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Interna deräf ej blefvo
liar man att tacka den
dels ock K. Gustaf I:s

större, än verkligen skedde, derföre
som sjelfva sakerna alltid ega,
aldrig öfvertraffade praktiska skarp¬

kraft,

sinnighet.
Men, ehuru till
verkade
mildare

en

del inom theorien inskränkt,

stor

dock

förväxlingen af den stränga södra med deö
norra
allmänningsrätten, en förblandning af den,
enligt den förra, odlade allniännings- med den, enligt den
senare, odlade skatte-jorden.
Då härtill kom att dessa an¬
språk verkligen icke sjelfva åberopade den grund vi nyss
nämnt, utan ufgingo från en bestemdt féodalistisk åsigt, ut¬
sträcktes denna förblandning älven till skattejorden i allmän¬
het.
Då nemligen skalet, hvarföre dessa såsom absolut vissa
ansedda anspråk icke blifvit iörr iakttagna,
ansågs vara en¬
dast okunnighet och svaghet, kunde ingen fråga
upstå, hvarken om skilnad
de af Konungen

mellan

det,

som

skett före och efter det

gjordes gällande, eller om något afseende
på eganderättens olika skärpa på olika tider. All obebygd
jord ansågs nu vara och alltid hafva varit Kronans, och
man

fann klart att alla skatteheman således

på Kronans grund och, endast

genom en

voro
uptagna
af Nåd beviljad

ständig besittningsrätt, skilda från det ursprungligen ringa,
vid K. Gustaf I:s tid, troligen ej utan medverkan af
dylika fördomar, betydligen ökade 7) antal gods, hvilket
Kronan under verklig eganderätt innehade.
men

7) i Wifolka Härad
Skattebönder; Södra Möre

funnos år i545, 59 Krono- och 55
å. 507 Krono- och i58 Skattebön¬
der; i Bro Härad af Üpland, i542, 20 Krono- i5 Skattebönder."
På andra ställen öfversteg deremot Skatteböndemes antal
vida
Kronoböndernes, serdéles om man ej till de senare räknar
Kyrko-

Kloster- och
stor del varit

Kyrkor.

s.

Praebende-Landbor

gamla skatteheman,

hvilkas

som

åboende

blifvit gifua

lieman

till

Kloster och
5

5é

Sådanä utgjorde det redan nämnda Upsalaode. Konungsgår dar 8) Konungsbyar 9) och Kronogods 10) nämnas dess¬
af

lagarne. De i Helsinge- och Dale-Lagarne om*
Husobyar i) äro utan tvifvel äfven dylika; och Konungsparkerne (s. i3n. 2.), sorn närmast kunde förmedla Konungens
anspråk på Allmänningarne, voro troligen, åtminstone till
större delen, sådana Kronogods tillhöriga skogar.
Huru
dessa gods i äldre tider blifvit Kronans, visar Herr Pro¬
fessorn Rabenii Läro-Bok i Svenska KameraLLagfarenheten §§: i55, 155-1 öy,
160 och 161. Till de der upgifna
satt kunna ännu läggas böter 2); ett fång, som,
genom bö¬
ternas då varande höga belopp, säkerligen
bragt ett icke
obetydligt antal gods under Kronan. Då dessa gods inne¬
hades af Kronan med samma rätt, som hvarje enskild jordégare innehade sina, borde de väl icke kunnat åt hypothesen
om
ett grundregal rätteligen Iemna något stöd; men
att de icke desto mindre det verkligen gjort, lider knapt
något tvifvel. Åldre förläningar af sådana Kronogods' med¬
förde icke någon delning af eganderatten; men Grefve och
Friherreskapens stiftelse år i56i, Konung Johan IlLs Pa¬
tent om Bördsrälters säljande af d. 7 Mars 1682, samt
Norrköpings beslut ibo4 grundade deremot en sådan del¬
ning , då Kronan bibehöll dominium directum, men öfutom

falta

8) WGL.I. f)B. 5:

JB.: 7: 1.

1.

II.. bB.

27.

ÖGL. Va|).

21: 1.

SmL.

9) SmL. JB. 5: p.

i442 KgB. 4: 6. jfr. WGL. V: och Svenskt Di¬
525, 545, 701.

10) LL.

plom.
men

s.

1) HL. ThmB. 1: 1. DL omtalar ej egenteligen husabyar
(MhB: 26: 1. VD. 3. TjB. 10, 19.) Husabymän.

nämner

2) SmL. JB:
8:

p.

jfr. WGL, Ii. Add.
WmL. ThmB. 20. HL. ThmB. 9.
7 :

1.

n: 11.

UL. ThmB.
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verlät

dominium

utile, livangenom således, sedan allmänningsjorden uphört att i denna egenskap finnas, ett domi¬
nium minus plenum å nyo i Fosterlandet infördes.
Om livad

aniördt är, med den

visshet som af dylika
forskningar billigt kan fordras, ådagalagt att fast egendoms

npkomst
än

i Sverige egentligare grundades på formation
occupation (en mening som till en del ligger
grund för KBr. 20 April i542:); att det ur den ut-<

enkel

till
bildade

féodalismen utgångna begrepet om
en Konungen
ursprungligen tillhörig, all landets jord omfattande, eganderätt, hvarifrån undersåtarnes sedan härleddes, är för vår
äldsta författning alldeles fremmande: att det republikanska
begrepet om en menigheterna collectivt tillkommande, på
gemensam occupation grundad, ständig
eganderätt, som
för öfrigt endast sträckte sig till
allmänningarne, först
småningom utbildades; och att Svenska jorden således från
början icke kunnat vara i någon annans, än sina odlares och
deras rätts innehafvares ego 5), så bekräftas detta fullkomligen af våra gamla lagars utsago om Svenska allmogens
ställning, den tid de fingo den form, i liyilken^ de till oss

öfvergått.

Bondes
nungens

jord utmärkes lika väl som landets 4) och Ko¬
namnet egn 6), och den så ofta återkom-

5), med

3) Till undvikande af missförstånd kan har anmärkas, att ett
slags eganderätt till jord rätten till Statsgebietets oförkränkelighet, nödvändigt innehålles i ett lands yttre souvjeraineté, men
redan derigenom, att den icke tillhör statens inre
författning,
skiljes denna lätt från den eganderätt, hvilken vi i början af
,

detta försök motsatt

regeringsrätten.

4) WGL. I. M.

2.

5) oGL. ES.

1.

1:

II. MB.

2.

6) Bevisen finnas öfverallt i lagarne. Hela den Balk afÖGL;
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benämningen odaljord, i tilläggen till WestGötaLagen
7) motsatt allmänningijord, i UplandsLagen och Westman landsLagen 8) ändrad till allia odal och förbunden med namn¬
et fasta fäderne, lärer yäl icke kunnat nyttjas om annan än
med full eganderätt innehafd jord.
I öfrigt bevisas eganderättens odelade natur bäst genom bristen, icke blott på lie¬
ra positiva intyg derfore, utan
jemväl på ett namn, som
motsvarar det i södra Europa vanliga allod Då den, utan annat
undantag, än besittnings-rätten till allmänningsjord, var
allmän, förutsattes den af våra lagar, såsom någon ting
utom all fråga.. Denna egn ålågo inga af de med ofullstän¬
dig eganderätt förbundna skyldigheter 9) och eganderätten
förlorades ej en gång genom ödeläggning 10); De i de
gamla lagarne härom befintliga stadgar 1) afse egentligen grannarnes rätt att för sin jords hägn till, gomande

som

innehåller bestemmelser

SmL. JB. 5: ρ
kallas

om jordaköp, heter Egna Salar.
I
sättes Boridaby emot Kuriunx eller waldzmanna,

7) WGL. II, Add.

11: 11.

Grö fre åverkan å

Opul-brut ÖGL. ES. 15: 5. BB.
8) UL. JB:

1: p.

annars

eghri

29.

WmL, BB. 5/.

9) Städja omtalas aldrig såsom gifven af Skattebonde, ehu¬

den af landbor alltid ulgafs. Ranteegare-lösningsrätten in¬
fördes först till Adelns lörmon genom KR. Ad. B. 1660. 10
och utvidgades sedan till den öfriga Skattejorden. Den är såle¬
des i alla afseenden yngre än den
period , hvarmed vi nu sys¬
selsätta oss.
ru

10) Skilnaden mellan civil och ekonomisk lagstiftning var
om förlust
sådan ej eg-

i äldre tider okänd; hvårföre vi af lagarnes tystnad
af eganderätt till ödejord, torde kunna sluta att en
de rum.

1) WGL. II. UB: 6:

p.

ÖGL. BB. 16:

p.

SmL.JB. i4. UL.

57
var pliktig att dem
ödeläggningen ansågs så¬
fråga om gamal odaljord 2) inträffade detta ej lätt.
Sedan jordens skattskyldighet blifvit me¬
ra bestemd
feck urhäfd emellertid den betydelse, att eganderätt till ödejord ansågs hvila, till dess den uteblifna skatt¬
blifvit betalt 5); hvarefter Konung Gustaf I. genom
en
Bref till Calmare län den 4 Febr. i555 4) förklarade skatta
skyldiga ödesheman förfallna under Kronan.

donjuta det biträde Ödejordens

lemna. En annan sak
som dereliction, men i

var

väl,

egare

om

,

JB: 15: 5. WmL. JB. 56.
Dock stadga' redan UL och SmL
1. c. att egaren skulle hålla utgiärder uppe, och SmL. BB.
8 föreskrifver att om utskyller, för gardar och utgiärder ej ut¬

gjordes, skulle egaren af öde-ängen utgifva den eller böta 5 mark
för första året och så för andra och tredje; hvarigenom ett för¬
bud mot ödeläggning äfven Irån politisk synpunkt var gifvet. De
1 St. j459 §. 2. Ree. 1474 §. 25 och i485 §.46, gifna förbud äro
de nästa allvarsamma bemödanden häremot; men angå egentligen

afhysning vid arfskifte.
2) I de händelser
2

samt

UL. Wß.

20:

som omtalas i WGL, I. M. 2 och
3, ansågs derelictionen snart bevist.

II. MB.

lå¬

5) "Ehrligh och wälbördigb man Lindorm Björson Ivafver
tit mik och Rikzeus Rädli 1'örståude 0111 tu ödhetorp som iwaiig
å u· hafuer ödhe legidh vnder Cro.no.nes ska t och rättigheter sa
at vhrhefd är t her opp a kornen.
Therfö'e hafver iak nu epter
Riikzens Rådz samtyckio undt oeh tillatidt at fö :de Lindorm
Biörson må och skall rriudhe och beliålle t be forme tu torp och
thöm bruke til evvärdelighe eglio, varit O'di sathe (de) th.et någer

härepter kommer och v il kewnis vidh for:de torp, thå skall häri
gitue Cronone sin åhrligbe skatt i swå måug ahr som bewisligit är
att the ödhe halva lagidh Cronone ödhis skat."
Sten Stures Bref
d. 5 Augusti (die Dominici) i4go, i C^pieboken I: 7, f. 100, ä
Kongl. Riks-Archivet.
4) Riks Reg. f-ör år 1.355. f. 17.
eder Dannemen alle wäre och Cronones

ffij Gustaff & hibiude
skatt skyllige bönder, som

SS

Liksom jorden

sjelf* nämndes egn, kallades äfven
egnnde 5) och jordägande 6); och för att åtnjuta
ständiga politiska rättigheter fordrades, innan den nya
stokratien hunnit bildas, egentligen att yara bonde eller
derne

deson

bönfull¬
Ari¬
bon¬

7).

Den

hufvudsakligaste inkränkning af den fulla egandei slägtens rätt. Skanalla i bildningens bör¬
jan stadda folks, en slägtförfattning; och denna, som äfven
i andra hänseenden haft
inflytande på lagstiftningen, har
dock i intet längre bibehållit sin kraft, än i fråga om jordratten i

den enskilde egarens hand, låg
dinavernes äldsta författning var, som

bygge och hoo vdi Småland ICalmaie lån PFår gunst och nåde
tiljor ende. Och giffue eder tilhenne att vij haffue förnummet,
thet somblige ebland eder som skaltegodz liaffue, och sådane
godz anthen med arff eller hop tilkompne dre, mycket skropelige
Hwar och någon skattebonde funnes som som
them besittie.
(sie) någert skatteiord med arff eller elliest bekomet haffuer och
iienne b delegg er eller forderffiver y så ath Cronen icke fåar ther
aff tilbbrligh skatt och 1 åttigliet, dhå skall sådane skatteiord
vare forfallen under
Cronen, Och skole fougterne som haffite
hefalning ther sådane skatteiord liggenclis år, sett i e andre bbn~
der opå samme iord igen, som henne retteligen bruke, och gore Cronen ther
vtaff alle the vtskylder som sådane jord kan gore skiäll fbre,
Och skall ingen som till sådane iord bord och
Ethleffve haffuer, macht haffue att tale ther opå, Vthari skall
same
iord bliffue ther effter under S.verigis. Crone, och then
skall vare nemest till ath besitteri, som
henne liaffuer forbettret och veclh macht holle \φΙΙ. Dock tillerapades ännu i Ko¬
nung Gustaf II. Adolfs tid de gamla grundsatserna. Hallenberg
—

1.

c.

5

s.

i45.

5) UL. JB; i5:

i.m.

£(.

6) WGL. I. JB. τ5. II. JB.
15: 5. SmL. JB.

10:

UL. JB. 1*

1,
2

5
in.

m.

fl.

fl, ÖGL. Ehs.

r

1:

8. ES.

7) Huer sem seil sett fedrni oc afhendis allu Jji sufn innan
staursier} vari schildr vilpr lutu τηφ nif}ium e~pa bryprum oc
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cganäerält, der dess spår ännu
arfsrdtten och bårdsråtten.
For den förra

var

ontplånade bibehållas

i

i äldsta tider hos oss, likasom i Asar-

stamland, Orienten 8), åtminstone i vanliga förhållanden,
endast en grund,
slägtskap, känd, i öfverensstemmelsemed Platos bekanta
grundsats: "Jag, som lagstiftare, anser hvarken
"edra personer eller eder
egendom tillhöra eder sjelfva, utan
nes

"hela eder ätt, både den som varit och den som
efter eder»
och vid sadant
förhallande, skall
—

"frivilligt gifva efter för dem,

kommer

jag aldrig

skulle vilja begagna sjuk"doms- eller
ålderdoms-svaghet att förleda eder till något
"orättvist förordnande"
9).
Denna, hos de Gotiska och
Germaniska stammarne allmänna
10), arierätt förändrades
som

vari i
i

ogutnisca Manna vereldi en Syriir hans var iη i lutum oc
lagum J?iip nipium, en pair fa atr priggia marca laigi GottlL.

20:

26

Bondce

tun

skal lag map er voerce

py skulu allir boncler
map gusz mislcun. WGL. j RB. 5 p. biscup — skal
bonpce sun vcerae 1. c. 2, Engin ^ianosto man ma nempdaman
wceroe vtceri
poet se bape met bonduene oc hcercezhofpingce wilioe.
ualdce

WGL. IIb 77·

8) Gans, Erbrecht in Weltgeschichtlicher Eutwickelung j
93—g5, ιιδ—ii5, 122, 147 — i5i, 207, 25ο, 25g, 266,270.
Det i Moslemitiska lagstiftningen från den allmänna Orientaliska
regeln gjorda undantaget grundas på skal, hvilka Gaus utreder,
Th

ss.

g) tyony ουν, νομο^ΐτηt ων,
tiolav ταύτην' ξύμπχντοί os του
va

ΙσομΙνου

'

—

και

ου& ύμαί ύμων

eivxi τ 1§ημι, cvrt Tijt
ίμπξθσ$ιν και του snu¬
ούτω τούτων ιχόντων , ουκ, sav tis υμχς Sooitsluts ύπ9·
yypop σχλινοντοκ, παξα. το βίλτιστον SiurlSsaSxt niiStf,
ytvovs

ύμων

του

αυτών
τι

ίξχμων tv vitrots
ξνγχωςίσομ«* ίνών.
(Piatonis Opera. Lips. 1819· Tom. VI. De
Legibus Lib. XI. p. 4io.)
10) Tacitus 1. c. c. 20. Kofoed Ancher 1. c. 2:3. 4oi. Grimm
1. c. s. 482. Alldeles ulan undantag var dock icke regeln i Nord-

4o
·'

->

först till fordel för
rar den här
rotad

kyrkan och presterskapet; och så djupt

att det bestemda ändamålet med des®
af
lagarne
tydligen måste angifvas och att denna
förändring
också länge ej sträckte sig vidare än för detta ändamål var
nödigt i).
,

en. Schlegel
, i den framfor den Isländska Grågåsen
(tr. Köpenh.
1.829) tryckta Comnienlation öfver denna lags ursprung m. m.,
anför, som bevis på Nordiska Testamenten, berättelserna i Eyrbyggias. c. 5χ och Laxdcelas. cc. 7 och 16
Det a förstnämnda ställe omlalta gjordes dock i fremmande
land om medförda lösören. Det i Laxdaela S. c. 7 nämda (äfveu
omialt i Saga Olafs Tryggvasonar o. 122, Fornm.S. I: s. 24·!) angeck dels lösegendom, dels, vid ankomsten till Island, i besittning
lagen jord; och skedde i släglens närvaro, utan dess motsägel¬
se.
(Schlegel anser ock sannolikt att Släglens bifall fordrades).
Det i s. S. c 16 nämnda gjordes af en man som, enligt egen
utsago , egde inga arfvingar i lande'.
Det märkvärdigaste, oss bekanta, exempel på ett Nordiskt

Testamente är det af Grimm 1.

c. anmärkta, som omtalas i
Egil*
dock egde en son, i Harald Hårfagers närvaro, testamenterade Thorolf all sin egendom, både jord
och lösören, och festi [)etta mål sem log voro til at leyfi kö¬
rnings. — Se ock EorumannaS. I: s. 294.

Sag.

c. 9;

der Bard,

som

Men i sagorna omtalas ännu flera undantag ifrån den all¬
männa regeln, än Testamenten. Egils S. c. 67 berättar det hafva
varit gamal envigeslag, att, om-utmanaren föll, φα' hajdi han

firigiort allri eigu sinni ok skyl/di sd taka arf

er han feldi d
Sagan af Finnboga hinum rama omtalar i 9 och
10 Cap.
Styrmannens rätt, "at loguni" eller "sem \)d vorulog
til i I~)ann lima'\ att laga arf
efter sin besättning, hvilken ratt
dock endast synes hafva galt å främmande ort och om det i
skeppet befintliga godset, samt troligen var en gamal vikinga¬
sed, enligt hvilken det under lärden förvärfvade ansågs med
bästa ratt tillhöra den
under hvilkens befäl förvarfvet skett.

Juilmi;

och

,

x) GolllL.

7.

4 och ÖGL. KrB. 24: ρ. iEB, 4: p.(n fh s.

4ι
Den

senare

förekommer i sin största

stränghet i Gottlagar,

men återfinnes för öfrigt i alla våra
och är alltför bekant att här behöfva uppehålla oss.

lancislagen 2);

Om denna slägtens ratt lade band på individens godtycke, måste den å en annan sida mäktigt förstärka eganderätten; då icke endast de egentlige egarne, utan hela
slägterne genom det starkaste personliga interesse dervid
fastades \ och för den sjelfständiga eganderätt, som Skandi-

13. visar dock att
g

en

tid större frihet egt.rum)

heråttigaej till nå¬

slags gåfva ai jord, utom till kyrkor eller kloster. DL. ÄB.

gon

utsätter mått för alla andra gåfvor. WGL. tillåter i IJ. JB.

46 (ifr. RB. 5o) gåfva. (val endast intervivos) ai |· i aflingejord; men
i II. KB. 60, der Testame/.ten och Donationes mortiscaussa egentnamnes endast gåfva for sin själ.
UL. JB, 2: 5
och WfnL. JB. 6 fillåta gåfva (troligen likaledes inter vivos) af
all aflingejord. I UL. KkB. i4: och WmL, KrB ιδ, deremot, som
handla om Sjålagift och Testament, tillätes val att för sin sjal

ligen åsyftas,

gilva all aflingejord och (med uttryckligt förbehåll: till kyrka
är regeln: gifver

eller klostej) Tr^ af ärfd egendom; men i öfrigt
man fränder eller
svenner gods,
stånde fast,
det

godkänna. SmL.

mer

som,

i fråga

om

om arfvingarne
vanlig gåfva, i JB. 2, instem-

med UL. och WmL., inskränker ock, i KkB.

12,

tillåtelsen

bortgifva all aflingejord till den händelse, att det skedde firi
sial sina. HL. deremot tillåter uti KkB. 14: p.alt fritt testamen¬
tera allt afladt gods, hvarmed LL. i44'i; KkB. i4: 1 inelemmer.
Äfven de äldsta förbuden synas dock icke varit strängare, än
att dåvarande arfvingars samtycke gifvit gåfvan rättsgiltighet.
I
nära sammanhang härmed stär ock flätiörningen, som, i WGL.
1 3B. 5: 1,
II. JB. 5: p. i allmänhet var förbuden; men, un¬
der annat namn och med vissa inskränkningar, tillåten till för¬
mån för Kloster s. L. I. AB. 9. II. AB. i5. jemför ock i Gottl.
L. 7: δ, med 28: 1, 5.
att

2) GotlL. 28: 5,6.
6

4a
naviska halföns allmoge undan alla politiska stormar bergat,
torde den till denna slägträtt stå i större förbindelse, än
vår tid, med sina begrep om nödvändigheten af all egen¬
doms fria rörlighet, gerna vill medgifva.

Efter alt, så vidt utrymme inedgifvit, hafva besvarat
den i början af vårt försök upkastade fråga, komma vi nu
till denna i fria odlares ego varande jords skattskyldighet; dt

grunder, efter hvilka skatterna till utgörande ρ ci jorden J or deltes;
deras serskildta slag och de undantag, som frän denna skattskyldighet varit beviljade.
All

egentlig skatt,

som

ej med eröfringsratt blifvit in¬

förd, har sin grund i arbetets fördelning,

och fråga derom
sjelf med sin person
kan och vill upfylla samhällets behof af styrelse och för¬
svar.
Det är således ingen ting mindre än oväntadt,* att

kan

ej upstå, så

vida hvar fri

man

de frie männen bland de Germaniska folken i äldsta tider
icke utgjorde någon bestemd skatt 5), ehuru de icke destomindre till Regentens behof lemnade vissa bidrag 4).

5) Montesquieu 1.

c.

3o: io,i3. Grimm 1. c. s. 246, 297. 299.
riket eröfrade provincerna, en¬

Census ålåg, i de från Romerska
dast den underkufvade Romaren.

4) Tacitus 1.

2.) Grimm 1. c. s. 297. Då
foitforo, slutligen fordrades
som en
skyldighet (Eichhorn 1. c. §. 171), och de högre stånd¬
en, som, efter det rytteriets beväpning blifvit dyrare, etjsame
kunde bestrida krigstjenslen till hast, äfven dertill af folket, for¬
drade sammanskott (I, c. §. 233.}, blef denna nya skattskyldighet
snart ett slags census.
skankerne.

som

c. c. 15. (se s. 3 n.
i Frankiska riket

,

våra häfder känna, berättar
Yngiinga-Sagan 5) ett folket i hela Svithiod gåfvo Oden en
"skattpenning" 6) för livar person; men han. skulle värja
Om den äldsta skatt, som

landet för ofred och offra för årsvexten.

Då Oden

på en
gång varPrest, som förestod offren, och Krigare, som med
sitt följe nedsatt sig i nejder, hvilka gränsade till de från
åtminstone i allmänhet, undanträngda
och således kunde öfvertaga,
jemte sitt eget, äfven det nedra landets försvar emot deras
ströfverier, till hvilkas afvärjande hela folkets biträde hvarken behofde eller kunde användas, (och något annat för¬
svar menas väl icke
7), är denna Sagans berättelse för in¬
det

nedra

landet,

Jötniska stammarnes tillhåll,

del osannolik.

gen

Den

säger icke att denna afgift blifvit fordrad, som
skyldighet; icke ens att folket åtagit sig att årligen ut¬
göra samma belopp. Berättelsens intagande i capitlet om
Odens lagstiftning, hvarifrån den dock i texten urskiljes,
synes icke heller, i och för sig sjelft, vara ett tillräckligt
skäl att antaga någotdera; och jemförelsen med andra be¬
rättelser om dylika sammanskott 8) visar att den, i fullkom¬
lig öfverensstemmelse med tidens förestallüingsrätt och saen

5) YS.

c,

8. Uni alla Svi\)wd gulldu menn Odni slattpenenn han slylldi veria land hei/τα fyrir u-

ning^ fyrir nef huert.

fridi

oc

blota Ipeim til års.

6) Om mångtydighelen af ordet slätt,

se

ihre GIoss. Sviog.

vid detta ord.
Betydelsen samanskott torde kanske här
den närmaste, hvarifrån den moderna betydelsen sedan

vara

utgått.

7) Burman, i afhandlingen

om

Province-Iagarne, antager alt
fiendtligheter. Hist.

det af Oden lofvade skydd afsett Hunnernes
Vitt. och Anliqv. Ac, H. 6: s. 237.

8) Eyvindr orti drdpo um alla Islendinga, enn £e/r launolwerr bondi gaf hanom scattpenning $ann er

do hanom sva, at

44

språk, kunde forstås om en, för en enda gång gifgåfva, så framt ej det fortfarande behofvet af offer
och försvar innehölle en tillräcklig grund för den förmodan
att här är fråga om en, äfven för framtiden gällande, öfverenskommelse; en förmodan, som bestyrkes af uttryckliga
intyg att dylika skattgåfvor af de följande Drottarne blifvit
upburna 9 ; äfvensom man ur Ynglingarnes presterliga vär¬
dighet lätt kan förklara sig huru dessa härstädes kunnat
ornas

ven,

närmare

hos de af

inlörlifvas med folkets
en mindre stark jstyrelse

vanor

och

tänkesätt,

än

sammanhållna 10 ), snart
till Christendomen öfvergångna Germaniska stammarne 1).
stod III peninga silfrs v egna oc Iwitr ί scor.
Sagan af Haralldi Gråfelld och Hakoni Sigurdarsyni c. 18.
Om Grim
Geitzkor berättas: hann kannadi Island allt — en horium jéfck
hverr madr pening til ά landi her. IsleridingaBok* c. 2. och om
en t)uridr; hån sett i ok Kviarmid ά Isr/fiardardjupi, ok tok tild
kollåtta af Iwerjum borida ί Isafirdi. LandnamaB. 2: 29.

9) YS. <cc it, 12 jfr. Saxos berätleise (XIV: s. 020. Edit.
Stephanii) om Templet i Arkona: riumraus ab unoquoque ma re
vel faBtnma aanuatim in liujus simulacri cultum dorti nomine

pendebatur.
10)

imperitat, nullis jam exceptfönibus,

Eoque unus

non

precario jure parendi, berättar Tacilus (l. c. c. 44) om Svearne.
Ehuru dessa ord ej få tagas i strängaste mening, bevisa de dock
att konungamakten här var fastare än söd^r om Östersjön.
1) Härmed torde ock
som

Grimm

I.

c.

s.

299

den betänklighet till en del förfalla,
hyser emot hela berättelsen
Det

sätt, hvarpå han söker förklara möjligh«teq af denna kopp¬
skatt, som han kallar den, genom det förhållande al segra¬
re, hvari O lens följe kunde slå till de äldre inbyggarne. synes
så myckel mindre tillfredsställande, som ett sådant fö-hållande
hvarken är bevisligt eller sannolikt } Ii varförutan Gdmm sjdf I.e.
s. a46 i Not. anmärker det i YS.
cc. 11
och 12 förekommande
namnet

Skattgiafir,

som

bevis att äldsta skatt äfven i Sverige
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Åfven de serskilde Småkonungame upburo dylika ska¬
2); och att detta, i burjan, egentligen skett i egenskap

tter

tempelföreståndare, kan slutas af Isländska berättelserna
förhållandet på denna ö. Till templet skulle alle,, som
lydde under föreståndarens godord, betala afgifter, och
dessutom vara pliktige till alla de färder, som Thingmännen
ännu i senare tider, voro sina höfdingar skyldigeå);
en sed,
som säkerligen icke der
först upkoin, utan dit,
med de serskilda colonierna, från hemlandet öfverflyttades.
af

om

,

utveckling ändrades dessa
Nya beliof fordrade till sin fylnad nya medel.
Konungarne hade, efter Ynglingaättens förjagande och Asalärans utträngande genom en ny Religion, uphört att vara
tempel-föreståndare; men de gamla skattgåfvorna hade un¬
der tiden blifvit Konungaskatter; hvarföre, sedan med den
Vid samhällets framskridande

föi hållanden.

var

gåfva; och det är lätt att deruli igenkänna de ai Tacitusomac viritim gifna, skänkerna.

talta, ultro

2) YS.

c.

4o.

5) Efter berättelsen om JjorÖlfa landtäkl tillägges: Tian bygjp-nr skipveriuni sinunu ])ar let han reisa höf— Til höj a in,,
sky Lida aller merin tolla gialda oc ver a sky lider 1wf\yingia til

di

allra
di

ferpa, seni nu eru pingmenn hofpingium. En godi skyllhöj-i upphällda af sidljs sins kostnadi sva a t eigi renadi oc

Jiaja inni blötveizlor. EyrbyggiaS. c. 4. Oddr var på hoffyirigi i Borgarjir di fyri innan Hvitå han var hofgodi ck red fyr i
hofi pvi er allir menn gulldu hoftoll til fyri innan SJcardsheidj.
Fgils S. c. 07. Hverr madr skyldi gefa toll till hofs sem nu til
kvrkju Hund. LandnåmaB. 4: 7 (vid berättelsen om införandet af
TJlfliots lag). T FornmannaS 1: s. 263 berättas ock,, att vid Christendomens första förkunnande .på Island, "f)ezr voro margir, pöa ι
pä leti eigl skirast at Hnni, at triidxi Kristi, ok fyrirletu skurdgoda blöt ok allari heidinn sid, ok vildo <eigi gialda hoftolla.

4G

Religionen, elt från det Ö fri g η folket .skarpt af-Öndpresterskap blifv-it iniÖrdt, tiil dess underhåll, i i onde»
beviljades.
nya

ra

dt

Konungen,

som

ailägsnat sig från slit presterliga kall,

blei företrädesvis

krigare; och då de angränsande stammarne dels förökat och dels sammandragit
sig till större mas¬
sor, kunde hans härlåg ej mera utföras
med det följe han
af Upsalaöde och skatten kunde underhålla.
Folkets skyl¬
dighet att försvara sill land utvidgades till en plikt att följa
Konungen på hans sjötåg 4j, eller, vid uteblifvande, beta¬
la ledungslame 5); hvilken det omsider förpliktades att, äf-

4) Sedan krigen blifvit landkrig, och af den gamla fjötjenleduugslamen var nästan det. enda som återstod, infördes
rusttjensten. Som både fördelen och tyngden af denna kändes af
de förmögnare, blef nu i Magnus Erikssons Landslag af 3547
uptagel livad utan tvifvel varit gamal, men med tiden föråld¬
rad rätt: KgB. 5 Cap. i nämnda lag stadgar: "Alle pe i riki
"hans byggja oc boa. ogjia ha nom lypno halda. oc bud hans stad"da. oc til pianist o vara. scerliha i landamcere land at vceria. oc
"ey ytarme. vtari ?ncep gopuiliapcra. topghni m til hasrfarp : ofvann. Cod. B. 9).
Ehuru Eagerbring (I. c. 5: s. 5?6) grundar
sin yttrade mening på elt groft missförstånd af ordet teeghnum,
som
uppenbarligen tillhör passiva participet taghin för tahin, kan
man dock knapt misstaga sig derom alt
Frälset här, tillsinfördel, uplifvat en gamal lag.
Allmogen feck, under krig och
fred, utgöra ledung eller ledungslame, och hade säkerligen, med
eller mot sitt samtycke, fått följa Konungen på hans landtåg,
om Adeln
icke, för sitt frälse, härvid varit förbunden till ett
kännbarare deltagande, hvilket den på detta sätt sökte begränsa;
af hvilken försigtighet vi ännu hafva elt spår qvar i det
privi¬
legium, enligt hvilket Adelsfanan ej är skyldig tjena utom Sve¬
riges gamla gräns och landamäre.
steu

5) GoltlL. Add, 4:

2,
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Konungens hemasittande, gifva 6) j dels såsom
ersättning för livad Konungen under härnaden kunnat
förvarfva, dels såsom en erkänsla för den folket visade skoningen. Det vore dock ett misstag att tänka sig dessa skatter
yen

vid

en

åliggande endast jorden. Då all skatt i Sverige ur¬
sprungligen var bevilning, beräknades] tvertom säkert både
capital, personlig arbetskraft och jord, efter sitt relativa
och insedda värde, till skatts utgörande.
såsom

Emellertid måste

capitalet i ett föga odladt land]

vara

obetydligt, och således mera sällan finnas omtalt. GottlandsLagen, som i så många delar visar spår af hög ål¬
der, men likväl var gifven för ett land, der en lilligare
handel kunnat bringa i rörelse ett större capital, föreskrifver dock 7) att
samanskott till landets behof borde ske
efter marketal af jord och lösören, dock med undantag af
arbetade dyrbarheter.
HelsingeLagen 8) fäster vid den personela skattsk)ddigheten i Ångermanland och Medelpad vil—
koret af 12 öres förmögenhet.
Uplandslagen 9) bjuder att
den skulle vara Bonde, som
orkade utgöra skepsvist och
spanmål, utan afseende pa någon viss storhet af jordegen¬
dom.
Dereniot antager den vid V/estGötaLagen fogade,
i 1 b:de Århundradet skrikna, upsatsen öfver Konungsnt skylderna af detta landskap, endast ett slags lösegendom,

6) UL. Kg B. 10. WmL. KgB.
7:

KBr.

7

Oct. 1285. Sv. Dipl. 1:

12.
s.

SmL. KgB.
671.

10.

HL.; KgB.

7) pet ir oc semp-sic en schut par/ schiauta til lanäz prir fa.
pa scal sciauta at marcatali bepi af aign oc af oyrum, oc ai af
garrum gerse/num. GottlL. 55: i,
>

8) HL. KgB.
9) UL. KgB.

7: p.

jo:

8.
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nemligen boskap, som föremål för
görande; och Tiondestadgarne i o)
het endast dervid upmarksainhet.

beräkning vid skatts ut¬
fästa likaledes i allmän¬

Så mycket vigtigare var deremot i
alltid i sådana omständigheter , den

dessa gamla tider,
personliga kraften.
Personel var den skatt, som gafs Oden.
Personel tyckes
den på Island upburna hoftollen varit, och var väl äfvenså hos oss.
Att denna Kraft, i synnerhet vid försvaret,
företrädesvis togs i anspråk i), är naturligt; och så vid¬
sträckta voro dessa anspråk, att UplandsLagen 2) ännu
1296 stadgade att, sedan tvenne skeppsvister i Spannemål
bli!vit utgjorda efter hamnor, de tvenne öfriga, som med
penningar utgjordes, borde utgå för 3 skepp lika af vapenlör man som af markland jord; men lör det fjerde endast
af de vapenföra männen.
som

Vid landeulturens

förkofran, måste dock jorden små-

0GL

10) WGL. I KB. 17: 1.
KrBo: p. UL
fl. Sladganderne i UL. KkB. «7: 9. HL. Kkß. 7: 1
fl att jagloch fiske voro tionde undei kastade, synas

Kk.B,

7: 7.01,

DL. KB. β m.
utgå hån den
afka.slning al fastighet;

föreställning att deras produkter voro en
men den
så kallade hufvudtionden i Westergötland (WGL. I,

Br.) gör från det i texten upgifna lo« hållande ett
dantag.

bestemdt un-"

1) Warb al sitia huer sum ier tiughu ara, oc haldi Wapuppi oc allum scyldum, oc gieldi warppenninga i pasdia
wicu.
GottlL. 54. Η war sum a til tolf orå Hålsingskå ok år
han tiughu ara gamal. åller kumin at taknum arwi, Tha gbrin
twe et twålit skin. 1 Urna ok i Bygdu ok allum them ther hyggiå nordan fore, tu hlaskurin skin af hwarium bughå, ok ettgiri
ledhung annan HL. Kg B. 7: p. Then kallas moghandi man,
som
tiughu ara ar: Han skal i allum vlhskyldntn Stauda, 1 her tit
Kununger han undan taler. UL. KgB. 10: 6.
3) UL. KgB. i o: 4, 5.
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