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Medeltidens Feodalsystem, meti särskilt fästadt afseende vä dess

inflytelse uti Sverige.

Feodalismen uti egentlig bemärkelse förutsätter eröfring såsom ett nödvändigt
vilkor: det torde således anses öfverflödigt, att redan på förhand uttala den åsigt, att på
Svensk jord, som aldrig varit någon eröfrares byte, Feodalismen, såsom sådan, ej kunde
slå särdeles djupa rötter.*) Utvecklingen af vårt ämne gifver närmare vid handen de or¬
saker, som så mägtigt motverkade försöken i denna rigtning — försök, såtillvida natur¬
liga, som Feodalismen från Germanernas sociala förhållanden ovedersägligen leder sitt för¬
sta ursprung. Dessa Germanernas seder, bruk och författningar blifve således först före¬
mål för vår undersökning; sedan vilje vi söka i korta drag framställa den Germaniska in¬
vasionens natur, dess inverkan på förut bestående förhållanden i det gamla Romarriket
samt uppkomsten, utbildningen och upplösandet af det system, som till följe häraf blef det
förherrskande uti Europa, — Feodalsystemet. Slutligen skole vi tillse, i hvad mon det kan
sägas finna motsvarigheter uti och möjligen inverkat på tillståndet i vårt fädernesland ifrån
Christendomens införande till den epoch i vår historia, då Carl XI genom reductionen på
en gång bröt det Feodalistiska adelsvälde, som sökt göra sig gällande, och ryckte sitt rike
ur den vådliga belägenhet, hvaruti utländska krig och en dålig förmyndarstyrelse störtat
detsamma.

Redan vid öfvergangen från hedendom till Christendom, långt före Romerska ri¬
kets fall, möter oss på historiens fält en ny folkstam, bestämd att der en gång intaga
främsta rummet — Germanerna. De äldsta underrättelser af värde, vi ega om detta folk,
lemnar oss Tacitus, ehuruväl han, måhända af leda vid oredan i Romerska riket, fram-

*) De källor, vi för behandlingen af vårt ämne hufvudsakligen begagnat, äro: Tacitus, de mori-
bus Germanorum; Guizot, Histoire de la Civilisation en France; Hallam, View of the State of
Europé during the Middle Ages; Robertsson, Inledning till Carl V:s Historia; Leo, medeltidens;
historia; J. H. Schröder, Anmärkningar öfver Sveriges äldsta mynt; C. Thom. Järta, Anmärk¬
ningar rörande striden mellan Konungamagt och Furstevälde i Sverige, särdeles hvad angår ut-
öfningen af de s. k. Jura regalia inom Hertigdömena; Geijer, Svenska Folkets Historia; Feoda-
lism och Republikanism af densamme; Nordström, Bidrag till Svenska Samhällsförfattningens Historia.
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ställer detta folk i en ljusare dager, än det förtjenar. Till samma fel torde man äfven få
antaga, att de nyare Tyska skriftställare, som behandlat detta ämne, (desse dock måhända
af nationalfåfänga) gjort sig förfallna. Germanernas politiska lif bestämdes i äldsta tider
af de enda grundvilkoren för deras existens, af kriget och landtbruket. Endast vapenföra,
besutne män voro fullkomligt fria. Folkets öfriga medlemmar stodo under dessas förmyn-
derskap eller voro helt och hållet deras egendom. Germaniska staten var ursprungligen
en Demokrati, i hvilken folket bestod af mer eller mindre förmögna Odalmän. Deras
rättstillstånd kan uppfattas såsom en fred mellan fria män, hvarvid endast den kan bibe¬
hålla sig, som är fredsmedlemmarnes like; en mängd personer måste således söka försvar
hos andra. Den frie mannens rättigheter voro:

l:o) Fejdrätt, d. v. s. försvar för sin egen person emot hvarje angrepp, i egent¬
lig mening kallad frihet.

2:oj Förmynderskapct, d. v. s. försvarandet af personer, som i honom sökt ett
skydd.

3:o} Försvar, d. v. s. rättigheten att försvara sin egendom. Flera mellanliggande
grader gåfvos emellan den frie och trålen, som aldrig kunde vinna någon grad af värbar-
het; dock egde ej en gång den friborne värbare mannen någon sjelfständig ställning i
samhället, så vida han ej besatt fast egendom. Hemma var han en börda för sin slägt
och antog derföre ofta hoftjenst såsom Hirdman hos någon mägtig herre och blef en med¬
lem af hans följe. Mången rik man försattes härigenom i en nästan furstlig ställning.
Hvarje från honom härstammande ätt kallades Chunni*j eller Adal och ättlingen Chunning
eller Ediling. Dessa voro folkets höfdingar; men om de, i förlitande på sin magt, störde
de frias fred, så reste sig dessa och förjagade dem; understundom segrade de förre och
grundade furstliga välden. Sålunda se vi de frihetsälskande Germanerna, genom sina för¬
vända begrepp om friheten, redan tidigt framkalla en aristokrati, som en gång skulle lägga
dem i bojor. Ju häftigare striden mellan dessa olika klasser upplågade, desto skarpare
framträder i statsförfattningen den aristokratiska principen å ena sidan, realiserad i Hof-
bannet; den demokratiska å den andra i Grefvebannet, som dock snart uppgick i det förra.
Båda dessa principer bestämde visserligen äfven Germanernas författning under de första
tiderna efter deras bosättning på romersk jord; inom kort framträdde dock den aristokra¬
tiska förherrskande under form af Feodalism. Detta — i korthet Taciti och Tyskarnes
underrättelser om de äldsta Germanerna — bär inom sig starka frön till Feodalväldet, då
man föreställer sig dessa krigiska följen på en fremmande eröfrad jord. Dock finnes ännu
en annan sida, från hvilken vi måste se det Germaniska samhället •— familjelifvet. Här¬
igenom vinner först Feodalväsendet sin fulla förklaring. Den renaste bild häraf, äfven-

*) Nordiskt: Fyn, Kun.
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som af Germaniska förhållanden i allmänhet, gifver oss Skandinaviens historia, hvil-
ken vi dessutom af vårt ämne föranledas att närmare betrakta.

"Skandinavien är," säger vår störste Häfdatecknare, "den yngste Brödren i denna
"'stam, men som han längst dröjt i fädernehuset, torde han dock derom hafva mest att
"berätta. Hvad Skandinavien har att tillägga till Nordens minnen, är således, om ock
"till tiden yngre, dock till karakteren det äldsta."

Af ålder voro Svearne delade i 3:ne klasser: Adel, Fria och Ofria. De fria, så¬
som varande män för sig, utgjorde det egentliga folket, i motsats mot de ofria; de egde
röst och stämma i Nationens angelägenheter. Adeln deremot synes från början endast
deruti haft något företräde framför de frie, att folket ibland dem valde sina konungar.
Adeln var således ursprungligen konungaslägt, men utan annan magt än den, som folket
uppdrog åt densamma. Dessutom ansågos konunga-ätterna härstamma från Gudarne —

blefvo således en adel, som låg i blodet. Yigtigast för deras magt var den rättighet, ko¬
nungarne egde, att i sitt följe upptaga fria män utan att detta beroende å de sednares sida
i allmänhet innefattade någon förnedring eller frihetens förlust, som eljest var händelsen.

Dock var denna tjenst fullkomligt frivillig, och kunde hvar och en efter behag
återgå till Odalmännens klass. Med konungarnes växande magt började detta tjensteför-
hållande anses hedrande, och Thignarmännen vunno ett sådant inflytande, att en reaction
mot dem framkallades, som uttalade sig genom lagmännen. Också var krigstjenst det enda
yrke, som var den frie värdigt och hans ärofullaste sysselsättning. De krigare, som så¬
lunda voro en konung förbundne, utgjorde hans hof, och detta konungafölje var Feodalis-
mens första källa, liksom det gaf upphof åt den andra klassen inom adeln: Tjensteadeln.
"Ty," säger Geijer, "all adel är ur konungens hus, först Konungaslägt sedan Konunga-
"umgänge Ise."

Hvarje konungafölje var således ett enskildt krigarförbund. Krigare var äfven
hvarje fri man; ett dylikt förbund i stort (Landshären) utgjorde derföre äfven folket sjelft,
som i hela sin indelning (härader och fylken} var militäriskt. Emedlertid hade utaf ätt¬
lingar efter konungar, de så kallade Här- och Sjökonungarne uppkommit, hvilkas bemö¬
danden, i enlighet med tidens seder, gingo ut derpå att vinna krigisk ryktbarhet. Till vin¬
nande af sina syftemål samlade de omkring sig en skara af män, lifvade af samma anda som
de sjelfva. Ur deras krets uppstod nu, såsom redan är antydt, en tjensteadel, som dock ej
hade några ärftliga förmåner, utan utgjorde dessa antingen krigsbefäl inom följet, eller lan,
som bestodo dels i byte dels i Veitsla. Detta kallades i en sednare tid feodum eller feu-
dum, som sedermera orätt blifvit inskränkt till förläning af fast egendom, då likväl hvarje
förytterlig rättighet kunde gifvas och tagas såsom feodum. Ett sådant var från gifvarens
sida alltid frivilligt, af blott ynnest meddeladt (benificiunf). På hvad sätt denna adel med
dess egande förmåner i och genom folkvandringen blef ärftlig, hvilket är första stadiet i
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Feodalismens historia, och huru sedermera förhållandet till konung och folk blef bestämdt
hvilket är det andra, och i hvilket den gamla nationalfriheten förlorades; derpå skola vi
först kasta en blick. Derefter vilja vi företaga en utredning af de förhållanden, hvarigenom
Svenska folket undgick den fara, hvarmed det hotades af försök i feodalistisk rigtning, och
de orsaker, som samverkade till förhindrandet af till och med de första fjäten på denna
bana — den demokrati nemligen, som alltid ingått såsom ett nödvändigt element i vår Sven¬
ska statsförfattning.

Man har mycket tvistat, dels om anledningen till, dels naturen af den Germaniska
invasionen i Romerska rikets provinser. Några hafva ansett den föranledd af en överbe¬
folkning i de länder, der dessa folk förut voro boende; andra åter hafva ansett den för¬
anledd af de östra folkslagens påträngande; andra slutligen af blott rofgirighet. Någon öf-
verbefolkning i egentlig mening tryckte ej Germanerna i deras gamla hemvist; likväl gif-
va förhållanden, dem vi ofvan vidrört, vid handen, att nemligen hos Germanerna, som icke
gerna styckade sin jord, utan lemnade den åt äldsta sonen, de yngre sönerna slöto sig
till någon frejdad anförare, hvilken de åtföljde till länder, hvilkas rikedomar gåfvo dem full
ersättning för hvad de möjligen i hemmet kunnat erhålla. En del af dessa följen hade
visserligen blotta plundringar i sigte, men en annan nedsatte sig i det nya landet. Att
lör öfrigt man ej får föreställa sig de intågande stammarne särdeles talrika inses deraf,
att Clovis t. ex. ej hade med sig mera än 6000 man. Ett sådant band uppträdde, öde¬
lade landet och antingen återvände eller nedsatte sig derstädes. Det är derföre orätt att
tala om öfversvämningar och dylikt, utan snarare får man, i likhet med hvad som ännu
i dag föregår i Norra America, derjemte föreställa sig en småningom skeende eolonisation
från Öster till Vester, eller — för att nyttja en bild — snarare tänka på en Organism,
som långsamt, men säkert, undergräfves af ett småningom sig insmygande gift; dock för¬
des icke, såsom Robertsson påstår, utom af Anglosaxerne, vid deras invasion uti Britan¬
nien, någonstädes utrotningskrig emot de förutvarande innevånarne; tvertom delade t. ex.
Herulerna med sig ända till f af den jord de intagit uti Italien; Frankerna gåfvo Romar¬
ne en tredjedel. Den största olycka, som Germanerna, vid invasionen, bragte öfver sina
nva länder, var: förstörandet af hvarje säker communication mellan territoriets olika de¬
lar. hvarjemte folket betogs all säker utsigt att i en framtid sjelft få njuta frukten af sina
juödor och således förlorade all lust till arbete, hvarigenom det så mycket lättare ned¬
sjönk i förnedring och slafveri. Landet occuperades efter hand, och hvad som återstod af
den Romerska civilisationen drog sig inom städernas murar, som dock snart försjönko i
obetydlighet. Invasionens ofvan antydda dubbla karakter igenfinna vi lätt, då vi å ena sidan
se fria folkförbund under sina sjelfvatda *) Embetsmän fScabini); å den andra furstarne

*) Härulinnan skönja vi den republikanska samhällsformen, hvars princip är: all magt i samhället
förlänas nerifrån af folket, grundar sig pä dess fria val och förtroende.
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med sina hof och krigiska följen, hvilka lydde under sina egna lagar och endast uti ko¬
nungen eller sin länsherre erkände en öfvermagt. Förhållandet dem emellan var dock
ursprungligen endast ett familjeförhållande, som likväl, enligt strängheten af allt familje¬
välde, skulle öfvergått uti ett tyranni, fullt jemförligt med det Romerska Kejsarväldet, så¬
vida ej arten af denna förening förebyggt de häraf uppkommande vådor. Till åldern är
familjeväldet det första af alla styrelseformer, af ren presterlig natur, och dess grundsats
är: "Hvarje magt och all rätt i samhället kommer uppifrån — utgår från en högre, så¬
som gåfva och förläning." Denna princip är äfven Feodalismens förnämsta grundval; hvar-
före man äfven kan bestämma den såsom en familj i stort. Den förening, som egde rum
mellan anföraren och hans följe, var dock rent frivillig. Det oberoende, som häraf var
en följd, alstrade hos konungarnes följe samma åsigt, som gjort sig gällande hos åtskilliga
af den nyare tidens rättsfilosofer — att nemligen staten grundade sig på ett fritt fördrag.
Med full rätt ansågo sig således dessa kunna bilda, och bildade äfven i sjelfva verket, en
motvigt mot konungarnes familjemagt, och slutade med att sjelfva erhålla oberoende af
densamma; sedan de tillskansat sig ärftlighet för sina förläningar, försonade de sig till
yttre skenet med densamma, och först härmed se vi nu Feodalismen förverkligad. Detta
nyare författares åsigt om invasionen.

Robertsson deremot anser den hafva varit en blott eröfring; han antager hos
Germanerna endast ett nomadlif i likhet med Hunnernas; äfvensom han uppställer en märk¬
lig jemförelse mellan Germanerna och Norra Americas viidar. Anförarne sökte vinna
följeslagare genom skänker och förläningar, som hufvudsakligen bestodo i vapen och hä¬
star. Hvarje fri man hade Tätt att deltaga i ledung; fri slöt han sig till någon anförare,
fordrade såsom sådan sin lott af bytet och erhöll den, ehuruväl konungen deraf tog den
största och derjemte förbehöll sig af kronogodsen dem, som han ansåg bäst och indräg-
tigast. Huru ringa magt konungen likväl egde öfver sina följeslagare, visar historien om
Clovis och Biskoppen i Soissons. Den jord, som Germanerna togo i besittning, fördelades-
således mellan konungen och hans följesmän under full eganderätt (Allodium), utan att nå¬
gon annan förbindelse dermed var förenad, än den att tjena det allmänna. Den som ur¬
aktlåt detta, blef dock pliktfälld ock denna plikt utkräfdes med så mycken stränghet, att
den, som ej kunde erlägga den, var förfallen till träldom.

Således var jorden ursprungligen allodial, men vid 10:de seklet finna vi den nä¬
stan allestädes feodal. Öfvergången skedde småningom. Likväl utdelades redan vid in¬
vasionens början feuda eller benificia af anförarne åt deras följeslagare, naturligtvis med
förbindelse att utgöra åt dem samma tjenst, hvartill egaren af allodium var förbunden i
afseende på staten, nemligen krigstjenst. Ehuruväl dessa beneficia ännu icke blifvit ärft¬
liga, stego dock deras innehafvare derhän i anseende och magt, att uti Frankrike t. ex.
den förnämsta länsinnehafvaren såsom Major Domus, i likhet med Birger Jarl hos oss,



störtade den gamla konungaätten och intog en föga afundsvärd thron. Dock vill man an¬
se detta såsom en invasion af de Transrhenanska Frankerna.

De ständigt fortgående invasionerna af Germaner, äfvensom i 8:de seklet af Ara¬
berna, måste emedlertid underhålla den fullkomliga oordning, som de nya egarnes besitt¬
ningstagande af de fordna Romerska provinserna hade förorsakat. Under den allmänna
osäkerheten till lif och egendom, sökte den svagare skydd hos den starkare. Enligt det
rådande bruket, underkastade han sig tillika med sin egendom den mägtigare, mot skyl¬
digheten af krigstjenst, d. v. s. han blef hans vasall. Sålunda förändrades den allodiala
jorden till feodal; ifrån att omedelbart subordinera under konungen eller kronan, utgjorde
dess innehafvare nu sin krigstjenst åt en kronans vasall. Dock vann Feodalsystemet ej
sin yttersta fulländning, förr än vasallerne, medelst länens ärftlighet, blifvit nästan fullkom¬
ligt oberoende af konungen. De feuda eller beneficia, hvilka, såsom vi förut anmärkt,
strax efter invasionen bortskänktes af anföraren, voro gifna på obestämd tid. Robertsson
påstår till och med att Carl Martel var den förste, som utdelade län på lifstid. Om ock
konungarnes egen politik ej hade gillat denna förändring uti besittningstillståndet, skulle
likväl de mägtiga Baronernas vilja förr eller sednare hafva framkallat den. Då Carl den
skallige sålunda erkände länens ärftlighet, var det icke blott för att taga ett steg till sin
önskans uppfyllande att få kronan ärftlig inom sin ätt, som icke mer, emedan han dertill
tvangs af Baronernas fordringar, hvilka, efter denna rättighets förvärfvande vordne obe¬
roende herrar öfver sina län, lydde konungen endast såvida de voro honom underlägsna
i styrka.

Såsom den ledande grundtanken vid bestämmandet af länsinnehafvarnes förhållande
till hvarandra och till souverainen, återfinner man deras förfäders åsigter om den person¬
liga friheten och tillika om husfaderns välde. Liksom krigaren fritt slöt sig till en frej¬
dad anförare, berodde det äfven på vasallens eget val att, mot sina skyldigheters uppfyl¬
lande, tillgodonjuta sitt län, hvarföre äfven det stod både souverainen och vasallen frit*
att när som helst uppsäga sin förbindelse. Främst bland vasallens skyldigheter Yar, så¬
som vi ofvan antydt, krigstjensten, hvilket bevisar att det fria elementet i Feodalismen
är öfvervägande.

Hvarje tillträdande vasall måste, om ock länet var ärftligt, aflägga hyllning och
trohetsed åt länsherren; först då var han lagligen erkänd såsom vasall. A andra sidan
framstå Germanernas stränga familjeförhållanden. Maritagium, eller länsherrens rättighet
att föreslå vasallens dotter trenne friare, till hvilka hon måste inskränka sitt val, är derpå
ett stort bevis. Dessutom förefunnos åtskilliga förhållanden af ömsesidiga rättigheter och
skyldigheter, som, påminnande om det Romerska patronatet, voro af ett mer moraliskt
ursprung; sådane voro de "Auxilia" eller penningebidrag, som vasallen af olika tillfälliga
anledningar måste utgöra åt länsherren. Hade vasallen en gång fullgjort allt detta, så
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hade souverainen öfver honom ingen vidare rätt; han var fullkomligt oberoende. Den
enda beröringspunkt, hvilken vasaller under samma länsherre hade till hvarandra, be¬
stod i utöfvandet af den Jurisdiction, som länsherren egde öfver sitt län. Vid denna dom¬
stol, som utgjordes af vasallerna under souverainens prsesidium, afgjordes mål såväl emel¬
lan dem sjelfva, som mellan någon af dem och länsherren; de sednare likväl blott beträf¬
fande feodala förhållanden. I andra mål, äfvensom då rättvisa vägrades, gick domen till
den högre souverainen. I verkligheten eluderades likväl denna rättighet ofta, likasom ock
domens verkställande berodde på den dömandds magt, ty våldet gällde ännu såsom lag,
och vid en framställning af Feodalsystemets historiska utveckling måste man mer fästa sig
vid hvad som var, än vid det som borde vara. För öfrigt intog vasallen, såsom medbor¬
gare i ett samhälle, sådant det kan tänkas under en fullt utbildad feodalistisk författning, i
förhållande till Länsherren den plats, som familjemedlemmen hos de gamla Germanerna
egde i förhållande till husfadren, hvilken allena var en "man för sig" och hade rösträtt vid
nationalsammankomsterna.

Hvad det egentliga folket beträffar, så var det fullkomligt lifeget. Den skillnad,
sem under romerska herraväldet fanns mellan coloni och servi, försvann till en stor del
efter Germanernas invasion. Coloni voro glebce adscripti, och fingo således ej säljas eller
skiljas från sin jord; detta, jemte det fastställda årliga arrendet, utgjorde deras enda före¬
träde framför slafvarne. Öfver detta folk herrskade husbonden således uteslutande, ända
derhän att han egde domsrätt öfver deras lif.

Hvad åter beträffar Baronerna eller kronans omedelbara vasaller, så voro deras
rättigheter hufvudsakligen följande:

l:o) Rättigheten att slå mynt, hvilken de småningom emot konungarnes förbud
tillegnat sig och slutligen med dessas eget medgifvande bibehöllo, likväl med skyldighet
att använda den kungliga stämpeln. Äfven detta förbud eluderades ofta i Frankrike; i
England höllos de deremot mera i tygeln. Denna rättighet var, såsom inbringande, ganska
vigtig; begäret att deraf draga den största möjliga fördel var det ock, som under Philip IV
förorsakade dess upphäfvande.

2:o) Tillåtelsen att föra enskildta krig, en qvarlefva från det barbariska tillstån¬
det, måhända den enda, som ännu var alldeles oförändrad. Ingenting bidrog mer att öka
villervallan i regeringen och vildheten i sederna; ingenting medförde flera hinder i lag-
skipningen än denna rättighet. Ludvig IX var den förste, som inskränkte den, i det han
förbjöd motståndsrättigheten och enviget inför rätta. Åtskilliga palliativer försöktes äfven
af Philip IV, tills Carl VI alldeles upphäfde den.

2



10

3:o) Frihet frän alla skatter, utom de feodala förpligtelserna.

4:o} Frihet från den allmänna lagstiftningen och lagskipningen såtillvida, som
dessa gingo under i samma mån, som Feodalismen utbildade sig. De demokratiska insti¬
tutionerna återfunnos ännu efter Carl den Stores död i folkets bifall på nationalförsamlin¬
garne, hvilket erfordrades vid konungaval. Dessa nationalförsamlingar eller s. k. Marsfält
voro af 2:ne slag: antingen samlades man för att tillföra konungen de skänker, som ut¬
gjorde en del af hans inkomster, eller ock voro de congresser, der konungen och de stora
seigneurerna reglerade sina angelägenheter. De egentliga folkförsamlingarne upphörde om¬

kring 70 år efter Carl den Stores död. Härefter fanns ej någon lagstiftande församling
förr än med Ludvig VIII. Då, under denna tid, konungarne önskade en lags större ut¬
sträckning än blott och bart till deras egna län och domäner, sammankallades Baronerna,
och desse åtogo sig sjelfvilligt att genomdrifva densamma, hvar och en inom sina besitt¬
ningar. Det var först sedan Baronerna erkänt det Kongl. Parlamentets suprema Jurisdi¬
ction, som friheten från Konungens lagstiftning blef svår att vidmagthålla.

5:o") Den exclnsiva Jurisdictionen på sina län. Denna hade utgått från föreställ¬
ningen om krigarens Subordination under sin anförares enskiidta Hofrätt. Tillämpad på
Feodalismen, bibehöll den samma natur, fastän med tillsats af Pärer och Rättsenvig. Den
inskränktes först af Ludvig IX och Philip August genom påbudet att Jura Majestatica eller
vigtigare mål skulle afgöras vid konungens domstol. I hvarje Baroni, allt efter som det
hemföll till kronan, upprättades nemligen en kunglig domstol, hvilken började betraktas
såsom högre instans för klagomål från de enskiidta domstolarne. Det kungliga Parlamen¬
tet i Paris, som ledde sitt ursprung från Hugo Capet, utöfvade ensamt Jurisdictionen öf-
ver rikets Baroner och emottog appeller. Då rättegångsmålen blefvo af en allt mer in¬
vecklad natur och de adliga domstolarne i jemförelse med de kungliga, som ofta voro be¬
satte med utmärkta lagfarne, började föraktas, funno de slutligen för godt att afstå från
en rättighet, som lände dem till så mycket besvär och af hvilken de skördade så rin¬
ga ära.

I ll:te seklet, då Feodalsystemet hunnit sin högsta utbildning, synas alla på feo¬
dala förhållanden grundade stater vara i upplösning. Hvarje rike utgjordes af så många
konungadömen, som der funnos mägtiga länsherrar. I sjelfva verket måste man förvånas
deröfver, att någonsin Feodalsystemet nått en sådan grad af utbildning, att just utur den
fröet till dess fall skulle utveckla sig. Vi ämna ej här sysselsätta oss med bevisandet
deraf; livad man emellertid kan antaga såsom säkert, är att den allmänna bristen på dug¬
liga och kraftfulla regenter, som, allt sedan Carl den Stores tid, nära ett halft århun-
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drade framåt yppade sig, varit för Feodalismen en starkare vehike!, än den möjligen
kunnat finna hos sig sjelf.

Hvad den nya magt angår, som inom städernas murar uppväxte och utbildade sig,
och som med tiden skulle spela en så stor röle uti staternas lif, så torde den redan
hafva utsått frön till sin blifvande storhet, innan regenter af sådana egenskaper, som for¬
drades för att med någon afgörande vigt ingripa uti Feodalismens öfvermod, ännu börja
ånyo uppträda på verldstheatern.

Omedelbart borde vi nu öfvergå till den uti ingressen till denna afhandling utlof-
vade teckningen af vårt fosterlands samhällsskick, sådant det uti sin början och fortgå¬
ende utveckling framstått, men brist på tid och utrymme, som förhindrar oss att så vid¬
lyftigt vi annars önskat, afhandla vårt ämne, torde verka öfverseende, om vi blott hålla
vårt löfte såtillvida, som vi uti nedanstående jemförelse mellan andra länder och vårt
eget fosterlands feodala institutioner söka att visa deras uppkomst och utveckling.

Hvad först angår de storas rättighet att slå mynt, så finnes, om vi minnas rätt,
någon sådan icke omnämnd i Svenska historien, såsom dem medgifven. De tilltag, som
i början af Nyare tider uti detta afseende gjordes, hade så litet karakter af rättighet, att
man snarare skulle kunna kalla dem en rättskränkning af rebeller, åt hvilka krigslyckan
förlänte ett flyktigt skimmer af sin gunst. Skulle man söka en anledning dertill, att rät¬
tigheten att slå mynt icke finnes bland våra magnaters företräden, så torde den kanske
närmast ligga uti vårt myntväsendes beskaffenhet.

Det är nemligen bekant, huru till en början intet mynt fanns; att de första deraf,
som vi ega, äro från Olof Skötkonungs och Anund Jacobs tider; att under hela medel¬
tiden den ringa tillgången derpå nästan gränsade till brist, då man afser från det frem-
mande mynt, som på ett eller annat sätt inkommit och hvilket ansågs bättre än vårt eget.
Det kan häraf slutas, att de Svenska magnaterna icke ansågo det löna mödan att fejda
med konungarne om en rättighet, som i sjelfva verket skulle vara dem föga gagnelig; el¬
ler ock har, vid bemödandet att bevaka andra redan förvärfvade rättigheter och alitjemt
tilltredska sig nya, deras fordran att få slå mynt fallit dem sjelfva ur hågen, till dess
det blef försent att derom väcka fråga. Efter vår öfvertygelse inträffade detta just vid den
tid, då det demokratiska elementet, bragt till medvetande om sin fysiska vigt, började
framträda med sina hufvudmän i spetsen, för att hejda de stores ofta lika hårda, som opa¬
triotiska förfarande. Dessutom känna vi ej, om de store hos oss någonsin sökt denna
rätt att slå mynt; vi tro det icke, och om det på sednare tider varit åstundadt, så synes
det också hafva stannat dervid.

Med afseende på olikheten härutinnan med adeln uti de länder, der rättigheten att
slå mynt var densamma medgifven, så återgå vi till de förhållanden, hvilka, såsom liggan¬
de uti Feodalismen sjelf, kunde föranleda skillnaden.
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Feodalismen var en planta, som, öfverflyttad till Sverige, likväl aldrig der slog
några djupa rötter; sjelfva dess grund, en eröfrandes besittningstagande af ett område och
dettas utdelande till hans följeslagare, var fremmande för vår fosterjord, alldenstund den
aldrig varit eröfrad. Häraf var en naturlig följd den skillnad uti Feodalismens verknin¬
gar, som uppenbarar sig i Sverige i förhållande till andra länder med afseende på de mäg-
tigas dels försök att genomdrifva, dels verkliga genomförande af sina anspråk. Att uti
Sverige de stora icke förmådde utföra hvad deras likar uti andra länder gjorde, dertill var
visserligen icke brist på god vilja orsaken; ty nog visar det sig för den, som närmare
granskar deras beteende under medeltiden och äfven sedermera, att de hade lust; men
Svenska författningen, så mycket den än förtrampades, och Svenska folkets sjelfkänsla, så
mycket den än förtrycktes, lade ändock oöfverstigliga hinder derför, deruti att den förra
gaf lagliga rättigheter åt individen, hvilka, ehuru sällan respekterade, dock åt honom för¬
varade minnet deraf, och den sednare uti sin medvetna kraft, vä! kunde till en tid för¬
draga förtryck, men alltid stod färdig att uppresa sig mot detta, för långt drifvet.

Vidare beträffande Baronernas rättighet att föra krig med hvarandra, så synes den
visserligen, åtminstone till en början, varit praktiserad såsom sådan; men huruvida den
hade annan rättsgrund än häfdvunnet bruk, torde vara svårt att bevisa. Merändels visa
sig de store uti sitt sjelfsväld mera otyglade, då de stodo under någon regent, af hvars
svaghet de intet hade att befara; hvaremot de af kraftfulla regenter som oftast tyglades,
då de ville drifva sin tilltagsenhet för långt. Beläggandet med kyrkans bann var kanske
ändock det kraftigaste medlet att hämma yttringarne af deras hämndlust. I Sverige var
detta förhållande ungefär detsamma, som uti andra länder. Det brister ej exempel på
inbördes fejder mellan de mägtiga, och under medeltiden beifrades de så mycket mera
sällan, som konungarne oftast voro beroende af de stora, och således icke utan egen fa¬
ra af dem kunde beifras. Till och med uti nyare tider saknas icke dylika strider; ty ännu
under Sigismunds regering kunde en Axel Leijonhufvud tillåta sig dem. De hatva likväl
existerat mer såsom följder af anarki och bristande laglydnad, än såsom en laglig rätt.
Vi veta huru genom Birger Jarls Edsöreslagar för speciella fall stadgades förbud mot ofre¬
dande af personer, som voro stadde uti vissa ärender, och huru Skenninge stadga rig-
tades mot adelns resor öfver landet med större följe än konungen föreskref; vi anse, att
alla dessa stadganden gingo ut på att hindra sjelfhämnden. Lagen var likväl ännu ej nog
mägtig att förhindra den, och det tillhör först nyare tider, att, sedan åtskilliga förbättringar
uti lagskipningen tid efter annan blifvit införda, kunna berömma sig af att halva gifvit den
dess tillbörliga helgd. Sjelfhämnden, denna lemning från barbariets tider, hade sin grund
uti de Germaniska folkens lynne: begreppet om frihet, under ett tillstånd af bristande
samhällsordning, gick lätt till öfverdrift, då gränsen mellan ömsesidiga rättigheter ännu ej
var noga utstakad, och om man vid en förmenad kränkning gick något utöfver densam-
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ma, så kan detta icke förefalla underligt på en tid, då de råa passionerna och fysisk kraft
merändels afgjorde rättsförhållandet. Utaf hämndens och vedergällningens tagande i egen
hand, följde naturligen oupphörliga fejder mellan individerna, och då en hvar dervid in¬
gen annan lag följde än sin egen öfvertygelse, så kunde resultatet icke heller blifva nå¬
got annat.

Angående adelns skattefrihet, hänvisa vi, hvad Sveriges medeltid angår, till Johan
II:s öfverenskommelse med Riksens Råd i Calmar 1483, samt, i hvad som rörer förhål¬
landet i nyare tider, till dels Eric XIV:s meddelade förordning om Säterifriheten af år
1561, dels Johan IIIls adliga privilegier af år 1569 samt slutligen till Gustaf II Adolphs
adliga privilegier af 1612 och 1617. De synas, hvad enskildt rörer adelns skattefrihet,
grunda sig på den af Magnus Ladulås införda rusttjenstskyldigheten, hvars uraktlåtande,
enligt lagens ord, skulle medföra förlusten deraf; men vi hafva förut vidrört, huru litet
man efterkom de lagliga stadgarna. Under regenter med kraft och energie blefvo de åt¬
lydde, mer af fruktan än öfvertygelse, och rusttjensten utgjordes som oftast efter behag.
Den grund, adeln före rusttjenstskyldighetens införande egde till denna frihet, ligger uti
den densamma beviljade rättighet, att, så snart de voro uti konungens hof och med råd
och hjelp gingo honom tillhanda, de skulle njuta frihet för skatt. Rusttjensten kan väl
anses motsvara feodala skyldigheter, som uti andra länder af konungarne upptogos uti
förläningsbrefven, förr än det uti Sverige blef brukligt att utfärda sådana; hvaremot se¬
dermera, i slutet af medeltiden och i början af den nyare, då det blifvit en nödvändighet
för regenten att vidtaga kraftigare åtgärder mot sjelfsvåldet, äfven här i Sverige länen ut-
lemnades och innehades enligt de uti förläningsbrefven stipulerade vilkor. Hvad de af
Eric XIV meddelade Säteriförmåner och de sedan tid efter annan utfärdade privilegier
hafva verkat på samhällsförhållanderne i Sverige, det blefve för vidlyftigt att här beröra,
och vi tillägga blott, att det fordrades en Carl XI för att bryta de bojor, dessa privile¬
gier lade på både regent och folk och derigenom bereda Sveriges sjelfbestånd för kom¬
mande tider.

De tvenne återstående punkterna om adelns frihet från den allmänna lagstiftningen
och lagskipningen samt dess exclusiva Jurisdiction anse vi stå till hvarandra uti ett gan¬
ska nära samband och vi ämna derföre behandla dem i ett sammanhang. Friheten från
den allmänna lagstiftningen var, kan man säga, uti de första tider, som historien belyser,
nära nog lika för hvarje fri man. Familjefadern dömde mellan dem, som stodo under
honom, enligt sin moraliska lag, och ehuruväl man uti Allshärjartingen kunde sägas hafva
en högre instans, så är det troligt att, hvad der hufvudsakligen afgjordes, rörde frågor,
som angingo hela riket och att den enskilde lät sig nöja med den dom, som familjehuf-
vudet fällt. Otvifvelaktigt har ett vigtigt steg till rättsbegreppets utbildande blifvit taget,



i och med detsamma lagmännen uppträda såsom de högsta domarne uti landskapet, eme¬
dan deras skyldighet att vid tingen "göra och framföra" lagen förutsätter tendensen till
enhet och bestämdhet uti lagskipningen. Huru, efter lagmännens inkallande uti Rådet,
Räfst- och Rättareting blefvo förordnade att hållas uti landsorterna, derom upplysas vi af
Magnus Ladulas's historia; men huruvida till en början äfven adeln, innan Gårdsrätternas
införande, afgjorde sina civila tvister inför dem, kunna vi ej fullt bestämma, hvaremot vi
anse, att först genorn införandet af Gårdsrätterna en närmare bestämning af förfarandet
vid tvister mellan adelsmän blifvit åvägabragt. Den rättighet, som adeln, genom Drottning
Margarethas och andra regenters förordnanden om Gårdsrätten, erhöll i afseende på fo¬
rum för dess tvister, sträckte sig i allmänhet till dess inbördes förhållanden och särskilt
till hvad som inom dess slott och gårdar kunde förekomma om "följemän och betjente."
För injurier var forum alltid inför konungen och Rådet. Vi se sålunda adeln vid denna
tid på sina borgar utöfvande en ganska vidsträckt domaremagt, och, huru denna uti sed-
nare tider, särdeles hvad Grefvar och Friherrar beträffar, ansenligen utvidgades, i synner¬
het genom Johan III:s och Gustaf II Adolphs privilegier, har historien efterlemnat, liksom
den icke heller kunnat förtiga den väld och den partiskhet, så i lagstiftning som lagskip-
ning, som ofta framlyst, sä snart det gällt tvister mellan adel och ofrälse angående jord
och personella prajstationer. Yi erkänna således icke, att adeln alltid i Sverige haft någon
exclusiv jurisdiction, för sä vidt dermed skulle menas en uteslutande rätt att ensam afdö-
ma alla tvister uti såväl förläningar, som ock å dess gods och sätesgårdar, utan att den¬
na förut uppkom genom säterifrihetens införande och sedermera beviljade privilegier, samt
att alltid laglig rätt till vad egt rum. Hvad angår friheten från den allmänna lagstiftnin¬
gen, så hafva vi ofvanför antydt våra åsigter derom.

Vi hafve nu hunnit målet för vår framställning och vi vilja afsluta den med en kort
återblick. En skildring af orsakerna till feodalismen har varit föremål för våra första be¬
mödanden och vi hafva derifrån öfvergått till försöket af en karakteristik öfver feodalis¬
men uti det Germaniska Europa, hvarefter vi företagit en resumé af Baronernas rättighe¬
ter i förhållande till konung och folk och i sammanhang dermed afgifvit en kort jemfo-
relse med ifrågavarande förhållanden fnom vårt eget fädernesland samt dervid sökt antyda
orsakerna till olikheten vid utvecklingen af dem. Feodalismens historia, såsom utgörande
en nödvändig föreningslänk mellan antikens bildning och den moderna, samt, såsom sådan,
varande ett af de vigtigaste stadier i den menskliga andens utveckling till ljus och frihet,
är för menskligheten af den största vigt och betydelse. Feodalismen har väckt staterna
ur deras slummer och fört dem fram till hvad de blifvit. Sjelfva den moraliska kraften
har af feodaltidernas oredor och omstörtningar, och i strid med dem, utbildat sig till dess
ursprungliga bestämmelse, att leda folken och individerna medelst förnuftsenliga lagar och
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institutioner till det mål, Försynen för dem utstakat. Att låta denna epoch, liksom hvarje
annan af genomgripande förändring och utveckling, framstå klar och genomskinlig, är hi-
storieskrifvarens svåra, men ärorika uppgift. Vi erkänna gerna, att ämnet öfverstigit våra
krafter; de många ögonskenliga bristerna uti vårt försök vittna derom tillräckligt, och på
detta erkännande bygga vi nu vår förhoppning om det öfverseende, som är så nödvändigt
vid granskningen af detsamma.
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