a. st. II.
s. 312. 315. 318. 320. 335.

60 Br. d. 28 April 1571, d. 20 Mars 1573, d. 9 Maj 1576, d. 12 Maj
1579, d. 28 April 1638 Ordn. d. 21 Mars 1575. Instr, för Knud
Sleenssenn af d. 16 April 1566- Finnus Joharinams a. st. III. s. 17—
18. 20—23. 74. II. s. 334. Om prestgårdar, se vidare Reskript, d. 22
Mars 1748 och d. 18 April 1761. Oni herrlijjheten deraf, dä prestenka
bebor prestgård, se Reskript, d. 5 Juni 1750, § 4. Pétursson, llist.
eceles. Islandhf. s. 86. 98. 89.

6» Br. d. 11 Maj 1708. d. 8 Maj 1591. d. 6 Maj 1617. d. 1 April 1618.
d. 21 April 1619. Finnus Johannteus a. st. III. s. 488. 50. 59—62.

10
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mycken oskick hafva varit rådande. I en Förordning af den
29 November 1022 besvärar sig nyssnämde Konung högeligen,bland annat, derölver, att då ett bättre gäll blelve ledigt, bru¬kade presterne locka till sig bönderue och låta dem underteckna
ett al de lörre förfalladl vocalionsbref, bvaraf stora trätor för¬
orsakades, älvensom alt biskoparne förelogo sig att till presler
ordinera oskicklige personer, så ock sådane, de der hade hvar-
ken gäll eller sacellani. Till förekommande af »sådana skad-
lige oskickligheter» förordnades dejföre, att ingen skulle få
prestvigas. utan all vara kallad till något kapellani eller prest-
kall, eller kallas till någon socken, så länge den rätta sockne-
presten lefde, eller sjelf skrifva kallelsebref och låta bönderue,
hvar efter annan, del underteckna. 62

Då regeringen sålunda nitiskt sträfvade för skick och ord¬
ning i kyrkoväsendet, ansåg hon sig < ck ega rätt all förfoga
öfver kyrkans förmögenhet. Uedan i Bref af år 1541 blef en
krigshjelp ulskrifven al kyrkor och kloster; och i Rrefvet den
22 December 1030 omtalas en dylik hjelp af kyrkorna till fån¬
gars ålerlösning. Kli annat Bref af den 19 April 1610 påbju¬
der en allmän hjelp af alla kyrkor, hela och halfva med annexer
och småkyrkor, som sjellve ej voro behöfvande, till Bessestads
kyrkobyggning, hvilken hjelp kyrkovärdarnc borde ulgifva.03
Förbållandet på Island var följaktligen ungefär detsamma som
i del egentliga Danmark.

Det är redan anmärkt att de Isländska gällen i allmänhet
voro små och föga vinslgifvande. Häruli ligger orsaken hvar-
före legeringen på allt sätt sökt alt undanröja de ölägenheter,
som al delta förhållande måste bäillyta. Redan år 1555 klagar
Krislian III derölver »all på Island funnos inånga små kapeller,
uti Dvilka mångenslädes vore befruklandes att deruti skedde
stor Guds förlörnelse; och dertill hade preslerne, som dem be¬
sökte, icke deras tillbörliga underhåll och ej heller kunde göra
der slik gudsljensl, som de borde,» hvarföre länsmannen, super-
intendenterne, lagmännen och några af de förnämsta bönder
borde uppgöra förslag huru härmed bäst kunde förfaras. Sedan
delta förslag, kändl under namnet: liessastada samtyckt, af
stället, der sammankomsten hölls, blifvit afgifvet, förordnades
år 1566 alt uti de små kapellen skulle dädanefler ingen pre¬
dikan eller gudsljensl hållas, ehuru socknepreslen foilfarande
fick uppbära de deraf uigående inkomster. 64 I sednarc lider

Finrins JohanusRus a. st. III. s. 53—55. CO. 04—65. 08. 71.
6 3 Finmis Johannsens a. st. II s. 297. IM. s. 58. 72. Om kyrkohäck er,

se Reskript, d. 19 Maj 1747 och Regi. d. 17 Julii 1782, g 16. Péturs-
son, Hi.st. eeeles. Islandix. s. 83. 143.

6* Instr. för Knud Sleenssenn af år 1555 och d. 16 April 1566 hos Fin-
nus Johannsens a. st. II. s. 292 0'. 329. 333. III. s. 292 IT.
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hafva talrika kyrko-reduktioner egt rum. 1 lleskriptet don 17
Maj 1765 ytlras härom, all ehuru Kongl. Befallningen af den
16 April 1556 (läs: 1566) afskaflat många halfkyrkor, hvilka
äro elt slags bönhus eller kapeller, som i fordna lider af en
del jordegare blifvil upprällade och dolerade på deras hemman,
för all deruli gå till Guds bord och afhöra en predikan några
få gånger om året, då de eljest sön- och helgdagar sökle deras
rätla hufvudkyrka, så funnos likväl ännu flera onödiga half-
kyrkor. Såsom onödiga ansågos ock en del annexe-kyrkor, de
der hade egen, med hufvudkyrkan förenad socken, och uti hvilka,
såsom beslående blott af omlrent 3 gårdar, gudsljenst några få gån¬
ger om året förrättades, då folkel eljest städse sökle hufvud¬
kyrkan, hvarföre dessa annexe-kyrkor blifvit kallade: ölverflö-
diga kyrkor. Af sådana annexe- och halfkyrkor blefvo nu icke
mindre än 28 indragne och nedlagde. Efter denna lid hafva
dylika indragningar ofta förekommit, hvarvid hufvud-, annexe-
och halfkyrkor samt kapeller blifvit antingen alldeles nedlagde,
och sjelfve, med tillhörande ornamenter och inventarier, bort-
auklionerade eller bortskänkte för hvarjehanda ändamål, eller
ock förenade med andra kyrkor. Samma förfarande undergingo
de till Skalholts biskopsstol hörande filialkyrkor. Ty sedan
Reskriptel den 29 April 1786 anbefallt flyttning af biskops¬
gården och skolan i Skalholl till Reikevig, lörordnades genom
Iteskriplet den 50 Juni 1786, alt då dessa filialkyrkor på auk¬
tion försåldes, skulle derlill hörande jord beständigt följa med
kyrkorna samt kyrkongarne vara skyldige att hålla kyrkorna
och deras gods i försvarligt stånd, vid äfventyr att de eljest
hemföllo till Konungen. Likaledes skulle, enligt Iteskriplet den
2 Oktober 1801, biskopsstolen och latin-skolan i Holum ned¬
läggas, 65 så att numera finnes blott en biskop och en läroan¬
stalt på Island.

livad angår patronalsrälten efter reformationen, så förcfann
lutherska läran vid sitt inträde på Island ännu många kyrkor
i lekmännens händer, oaktadt alla de försök katholicismen gjort
för alt beröfva lekmännen patronats- och eganderälten dertill.
Denna palronatsrätl erkände Kristian III, såsom redan är om-
laladl. Efter drnna tid förökades antalet af privatpersoners kyr¬
kor genom försäljning dels af de vid reformationstiden reduce¬
rade klosterkyrkor, dels af de till biskopsstolen i Skalholt och
Holum hörande kyrkor. Emedlertid är det ovisst huruvida
kyrkopatronerne verkligen utöfvai vocalionsrälten till deras kyr¬
kor, då uti de häiom ulgifne författningar något serskildl stad¬
gande icke förekommer, som på dem kan tillämpas. Att de
hall del i de geisllige beneficier kunna vi sluta deraf, att supcr-

'■ r» Pétursson, Hist. eccles. Jslandia\ s. 100. 193. 194. 198. 204. 213»
210—218. 220. 221. 223. 223. 231—233 251. 149- 155—150.
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intendenterne blefvo förbjudne all förläna någon annan person
med sådane beneficier, ulan han vore så lärd all lian kunde
predika och göra tillbörlig Ijenst uti kyrkan, hvaröfver läns¬
mannen borde vaka.00 Men huru härmed än må förhålla sig,
så är den kyrkopatronerne tillkommande vocationsrält numera
alldeles afskaflad, efler ty ofvanföre är vordet framslälldt.

6C Instr. for Knud Steenssenn af år J555. Finuus Johannxus a. st. II,
s. 331.

STOCKHOLM.
TRYCKT HOS RUDOLF WALL, 1855.
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