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«mammaa

Om Svenska jordens Beskattning,
till och med början af iyide Århundradet.

JL v enne grunder kunna upgifyas för Statens anspråk på
skatt af jord: regeringsrätt och eganderätt. Hvilkendera af
dessa såsom allmän rättsgrund åberopas, kan visserligen så
vida vara likgiltigt, som, under en verkligt fosterländsk sty¬
relse, anspråket i båda fallen sannolikt blifver enahanda j
men, då det ej kan vara likgiltigt huru Staten upfattar
sin idée, är den första fråga, som af detta anspråkslösa
försök måste besvaras: Var Svenska jorden ursprungligen i
statens eller enskildes ego?

Denna fråga är förut af grundliga forskare i) besva¬
rad j men vi, som fullkomligt instemma i det resultat, som
dessa mäns forskningar gifvit, hafva icke destomindre för-
gäfves hos dem sökt ett och annat, som för oss synts tjena
till frågans närmare utredning, men hvars utveckling dels
ej låg i deras plan, dels blifvit af andra anledningar lem-
nad å sido. Om vi af denna orsak våga ett försök att, tiH
något utförligare besvarande, ännu en gång uptaga denna, i
hufvudsaken längesedan , äfven enligt vår tanka, ganska rik-

1) Edvard Ehreiisten, O förgripeliga Bevis emot Adelens Rät¬
tighet öfver Skattegods. Stockholm 1769· — Botin: Beskrif-
nitig om Svenska hemman och jordagods. I Del. s. i5—16. —■
Samme Förf. Svenska Folkets Historia, I Del. Stockholm 17Φ9.
s. ii4—116. —· L. G. Rabenius: Lärobok i Svenska Kanaeral-
Lagfarenheten. I Del. s. 84 - 85, m. fl.
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tigt besvarade fråga a), hoppas vi således att, ehuru om¬
dömet må utfalla öfver sättet, hvars brister ingen villigare,

2) Så ofta sammanblandning af egna med fremmande inrätt¬
ningar förvillat forskningen öfver ett folks ursprungliga författ¬
ning, så tjenlig är deremot, i och för sig sjelf, en jemförelse,
anstäld med den varsamhet, som olika folks skilda samhällsskick
fordrar, alt öfver dessa dunkla ämnen sprida ljus. Serdeles är
detta händelsen, i fråga om folk, hvilka genom ursprung, språk
och samhällsutveckling Uro med hvarandra så nära förbundna,
eora de tre Skandinaviska folken sig emellan j och det må.-ie så¬
ledes ej vara för ämnet fremmande att anföra något om förhål¬
landet med jordegande rätlen hos de öfriga af dessa folk.

Att, i Norrlge, jorden fordom tillhört enskilda, bevisar be¬
rättelsen att Harald Hårfager, som en nyhet, hvilken säges hafva
bragt landet i träldom (Saga Håkonar goda c. i. Saga Olafs
Konungs Tryggvasonar cc. 2,j5. Fornmanna-Sögur I, D. Köpenh,
1825. Egils Saga c. 4.) införde den lag att all odal skulle tillhöra
Konungen (Harallds Saga ens Hårfagra. c. 6. EgiTs Saga. c. 4.
hvarmed ock kan jemföras berättelsen om en dylik, men på an¬
nat sätt tillvägahragt, förändring på Orkneyoarne. Harallds Saga
ens Hårfagra c 32), ett på erölringsrällen grundadt våld, som
Hakon den gode, med återställande af ßöndernes odaLrält, godt-
gjorde (Saga Håkonar goda c. 1. Egils Saga c.. 62).

Om Dannemark berättar väl Sven Agesen (Ann, c. 5. Lan-
gebek Scriptores rerum Danicarum medii aevi T. I p. 4$) att all
jord under Gorm den gamles lid tillhört Konungen, till försvar
för hvilken betvrflade uppgift Schlegel (Kofoed Atfchers samlede
Jüridiske Skrifter 2 B. Kiöbenhavn r8i^ p. 556 — 337 Not.) åbe¬
ropar Caesars och Taciti yttranden om Gertnanernes äldsta för¬
fattning, hvilka dock röra ett samhällsskick, som under Gorm
den gamles tid säkerligen ej fanns i Norden, och som äfven i
Tyskland då ej mera fanns. Om det är oss tillåtet alt yttra vår
mening om en sak, som omlvistas mellan landets-egna utmärkta
män, skulle vi ej tveka att såsom sannolikare antaga den mening,
att jox-den i Dannemark, äfvensom i Norrige och Sverige, från
fordom varit under enskild egande rätt. Skulle ett annat förhål¬
lande under Gorm den gamles tid hafva egt rum, torde det lät¬
tast kunna förklaras genom ett dylikt å Gortns sida gjordt bruk
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an vi sjelftre, kan erkänna, läsaren åtminstone icke skall
•ogilla afsigten af en sådan undersökning.

af eröfringsi Ätten, som Harald Håifagers i Norrige. I alla fall
bevisar Sven Agesens yttrande alt jorden i hans tid, vid slutet
af i2:te Århundradet, ej mer var i Konungens ego; och Knut
den heliges, i KnytlingaSagans 28 Cap. omtalta, underhandling
med Skåningar och Halländningar bevisar alt han, i slutet af
n:te Århundradet, ej ansåg sig kunna göra någon sådan egande
rätt gällande, då han, såsom «Konungs eign,» i Halland endast
tog allrnänningen, och, i Skåne audnf hvartill han räknade sjön
och $tidra obygder, i anspråk.

Det samma var förhållandet äfven bland de Germa-
niska folken. Caesar (de bello Gallico IV: 1) och Strabo (Pars
2 Ed. Lipsiae 1819. VII: 1. p. 64) omtala väl att Sveverne ingen
enskild jordegendom hade, och om Germanerna i allmänhet be¬
rätta Caesar (1. c. VI: 22) och Tacitus (de moribus Germanoram
Ci 20) detsamma. Men, äfven med åsidosättande af de förkla¬
ringar, genom hvilka man sökt gifva dessa Caesars och Taciti
yttranden en annan betydelse, än man vanligen antagit, (Möser:
Osnabriickische Geschichte 3 Auflage 1 Th. §§. 5, 6; Eichhorn
Deutsche Staats- und Rechts-Geschichte 3 Auflage, 1 Th. §5. i5,
i4.), ser man af andra yttranden hos Tacitus (1. c. 15. Mos
est civilalibus ultro ac virilim (al- auctarium) conferre principi-
feus vel armentorum, vel frugura, quod, pro bonore acceplum,
etiam necessilalibus subvenit), alt furstarne ur det gemensamma
jordbruket icke härledde någia anspråk på grundränta, hvarföre
den således innehaida jorden högst oegentligen kan kallas stats¬
egendom i modern mening. Då åkerbruket i Tyskland hunnit
mera stadga, egde de frie männen af der qvarhlifna slammar
ej mindre än af dem, som eröfrade de Romerska provincerna, t.
ex. i Frankrike, enskild jord, hvartill Regenten ingen egande rätt
yrkade, ehuru äfven han feck egen jord, hviiken han
dels lör sig sjelf behöll, dels såsom län utdelte (Montesquieu
Esprit des loix Livré 3o. Art. 3, 4, 11. Eichhorn 1. c. §§.26,
27), och hviiken senare ökades med en icke obetydlig del at den
ursprungligen i enskild ego varande jorden (Montesquieu 1. c. 5i: 8).Afven i England var jorden ursprungligen till stor del un¬
der enskild egande rätt; och det är ett missförstånd, att från
Wilhelms I;s uppstigande på Englands thron och Domesdaybofc

X
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Då för den tid , hVarvid Svenska rikets bildning börjar,
hvarken några inhemska lagar, offentliga handlingar eller
samtida historiska uplysningar vägleda oss, måste vi söka
vår ledning af sagor, som visserligen äro befydligen yngre
an de händelser de omtala, men icke desto mindre ur flera
skäl förtjena förtroende. Dock lemna icke en gång dessa
någon underrättelse om den äldsta, Götiska, invandringen
på halfÖn. Om den senare berättar YnglingaSagan o) att
Oden, som på Fyen sport att Österut hos Gylie funnes godt
land att välja, reste dit och bosatte sig vid Mälaren, der
han tillegnadp sig så mycket af landet, soin han kallade Sig-
tunir, och afven gaf tempelföreståndarne goda bolstäder.
Jemföres denna berättelse med andra från samma tid och
om dylika händelsers), synes den tankan icke osannolik att
Oden nedsatt sig i en obebygd nejd och äfven på dylika
gifvit sina tempelföreståndare anvisning. I alla fall kan

ens uprättaude, härleda en Konungens egande rätt till all lan¬
dets jord (Blackstone, Comrnentaries ou the laws of England,
ii Upl. London 1791. 2 Del. s. i48—102; ifr Englische Reichs-
und Rechls-Geschicbte seit der Ankunft der Norrmannen, vo :

George Ptiillips. Berlin 1827, 28, 1 D s. 85—92; 2 D. s. 4—5).
5) YnglingaSagan c. 5. jfr Snorra-Edda. Formali 11.

4) godir laridskostir var ett vanligt uttryck för ett öde-land,
som lönade odlarens möda. YnglingaS. Cc 46, 47. Eyrbyggia-
Sagan c. 5. jfr VatnsdaelaSagan cc. 10, i5. toka ser eller gefa
biistad likaså för bosättning på ett ännu icke bebygdt ställe,
Landnåma-Bok. 1: 8, 21 17, 19, 24. Rydberg, i sin afhandling
ém Svearnas och Gölhernas strid om Konungavalet, ss. 27—52,
bestrider den meningen alt Oden nedsatte sig i landet vid Mä¬
laren såsom ett nytt land, hvarifrån lians cöloiiie småningom
utbredde sig öfver hela médlersta delen af rjket., Då vårt än¬
damål icke tillåter oss att åt de der upgifna inkast egna den
granskning de visserligen förtjena, måste vi dock anmärka att
Mäiarlandet, afven obebodt, kunnat af Gyll'e kallas en del af
hans rike, så vida inga andra, än de småningom undanvikande
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fråga öm någon tillegnan af det, utaf Göteina, längre sö¬
derut,. odlade landet så mycket mindre ups tå, som Odens
och Ynglingarnes välde ej synes liafva sträckt sig dit, eller
der åtminstone varit ganska inskränkt 5) Oden nedsatte
sig härstädes, icke med erölrarens ratt, utan efter ett med
Gylfe afslutadt fördrag, som val, å dennes sida, föranleddes
af underlägsenhet, inen icke af något krig, som minst af
allt glömmes af sagan, och derföre , vid dess tystnad, o-
möjligen kan antagas hafva egt rum 6). Ett ur den ursprung¬
liga vildheten först utträdande land och ett med de ankomna
fremlingarne, genom starnfrandskap , religion och bildning,
förbundet folk voro ock föga egnade för en féodalförfatt-
ning, äfven om Oden derom haft begrep. Ett bevis att
Oden icke tillagt sig någon egande rätt till landets jord,
är ock Yngve Freys stiftelse af Upsala öde , hvarom Yng-
ÜngaSagon , i sådant fall, ej kunnat säga att Yngve dertill
lade "alla sina inkomster, land och lösören." Hela landet
hade nemligen i denna händelse varit Upsala öde; och dock
veta vi bestemdt huru liten del deraf detta, åtminstone i
a:ne landskap 7), utgjorde, och hafva ingen anledning att
tro förhållandet Γ de öfriga hafva varit annorlunda.

Jötniska stammarne, derå gjorde Gylfes anspråk sfridiga, och att
vi för öfrigt ej behöfve neka att några bosättningar funnits i Mä¬
lartrakten före Oden; utan endast att landet derom kring varit
allmänt bebodt, och serskildt att Sigtunir förr varit bebygde. För
öfrigt kunde det vid Vester-hafvet liggande Norrige lätt blifvit
förr bebodt än de undangömda Mälarlraklerne; och, sedan Oden
med sitt följe en gång nedsatt sig i Mälartrakten, kunde inbyg¬
garne väl ökas iftån andra håll, utan att namnet måste sådant
röja. Den berrskande stammen gaf de med sig införiifvade,
beslägtade, ankomlingarne sitt namn.

å) Geijer. Svea Rikes Häfder I: s. 514.
6) Geijer, l. c. 1: s. 424.
7) HL. KgB. 11: WGL. II: MB. B. (All vi på alla stäl¬

len, der WGL och ÖGL. åberopas, mena de af Doclorerne
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Om ock de första capitlen af YnglirtgaSagati på goda
skål misstänkas för ett annat och något senare ursprung än de
öfriga 8), torde de icke desto mindre förljena den upmärk-
satnhet vi demegnat, emedan, vid bristen på andra under¬
rättelser, Sagans ledning dock är pålitligare än toma giss¬
ningar; emedan författaren af dessa capitel, i alla fall, var
närmare, än vi, bekant med den äldsta Nordiska författ¬
ningen; och emedan, om ett försök af Regenten att till¬
egna sig all landets jord, som sin egendom, någonsin i
äldsta tider kunnat lyckas, det bort vara vid Odens tid,
under skydd af det Gudomliga anseende han sig tillvunnit.

YnglingaSagan berättar vidare 9) att, sedan riket först
kommit i brödraskifte och derefter gått i ätter, några Ko¬
nungar röjde stora skogsland, dem de bygde och derige-
nom Jkade sitt rike, livilket icke kunde vara bildadt efter
något annat mönster, än det stora riket, och hvaröfver Ko¬
nungarna icke kunde tillegna sig annat valde än SveaKonun-
gar egde. Utan att neka att de kunnat tillägga sig egent¬
lig eganderätt till de af dem sjelfva uprojda trakterna, må¬
ste/dock anmärkas att orden: okade sitt rike, icke fordra
någon sådan tydning. Den odling , som ''den störste Yng-
lingaKonungen Braut-Anund, dels gjorde, dels ledde 10),
kan så mycket mindre anses för ett tülegnande af all den
så odlade jorden, som Konungen väl använde myckel nit
Collin och Schlyter utgifna förträffliga uplagor, anmärkes en gång
för alla). I ingendera af dessa orter fanns val det äldsta Upsala
öde; då den lörra icke vid dess stiftelse var bebygd, och den
andra troligen icke låg under Svithiod-Konungen och Upsala tem¬
pel; men från förhållandet i den förras östra del kan man sluta
till det Som, vid dess bebyggande, egde rum i det egentliga Up-
Svealandet, och då icke synes kunnat betydligen föländras från
Yngve Freys tid.

8) Geijer, i. c. I: β. 387—3go*
gi YS. c. 4o
10) YS» c* 3f.



och kosfnac! på skogsrödjhing och ofver ödemarkerna anlade
"vägar , (hvaraf hans namn), men det var folket sjelft, som
odlade de stora, inom skogarne funna, skoglösa trakterna^
Om Konungen i dessa bygder älven satt mer än ett bo i
livart storhärad, behöfver man, för detta förfarande, icke
antaga någon annan grund , än den rätt hvarje fri man egde
att odla i) obebygd jord. Att den, utom det odlade landet»
gränsor belägna , marken ännu ansågs som ingens tillhörig¬
het, visas af berättelsen om hans sonson Olof Tratelja,
hvilken, förjagad från thronen, började Vermlands odling,
utan att Svea Konung eller folk ansågo någon sig tillhörig
eganderätt derigenom förnärmad, hvartill ock var så myc¬
ket mindre anledning, som Sverige under denna tid utgjor¬
de en förbundsstat 2), der hvarje land, ehuru med de öf-
riga genom Relgion och minnen, under en öfverKonung,
pä oiikatider lastare eller lösare lörbundet, likväl under egen
lag njöt ett visst oberoende, och med hvars enskilda angelägen¬
heter det stora riksförbundet ej befattade sig. Det var nem-
ligen landskapet, häradet eller hyn , som var i tillfälle att
väcka och göra gällande anspråk på angränsande obygder 5
men, der jord fanns i större mängd än odlare, väcktes
dessa anspråk sent; hvilket äfven bekräftas af de berättel¬
ser om Jemtlands, Herjedälens och Heisinglands , af Norrska
äfventyrare började, odling, hvilka de följande Konunga¬
sagorna 5} innehålla,

1} Odla kommer af odalr och betyder således göra jorden till
o iialjord: egentligen ädel, äkta jord ; sedan, i likhet med Tyskarnes
Echtes Eigerithum, äfven jord, som innehafves uncfer lull egan¬
de rätt; Ii vadan sjelfva ordet uttrycker den rätt, som tillkom
nybyggaren; liksom ock odlast betyder förvärfva: Forn.manna-
Sögur I: s. 76· och Björn Haldorsson vid detta ord.

2) OL Rabenius, de antiquis VestroGoth. Legiferis p. 5.
Geijer, om den gamla Svenska Förbundsförfatlningen. Iduna IX
Häftet,

5) Harallds Saga ens Hårfagra c. 20, Saga Håkonar göda
c. i4, Saga af Olafi hinom helga c. 147.
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Emellertid förbigå, (som den endast med stora hvälf-
ningär syseisatta historien så gerna gör),, dessa, ej mindre
än Ynglingasagan v med tystnad den enskilde odlarens, en¬
dast i hans verk qvarstående, mödor. De enda odlingar., som
nämnas, aro sådana, som antingen af Koi,umgarne bl i 1 vit
företagna eller ledda, eller ock sammanknutit sig med min¬
net af någon märkvärdigare man; ehuru klart är att dessa
utgöra minsta delen af dein, som, under denna följd af år¬
hundraden, blifvit företagna.

Mindre är detta händelsen med Isländarnes berättelser
om sitt lands första bebyggande; och vid bristen på inhem¬
ska underrättelser, samt den Isländska författningens er¬
kända härkomst från Skandinavien 4), utgöra dessa berättelser
en ganska vigtig källa för upplysningar äfven öfver fortgån¬
gen af vårt fäderneslands äldsta odling; hvarvid endast må
anmärkas att på Island merändels inträffade, hvad i hem¬
landet mera sällan var tillfället, att mäktige män med stora
följen på en gång intogo, vidsträckta delar af landet, en
omständighet, som dock så mycket mindre hindrar jemfö-
relsens möjlighet, som Isländska berättelserna temligen till-
fridsställande angifva i hvad förhållande dessa följeslagare,
efter bosättningen, stodo till sin anförare.

En sådan intog nemligen, vid ankomsten, så stor del
af landet som han behagade, och utdelade derefter åt sina
följeslagare den jord de behöfde 5). De, som senare an¬
lände och ville nedsätta sig inom det redan intagna landets
gränser, måste, antingen genom öfverenskommelse 6) med

4) Geijer, Svea Rikes Häfder I: s. 192 — 195.
5) Landnåma B. 1: 19; 2: 17; 5: 12, rn. fl. s. VatnsdielaS.

«♦ i5. ·, - - ■

6) LandnanpaB. 4: 12 ValnsdaelaS. c. 56.
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förra intagaren eller våld 7), förskaffa sig det land de
hehöfde. Men jordränta synes hyarken i det ursprungliga
iÖijets eller senare ankomlingars förbindelser hafva ingått.
Deremot ansågos de förnämsta i häradet berättigade att
åt en mindre väl känd man vägra 8), och äfven återkalla 9)
en redan gifven, tillåtelse att derstädes, jemväl å ointaget
land, bosätta sig. . Men med denna tillåtelse egde hvarje an-
komling fritt att af det icke redan intagna Jandet tillegna
sig hvad lian ville. Först, då denna frihet började blifva
menlig för senare ankomlingar, som funno brist på ledigt
land, inskränktes den, genom Harald Hårfagers försorg,
derhän, att ingen feck intaga mera land, än han måtte med
eld kringfara på en dag 10).

Likhet med denna sista författning har hos oss Hel-
singeLagens 1) stadgande: att den, som ville å allmännin-
gen taga byaämne, skulle till åker och äng rödja 5 högar,
göra ett hus i 4 knutar och >ned 2 vittnen kringgå intäkt¬
en 2); samt taga skogen lika bred, som åkern och ängen,
men så lång, som han kunde mäta genom en, vid vinter¬
solståndet före solens upgång börjad, resa, hvarunder han
skulle hugga ett lass stör och dermed middagstiden vara
hemkommen; säkert den äldsta i våra lagar om allmänningar
befintliga föreskrift.

7) Holmgång, lillämnad eller verksläld, omtalas ofta,LandnåmaB. 3: 7; 4: 12; 5: 12, i3. EyrbyggiaS. c. 8.
8) VatnsdaelaS. c. 18. (jfr Giågds KB. 47. der denna rätthar ett nyare skick.)
9) VatnsdajlaS. c. 5o.

10) LandnåmaB. 5: 1. Dersammastädes 4: 10 namnes en
annan inskränkning, men som blott gälde för qvinnor.

1) HL. WB. c. i5.

2) Den um färd, som WestgötaLageu fordrar vid köpnum.,är en lemning från den tid, då den fria. odlingsrälten ännu gälde.
9
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Yäl är den lag, i hvilken detta stadgande förekommer»
ibland de yngsta af våra landskapslagar; men landets natur
och sena odling hade har bibehållit det, i sig sjelft, utan
tvifvel gamla stadgandet, som icke, såsom de sydligare
landens lagar, nämner någon serskild tillåtelse, såsom erfor¬
derlig för bosättning på allmdnningen 5), som dock var,
,om -icke under egande rätt, likväl under landets rätt, så
iTida, att landet förbehållit sig att ordna odlingens fortgång
så, att allas rätt måtte bliiva bevarad.

Att stadgandet, den tid Helsingelagen i sin närvarande
form skrefs, var gamalt, och att det, till och med, då öf-
verlefvat sig sjelft, styrkes af de deremot rakt stridande
åtgärder, hvilka just vid denna tid finnas af de maktegande
yidtagna. 1327 iördeltes landet ifrån Skellefte till Uleåelf
i 5 lotter mellan Konungen, ErkeBiskopen och Nils
Farthiegnsson samt PeterUnge 4^; och de nybyggare, som
sig å den Konungen tillagda del nedsatte, fingo anvisning
på bolstäder af Konungens embetsman, som jemväl egde
slita deras tvister 5). Detta sätt att, efter det lagen en
gång iöreskrifvit mått för enskilda personers rätt att till¬
egna sig obebygdt land, tillägga sådana hela öde landsträc¬
kor, var tvifvelsutan en frukt af de nya, från södra Eu-

5) Man inser lätt skillnaden mellan tillåtelse till odling på
allmän«ingen, och den tillåtelse till bosättning bland en menig¬
het, som en fremling måste söka. Beholvet af d^n förra grun¬
dades endast på rätt till jorden; behöbet af den senare på den
gamla samliällsinrättningen och de förbindelser de små samhäl¬
lenas medlemmar sins emellan ingått; var äldre och, ehvad bo¬
sättningen skedde å bebygdt eller obebygdl land, lika. Ingende¬
ra erinra vi oss hafva sett nämnd i HL. Dock är väl sannolikt
att föreställningen om behofvet af den förra, om ock i öfrigt
föråldrad, åtminstone i fråga 0111 fremmande odlare på allman-
ningarne, genom den menighetens ratt, som i texten namnes,
kunnat bibehålla sig i HLns mening, ehuru icke i dess ord

4") Monumenta Ullei åkerensia, af Peringskjöld , ρ. 144.
5) Monumenta per Tiundiäm, af Pei ingskjöld, p. 5. JT.

Svea XIII· 2. s. 294. Not. 5.
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ropas feodalsystem lånade begrep , som med Folkungaättens
uphöjande på thronen, efter den gamla folkfrihetens förfall,
under de alltifrån Christendomens införande fortsatta inre

oroligheterna, här vunnit insteg, oeh af Magnus Ladulås
blifvit synnerligen gynnade. Vi skulle visserligen ansett
det närmast löranledt af det på samma grundsatser bygda
Helge-Andsholmsbeslutet, så framt vi kunnat öfvertyga oss
om dettas verklighet; men detta har varit oss så mycket
mer omöjligt, som bland de skäl, hvilka mest förringa dess
trovärdighet, Helsingelagens tystnad derorn, efter vår tanka,
Jr af stor vigt; helst denna lag, i sitt närvarande skick,
troligen endast omkring ett halft århundrade yngre än detta
beslut, gälde just för ett land, der dylika stadganden i syn¬
nerhet bort vara praktiskt vigtiga, och således, under för¬
utsättning af beslutets verklighet, omöjligen synes kunnat
undgå att nämna något derom, eller åtminstone röja dess
inflytelse; och vi kunna derföre i det nämnda förfarandet
endast se ett af Makten godtyckligen taget steg, som snart
efterföljdes af andra. I Kopparbergstrakten tillät Konungen
i547, att arbetarne fingo rödja den vildmark, som likbrand
eller bolyxa öfvergått, och behålla den upodlade marken,
utan afrad till jordegaren, och i Norbergs Bergslag gafs
i55i likaledes tillstånd att upodla jord å böndernes skog,
och behålla odlingen emot half, i stället for hel afrad 6).
Senare updrogs genom K.Br. 16 Jan. i4n 7) åt en Em-
betsman att i Finland gifva och lördela Kontingent allmän-
ningnr åt sådana jordbrukare, som dem behöfde till Kro¬
nans skatt, dock så att detta allmänningars fordna egare skulle
förut af dessa erhålla så mycket som tolf bolfasta män
dömde tillräckligt, och i KBr. 28 Aug. s. å. 8) omtalas att

6_) BeigsOiduingarne I: ss. 2, 6.
7) Åbo Domkyrkas Registratur, f. 4i>.
(8 Peringskjölds Diplomatariura. Tom, 13.
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skogar och utmärker i Tawastland blifvit fordelta, dock med
den varsamhet, att gamla byary som jorden forr tillhårt, der-
före ej skulle råka i ödesmål.

I Bref d. 12 Aug. i555 9) tillät väl· Konung Gustaf I.
a) synnerlig gunst och nåde att menige man i Vermland feck
fritt och obehindradt njuta, biuka och behålla alla de all—
manningar, som de från lång tid och hedenhös veterligen
och skäligen haft; men i Brefvet till Hälsingland, Gestrik-
land och Ångermanland, 20 Apr. i54a 10) påböd Han, enligt
den, afven till grund for nyssnämnda tillåtelse ögonskenli-
gen liggande, här uttalade, sats: "att sådana egor, som o·
bygde Uggn, hora Gud, Konungen och Sveriges Krona till,'' det
livar och en på de stora skogarne finge uptaga sig heman
och sedan deraf göra Kronan lika och skäl; i enlighet Iivar-
med Han ock den 20 Dec. i546 1) utfärdade ett skydds-
bref för ett på Kronans Allmänning!skog mellan Forssa och
Enånger liggande Bodeland.

Ändamålet med dessa Konung Gustafs förordnanden var
lika litet, som de förut nämndas (med undantag af det första), att
inskränka nya odlares egande rätt; hvariöre ock det sist¬
nämnda brefvet uttryckeligen innehåller att bodelandet bor¬
de rödjas och förbättras så, alt Kronan ett häfdadt skatte¬
hemman deraf bekomma måtte. Men, ehuru samtliga, i den¬
na syftning, med landets och folieets behof öfverenshtemman-
de, ledde de dock, oafsedt det behandlingssätt som, serde-
les i de förra, vederfors erkänd egande-rätt, genom Konun¬
gens deri öfvade ratt att af egen makt-fullkomlighet före-
skrifva hvad, för en ort åtminstone, funnits i lag stadgadf,

9) Riks Registratur, för i53{> i555, i536, f. 220, v.

10) Riks Reg. d. å. f. 5.
å) Riks Reg. d. å. f. 93 v.
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och troligen var en for hela Norra Sverige gemensam regel,
småningom till en annan inskränkning af just den odlings -
rätt de, i ett afseende, ville försäkra. Denna blef η em ligeno .

nu sa mycket lättare beroende af Konungens behag, som
och i442 årens Landslagar väl icke omtala Konungs-

allmänningar 2), men icke heller om de stora allmännin-
garne i Norrland något serskildt stadga; hvadan de lä!t< li¬
gen, efter analogien af härads- och lands-allmänningarne,
blefvo ansedda som Riks- eller Konungs allmänningar, öfverhvilka Konungen i rikets namn öfvade samma makt, som
Lagmän och Häradshötdingar öfver de förra, der den fria
upodlingsrklten redan långt förut uphört.

Helsingelagen omtalar endast ett slags Allmänning : do
.södra landskapens lagar flera. Der upodlingen i äldre tider,
utan så omfattande landtäkter, som omtalas på Island oeli
någon gång äfveti i Sverige, framskred från by till by,
och den ena byn möttes af en annan, måste hvardera in¬
skränka sina anspråk på den mellanliggande skogen; och urn-
ua inskränkning stadgade egande rätt till byalhnäoningen ?)),
<ler den icke förut genom ordentligt besitta ngstagande b!ii—.
vit faststäld. livad som låg utom byallmanningen eller,
.som den i JrL lsingelagen 4) kallas, byamannens egna skog,
var i början ingens tillhörighet; men då, i do södra land¬
skapen, häradet 5) hunnit bilda sig, och kommit med andra

2) De Konung«parker, som omtalas i 1M7 å s Landslag'..
KgB. c. 5o. i God B. 9 på Stockh. Kongl. ßibliorh. (Nu han
som parsa i konungχ parenm. haar ps cerri. hifui forgt'orß
hes!ran oc armbyrstum sinom, oc a X.L marker.) och 1\42 åi rf
Landslag KgB c 54, äro något helt annat.

Γ) UL. WB. Fl. 20, och WoiL. BB. Fl. 56 innehålla
spår häraf.

4) HL. WB. Fl i4-
5) Huru högst obesternd betydelsen af ordet Härad i åhh<·

tider var, kan ses i Johu Arnésens llisloiFk Inledning til de«
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härad ί beröring, upkom på samma salt häradsallinänningen,
och slutligen tillkom aiveri, genom förlikning af serskildta
landskaps sammanstötande anspråk, landsallmänningen ti).
Till dessa lades, sedan begrepet om landets och häradets
eganderätt blifvit mera utbildadt, älven de obygder, som
då, inom landets eller häradets gränser, af ingen annan
blifvit tagna i anspråk. Till sådana allmänningar räknades
för öfrigt icke endast skogar, utan äfven berg och vatten,
som flera ställen i våra lagar 7), och i synnerhet den vid
Westgöta lagen fogade allmännings-förtekning 8) visa.

Af de dessa olika slags allmänningar rörande föreskrif¬
ter, beliöfver om dem, som angå Byarnes, endast nämnas, att
äldsta tiders brist på bestemning af den vidd, som feck till
odling intagas, och den, under senare inre oroligheter, up-
▼exta laglöshet, med de deraf lemnade tillfällen att, helst
i aflägsna orter, utvidga ett från början bestemdt område,
göra lätt begripligt att stora skogsvidder blefvo af byarne

gamle og nye Isländske Rasttergang, med Anmtei kninger af John
Erichsen. Kiöbenh. 1762. sa. 417—422. I betydelse af ocfladt
land i motsats mot skog, namnes härad i YS. cc. 5o, 07,
46; och i denna mening hafva härad visserligen funnits i Norr¬
land, ehuru inrättningen aldrig der blifvit utbildad till den po¬
litiska betydelse, soin i södra Sverige. Härmed kan ock jera-
iöras hvad Grimm yttrar om betydelsen af Mark, i Deutsche
Rechtsallerllmmer, Göttingen 18.18, s. 494 ff

6) Alla dessa slag af allmänningar förekomma i WGL. (se
Glossarium, vid ordet Almsenninger) och 1647 samt i44a årens
Landslagar (i547 års LL. BB. 24, 56. i4i2 års LL. BB. 29,61,
4o, 49). Uplandslagen (WB. Fl. 20) nämner, utom bys, äfven
hundares och folklandsallmänning; hvaremot ÖGL. och WmL.
endast omtala bya- samt härads- eller Jiundares-allmänning.

7) UL. WB. ao: 4; WmL. BB. 56; jfr HL. WB. i4.
8) WGL. IY: 11.



tagna i anspråk såsom deras egendom, till förfång för alla
dem, som senare önskade, genom odling deraf, vinna sin
Utkomst, hvarlöre Konung Gustaf I:s ofvan nämnda Bref d.
bo April l54ß, så vida det, i likhet med några senare ti¬
ders afvittringar, åsyftade att afhjelpa denna olägenhet,
ur ekonomisk synpunkt sedt, är den store Konungen fulikomli-
gen värdigt , och älven synes till en del kunna försvaras
emot det tadel, som ur en juridisk visserligen kan der-
emot riktas, med den anmärkning, att de flesta urgamla
byars område vid den tiden sannolikt var så upodladt, att
de af påbudet icke träffades; hvaremot de yngre i sjelfva
verket aldrig egt rätt till de af dem i anspråk tagna skogs¬
sträckor , hvilkas besittning i sitt närvarande skick dessu¬
tom endast kunde gifva dem ringa fördel.

Landskapets och häradets äldsta eganderäft till sina all-
mäiiningar tänktes, huru den än upkommit, troligen endast
eå, att bruket deraf tillkom inbyggarne gemensamt, med an-
dras uteslutande, och att upodlingsrätt derå likaledes till¬
kom dem fuiena, och endast med deras samtycke af andra
kunde erhållas. Detta behof af inbyggarnes samtycke ver¬
kade dock, före den utsträckning, som det först feck , och
som det eger redan i Gottlandslagens föreskrift 9): att den
som bygde hus utan soknens lof, skulle höta och af-
flytta husen, i och för sig sjelft, ingen inskränkning i e-
gande rätten till en så uptagen jord, som utan tvifvel ge¬
nom odlingen biel odaljord. Sedan förändrades betydelsen
nf detta samtycke, och den med vederbörligt bifall fore-

9) Got ti. L. 55: 1. Huer sum setr hus τζφ/* vtan socn sinna
luf, pa wari sacr III marc wipr socn, oc rymi hus upp isarna
ar i. Detta stadgande synes nemligen röra äfven soknehoernes
rätt till nyodling och således redan vara från en senare pe¬
riod. Sokuen hade här eleu rätt, som häradet på andra stallen.
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tagna odlingen förskaffade ej mera, ensam, egantle raltjmen
ännu kunde sådan äfven till aUmännirigsjord, förvarfvas ge¬
nom köp 10), skifte eller gal va i); till dess äfven denna rätt
uphäfdes, genom förbudet att köpa eller skifta till sig lands-
eller häradsallmärming, utan med vilkor att gifva landet och
häradet städja och afrad, som den var uptägen med 2).

Nödvändigheten af Landets och Häradets tillåtelse till od.
lings företagande å allmänning, hade således först utvid¬
gats derhän, att den omfattade äfven den händelse, då nå¬
gon landets eller häradets inbyggare ville göra en sådan 5);

to-) Den af FCortong Erik Läspe år 1238 (Svenskt Diplomat I: s.
Si) ), a en mellan Os!bo Härad och Nydala Kloster träffad öfvereus-
kommelse gifna stadfaslehe, omtalar alt Häradet förbundit sig
att ej, utan Nydala munkarnes bifall, sälja en detsamma tillhö¬
rande skog; och det i senare lagar innehållna förbud (Not. 2 ne-
danf ) visar ock alt sådan försäljning skett.

1) Förbudet mot skifte (se följ. not.) visaratt det varit
brukligt, och den i K. Erik Läspes, mellan åren 1222—125ο
gifna, Bref (Svenskt Diplom. I: s. 227) omtalfa skolning af Ko¬
nungen och WestGötaiolk var tydligen en symbolisk tradition
«t en gåfva.

2) , i347 års Landslag BB. 24: Hafui oengin vald landz al-
masnninga ella hceraz til sia kåpa ella scipta, vtari sua at lian
gifui iiaera\)e ella lande gijt oc afrepe af. sua som pet var vp
takit mce\}. (Oivannäranda Codex B. 9). i442 års Landslag BB.
51 : 1.

5) Hit synes begrepet om menigheternas samfälda rätt
retJan hunnit före den tid våra södra landskapslagar fingo sin sista
form. Att GottL. afser äfven detta fall, ar redan namndt.
Den egentliga WGL. nämner väl icke tillåtelsen för bosättning
å allmänning; men III: i44. ÖGL. BB. 28: 2. UL. WB.
20: 6, WmL. BB. 56 nämna den, utan något undantag lör hä¬
radets eller landets egna invånare. Att LL. ι347· BB 24. och
LL. i442 BB. 29; 2. intet sådant känna bebcfver kriapt nätnnas.
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