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men sjelfva rätten att lemna denna tillåtelse snart derefter
fått en inskränktare mening; och den lydliga anledningen
till det ena och det andra var att menighetens allmänna e-
gande rätt nu blifvit, först permanent och fullt exclusit', och
sedan ansedd som i sin helhet oförytterlig, men delbar.
Den afrad, som derefter ansågs allmänningsjord ovilkorli*
gen åligga, namnes väl icke at landskapslagarne; men att
den var bekant i Westergötland, åtminstone i slutet at
i5:de Århundradet, synes med säkerhet kunna slutas af den
skilnad den yngre WestgötaLagen gör emellan allmännings-
och annan jord, och hvilken i Landslagarne blott vidare
utvecklas.

Denna skilnad var nemligen så betydlig, att Westgöta-
Lagen 4) ansåg nödigt att nämna, att allmänningsjord geck
frän fader till son, och att dess åboer kallades bönder,
ej landbor; och Landslagarne 5) tillägga att ingen hade
ratt att deriirån vräka odlaren eller dess arfvingar, så länge
de gjorde rätt för sig; och att besittningsrätten ej ens för¬
verkades genom försummelse dermed, förr än denna fortfarit
5 år. Allmänningsjorden borde väl lagbjudas, men såldes
dock med mäklare och vittnen som lösören, och hustru ha¬
de deruti giitorätt 6).

Dessa heman, de enda, hvilka under Svenska folkets
äldre författning röja spår af någon föreställning om ett do¬
minium minus plenum, voro således af ett eget slag, och

4) WGL. II. KB: 7.

5) i347 års Landslag. BB. 24. pryslcas han oe siter quar
vm piripia ar. hajui ia forgiorp bygningh oc arfuope sino oe
hafui laghman ella hcerazhofpingi vald. f)e samu jorp bygia oc*o mcep landz minne ella hxraz (Ovann. Cod. B. q). LL. i44s.
BB. 29: 3.

6) WGL. IL AB. 8. Add. 11; 11, jfr i44a års LL. EdeB. 5i*
5.
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kunna, i anledning af den sdmja, som omtalas i Lydekina
antekningar vid WestgötaLagen 7), möjligen liafva bliivit in¬
nefattade under det narnn samjeheman, som, i Jordeböc¬
kerna från Konung Gustaf I:s och nästföljande tid, finnes
tibagdt ett icke obetydligt antal heman, och synes likty¬
digt med siadgeheman. Dessa sämje- eller stadgeheman,
de må omfattat de nu ifrågavarande eller icke, skiljas be-
stemdt ifrån Kronoheman 8) och, när titeln försvinner,
föras de 9), ehuru med skiljaktig ränta, bland skattehem
an, 10). Ett annat namn, hvarunder de på allmänningafne

7) WGL. III: 144. Läsarlen är val en gissning, men sy¬
nes sannolik.

8) I Wostgöta Handlingen N:o 8. fcr år i543, i Kongl
KammarArchivet, anleknas i Jordeboken för Red vägs härad :
<9 Slubbebönder som hafva nyuptagna hemman, 6 aff them' lyda
ttnder Semian och 3 under Kronan.»

9) Elfsborgs Läns Jordebok för år i634, i As härad.
10) I Jordeböckerna omtalas ock ofla bönder, dels under

namnet Såmjemän, dels med anmärkning alt de ut. öra sk a 11 ef¬
ter såmja eller stadga, hvilkas heaman ej kunna föras under den
class vi nyss omtalt. I 1543 års OGH. N:o 6 omtalas lör Lös¬
nings Härad Skciltesämjegods. På många ställen t. e. i Opvi-
dinge (SmålH. N:o 5. i546), Albo, Norrvidinge ocli K in ti eväl d
(SmålH. N:o 5, i545), Tveta (Smll. N:o 1, i54.V, Hanekind
(0GH. N:o 5, 1514), Memming (0GH. N:o 3, i543L Skärkind
f0GH. N:o 5, i544) utgeck skatten, i K. Gustaf I:s tid, efter
sämja eller stadga. För Plofslän anmärkes i ÖGH. Ν :o 6, 15 i 3.
«När som gärderne äro fulla och några bönder äre öfver, då
plega de njuta semia;» och för Bråbo. innehåller samma hand¬
ling: «Item are ock vdi forne härede 5 skattegodz hvilka alf ål¬
der legat haffue for eti Semie elfter the halfua liten iord att bruka.»

Sämjorna i WesterGötland och annorstädes ville K. Gustaf
I. afskaffa. alt skatten komme i gamla laget (Stjernman Riksda¬
gars och Mötens Beslut 1: s. 34); och ett KBr. till Gustaf Ols¬
son 1 Aug. i$4o (RiksReg. L. H. s. 67) yttrar: «Wijdere som
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uptagna lieman ock någon gång torde blifvit förda, är
Stubbegods, hvilket, under Konung Gustaf I:s tid, synes be¬
tecknat all, oafhängigt af gamla lieman, nyodlad jord.
Stubbegods beskrifVes visserligen i en handling från denna
tid i) såsom vgods ther Kronan äger jorden och BSnderne
hufen", h varefter tillägges "och the utgöra sin skatt efter en
sämja, som ther aff ålder pälagdt varit", men andra jorde¬böcker visa att stubberätt varit af liera slag, och att stub¬
bebönder kunnat vara både Krono- skatte ocli sämjeBön-
der, allt efter som de upodlat Krono- eller skatte- jord 2),

i ock begäre weite huruledes i bandle schole vm the sämie breff
som almogeu haffuer allestedz beropet sig vpå och wele ther
egpnom rechne sig store frijheler, och priuilegier till, på Cro-
nonnes skatt, endog ath the haffue ther i länett, och öffuer alt
VeUergÖtiand en ringe skatt Sc. Så kwnne wij ther inthet annet
tilswara, vtan ath man jw clarligen beszijnne kan (thet i thernoch sware mage) när the met slige sämiebreff framkoma, Alhnär som same sämiebreff först wtgåffues, alh then menige manliaffner *hå giordt Riigisens FConger, herrer och Sweriges Crone,för sådana frijheler skuld, fast större lijänist och hielp» ni, m.,hrilkel, jemfördt med Trögds härads undervisning (UH. N:o 10,i54i), som förmäler atL «HulVudskntfepenninger aff Trögdeu
g törs wtt epler en Stadga ther the haffwa Kongl. Mattz vår al-ler 2V. Herres breff påå pro anno 4o,» visar att sämja varit gan¬ska vanlig såsom ett contract, hvarefter dels hela orter, dels en¬skilde skattskyldige, utgjort sin skatt, men alt vid namnet sämje¬gods visserligen ej i allmänhet fastades begrepet om någon em-phyteulisk rätt. Att delta contract oftast innehållit en verkligförmedling, synes äfven så klart; och i denna mening brukasordet ännu i KKBBr. 24 Julii 1728 och i5 Julii 1778 (Tibell:Sammandrag af Författningar, som löra Förvaltningen vid Krigs¬väsendet till lands, s. 682).

3) ÖGH. N:o 3, i546.
2) I WGH. NT:o 5, i546, ÜLse Härads Jordebok, läses

«An no 42 voro Stubbebönderne 6, som lyda under Cronan,
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och de vilkor, under hvilka denna odling skett. Det namn,
bvarmed den på allmänningarne uptagna jorden i våra la¬
gar utmärkes, är emellertid hvarken Sdmje- eller Stubbe
utan Allmctnningsjord, och att detta namn under i6:de År¬
hundradet saknas, och de ifrågavarande hemanen icke un¬
der något eget namn upptagas, bevisar att det gamla begrep-
et om allmänningarne då redan var förloradt.

Om den afrad, som af härads allmänningarne utgeck,
förekommer i landslagarne, der den förstnämnes, det tillägg,
att Konungen deraf tillkom tredjedelen 5), en rätt, som för¬
modligen var äldre och sammanhängde med en andel 4), som
Konungen tidigt nog tillerkänt sig i egande-rätt en till de
södra härads- troligen och lands-allmanningarne, och hvilken,
enligt samrnanstemrnande upgifter, utgjorde Tredjedelen δ)

men anno 45 bleff en lagd för en Cronebondr» och för War-
tofta: «6 Stubbebönder, som lyda under skatten» samt, i ÖGU.
£i:o 6, i543, för Bobergs Härad: «9 Semiebönder, och en part
af dem äro Stubbebönder.» och i ÖGH. N:o 1, i545, «tbe äre
enn parth aff theni Stubbebönder. Och haifua icke szå god rådh
till att ligga iför Settingztall som the andra Skalthaböndher»

5) LL. 1547. J)mB 5. (Ofvann. Codex B. 9 . Nu all af-
giald som af haraz altnoenniugwn ganga. scutu adρtas mcellurn
almog han. apti py som huar cer ior pceghande i harapeno. oc
Konunger tali sin prithiungh. LL. i442 : ThmB. 4.

4) Ett Bref af Lagman Bengt den 11 Maji 1280 (Sv D'pl.
1: s 671) nämner ett gods, som tillhörde Konungen och Ydre
hårad och KBr. 25 Mars 1281 (1. c. s. 581) omtaLr egande rätt
till några gods, hvari Linköpings Domkyrka skulle uellaga en¬
ligt den lott hon tillbyit sig af Konungen i några allmannings-
skogar

5) 4 Bref (Sv. Dipl I: ss. 160. 229. 287, 29!) om'ä^a
Östbo härads skogar, af hvilka redan K. Erik den helige skänkt
Nydula kloster en tredjedel·, ett mellau åren 1276—1291 gifvet
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Från denna, som det synes, temligen gamla föreställ¬
ning om Konangens egande-rätt till en tredjedel af södra
allmänningarne och ofvannämnda anledningar att som riks-
allmänningar anse de norra, var den sluteliga öfvergången
till en allmän förvexling af Konungens verkliga rätt med

Bref Cl. c. s. 723) omtalar att K. Magnus Ladulås åt Biskop
Anund i Slrenguäs uplåtit hela tredjedelen af allmänningen mel¬
lan BaicEstath och Ammobiacrh. Ett Bref af K Erik Lä>pe
mellan åren 1222—i*i5o (1. c. s. 227) nämner hela hans tredjedel
i 2.ne bul, som Alvastra Kloster egde i Grytbeck, hvilka vi så
mycket snarare förmoda varit allmänningsgods, som det hufvud-
gods crac, till hvilket dessa tyckas hört, af klostret till en del
blifvit törvärfvadt genom skolning af Konungen och Westgöta
folket.

Senare handlingar nämna denna tredjedel med etteget namn:
Konungstridjung» Ett Bref af K. Albrekt, d. 7 April i584 (Pe-
ringskjölds Dip'omatai ium Tom 10: s. 196) tillåter Norrköpings
Borgare att. hugga ved å dess Konungstridjung. Ett DomBref
af Sten Bengtson och Peter Thoinassori 2 Aug. i59o(?) (1. c.
Tom 11:) omtalar att Nämnden svurit att några der nämnda
gods aldrig varit håradsjord eller Konungstridjung. Ett dylikt
af Sten Bosson 9 Sept. 1099 (1. c. Torn. 12) omtalar några andel-
er al ett laxfiske, som aldrig varit Konungstrydung eller hä-
radsallniänning, och Konung Gustaf I:s Bref till Ångermanland,
och Medelpad 1 Mars i545 (Stjernmans Commerce- Politie- och
Ekonomie-Förfatlningar 1: s. £8) omtalar Konungens och Kro¬
nans nytta och fördel i allruänningslTken, som var den rätte
treding, efter Konungsalhnånning voie ju så väl deribland, som
annorstädes i riket, h vårföre befalle.? att sådane fisken, som ut¬
med Saltsjön sig sträcka, skulle bli fV a och kallas, som de ock
med rätta äro, Konungs råtta allmdnningar, och att 24 Dan-
nemän måtte utsyna huru mycket hvar och en närmast sitt land
skulle hafva, och utlägga Konungens och Kronans råtte treding;
hvaruti på ett besynnerligt satt förblandas Kungsandelen i hä-
radsallmärrnings afraden med eganderätt, och deraf bildad föreställ¬
ning att de Allmänningar, af hvilka Konungen hemtade inkomst,
voro Konungs-allmänningar,
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ne, än de norra ödeskogarne, beredd, dels genom de redan
nämnda, denna tid i Europa allmänna, feodal istiska begrep,
dels närmast derigenom, att en sådan eganderätt ide öfriga
Skandinaviska rikena var gamal och allmänt erkänd 6) j

5) Pä samma gång, som Harald Tlärfager lillegnade sig
oäaleu. tillade lian sig ock obygderna, «Ilaralldr Konungr eig-
jiadiz i hveriu fylki odul o II ok cdlt land. bygt ok iibygt. ok
iamvel sioinn ok votnin. sky/Ida allir båendr vera hans leigleri-
dingår, sva peir er d mork ma or tit. ok salltkarlarnir ok allir
veidimenri. bcedi ά sio ok landi» berättar EgilsSagau i 4 Cap.,
och Olof Trygga so ris Saga c. Ί. (FornmannaSögur. Γ: s. 5) eig-
nadist hann vandliga alt landit ok 611 odul b sdi bygdir ok s.vtr,
uteyiar ok a-llar marhir, sva alla audn landsiris; och ehuru Ha¬
kon den gode återstälde odalen, formales dock icke att. han åt
menighetei na återstälde obygderna. T verlorn visa alla oss be¬
kanta Norrska Lagar, sorn härom yttra sig, att Konungen fort--
iarande bibehållit egande rätten derlill.

«Hver -mand skal nyde Vand og Ved i Alminding. Hver
skal have den Alminding som han fra gam mel Tid haver havt,
enci om riogen bygger i Alminding, da eier Köngen det.» Hagen
Adalstens Gule TmgsLov Tingbudß. c. 15 (hos Paus). «Köngen
τιιαα bort/aste Alminding til hvem han vil» Hagen Hagensens
Erosle TingsLov. i5: i5 (dersammasl.). «Sva scolo allir a'men-
niugar vera a em at forno ha/a verit.v Magn. Lagab. Gulaijings-
Ijaug. (Köpenh. ICJ17). Laud-sIeigoB. c. 60. Konongr ma byg-
gia alnienningi hveriom sem han vill. enη Inn sval verpa um
gardi, er tekr fyrsto tolf mdnadi, o a eingan kost at J}oka gardi
optar, o c snidilvarp alla vega fra gardi til gardiu ta ser. Sldt-
tor par er i almennigi ero, pd sval sd ha/a tål/ mdnadi er
fyvst. kemr lid sinom d. Satar scal hverr gera i alrnenningi er
vill, oc si/ia p)ar sumarsetri. Kan ef han swr i alrnenningi or.
tekr eigi a/ Konongs wnbodananni leyfi til, l>d d konongr badi
korn. oc hey. — Fiscivotn aull, er i almenningorn ero, pau siolo
anlivm iamn heimol, 1. c. c. 61. Alt menigheterne jemväl haft en
slags samegande rätt med Konungen, synes dock al dessa stäl¬
len, och bekräftas ytterligare af andra. p>eir vegir allir er ren-
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och det der rådande föreställningssättet, under den Jiilfg.»
gemenskap, som dermed egde rum och under Kalmare U-

na yfir almenninga, £« ero Jiezr i allra heradzmanna cibyrgd
peirra. er i pann almennirig vinna oc han eigo. L!13. c. 46. iVw
reif hval i almenninga pann ά honongr hdlfann, erin bcendr hålf-
ann péir sem bann almenning eiga vid Konong. 1. c. c. 65.
Alt Konungen i Dannemark i slutet af io:de och början af n:le
århundradet egt stora skogar, synes af Saxos berättelse om Sven
Haraldsson. (Saxo, Lib. X. p. 188. Ed. Stephanii Soröe i644)
*nunc publice nunc privatim saltus et nemorci venditabat. — E-
nimvero Scani et Sialaridenses commilnes sylvas publico cere
eornparaverunt. Apud Jutiam vero nan nisi Jamiliis, propinqui-
tatis serie cohcereritibus, emptionis communio fuit.» Att dock
Konungen, denna dunkla händelse oakladl, fortfarit alt hafva
cgande rätt till allmänningar, synes dels af KnyllingaSagans (s. 5. n.
2 omtalta) 28 Cap. och dels af Julska Lagens 1 : 55, der den all¬
männa grundsats upslälles att i allmänning tillhörde jorden Ko¬
nungen. men skogen bönderne, likasom 3: 61 stadgar at det, som
ingen tillhörde, vore Konungens, (flumeη regis est stadgar gamla
Slesviger Rätten c. 68), samt Waldemar l!:s Iordebok (Lange-
beks Scriplores reium Danicarum med. aevi Tom. VII) af hvil¬
ken man finner upräknas, Konungslef tillhöriga, Skogar i alla
Danska landskap t. e. i Jutland: Vlucescogh; på Fyen: tota siluci
in Hcrgnazholm, med några undantag; på Seeland: TVorlhing-
borgh cum tota Stenswith quiccjuicl est extra brothce pieter sce-
bahsore et omnia oppida facta de Stenswith·, i Skåne: Sygthce-
sore, cum ceteris villis fac tis de ahnirming; omncs irisule que
vo contur ahninning et opida ex eis facta que dominus rex riori
alienavit secundum bonorum testimonium; i Bleking : Omries
terre et silue ceteraque eis atlinencia in quorum possessione turn
erat dominus rex, quia non erant alienata; i Halland : Tota sil-
ua que dicitur alminning et opida inde facta et omnes siluas
adiacerites.

Att det på redan anförda sätt upkomna allmänningsregalct i
Norrige fortfor, kan icke förundra någon, som erinrar sig den
despotism, hvaraf della rike flera gånger trycktes och inbyggnr-
nes spridda] bostäder, hvilka ej kunde bilda så tält slutna före-
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nionen nådde sin höjd , lätt hit öfverflyttades. I ett bref
d. 6 M«ji i3ij 6) omtalar Hertig Erik att allmogen i öst¬
kinds härad klagat att Frälsesmän tillegiade sig Brytiamar-
ken och dess tillhörighet Kronans atitminningav nordan och
sunnan om Brå viken ; hvartiied, då allmogen i Ö stkinds härad
svårligen kunnat, såsom sådan, klaga öfver inkräktning på
Kronans egendom, troligen icke annat än östkinds härads
allmänning menas. I det ofvanåberopade brefvet af den 16
Jan. 1111 omtalar Konungen sina aUmanningar. i Brefven

ningar, som Svealands hundaren och Gölalands härad. Dess
upkomst i Dannemark är oss obrkant; men den glans, som, ef¬
ter Dannemarks våldsamma förening under Gonn den gamle,
Knut den stores och de bägge lörste Waldemarernes hjellebi agder
måste spridt öfver Konungamakten , var utan tvifvel ganska
tjenlig all gifva den en öfvervigt öfver folket, som endast af Ari-
slocratien motvägdes, och således, i allt, hvad icke stred e-
raot dennas interessen, hade fritt utrymme. I Sverige deremot,
feck, efter Ingiald Illrådas olyckliga försök att förena det sön¬
drade väldet, folket, under krig, hvilka inga så lysande resultater
lemnade, tillfälle att fritt utbilda sin författning ^Geijer om Feo-
dalism och Republicanism, Svea 1: s, 128—i5i, och Öm den gam¬
la Svenska förbundsförfattningen, Iduna 9: s. 219.) utan alt, så
vidt våra underrättelser gifva anledning, möta något hinder ifrån
Konungamakten, som, efter förlusten af sin gamla religiösa be¬
tydelse, i det fria folkets tillgifvenhet måste söka sitt stöd. Det
var den, med Folkungaätlen äfven på thronen upstegna, Aristo-
cralien, som här undergräfde lolkfriheten och troligen skulle lyc¬
kats att för lång tid kufva den, om ej Engelbrekt, Sturarne och
Gustaf Wasa upträdt, som dess försvarare.

Äfven i Frankrike och Tyskland tillhörde den, utom de sär¬
skilda gårdarnes egor liggande, marken i äldre lider samtällig-heterna, och blef först senare på grund af regalrätt tagen i an¬
språk af Regenterna. Eichhorn 1. c. $§. 84, 199. Grimm 1. c.
s. 274—278.

6) Lageibring, Svea Riket Historia 3: s. 107. not, 5.
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<1. 4 Mars i536, i 5 April i55j, Pat. i Mars 1545 och
brefvet 19 April i555 7) omtalar Konung Gustaf I:e
Konungens och Kronans allmanningar, ocli af räkenskaperna
synes som namnet Konungs-allmänning den tiden ansetts
uttrycka häradsallmänningarnes verkliga natur 8). Att den¬
na föreställning, under Konung Johan III:s tid, fann ett
mäktigt stöd uti det då framdragna Helgeandsholms beslutet,
behöfver knapt nämnas; och redan länge, innan allmänna
Skogs-Ordningen 1647 utkom, var Allmänningsregalet an-
sedt som öfver alla tvifvel uphöjdt; och, då just vid samma
tid bergverken började ådraga sig Regeringens större up-
märksamhet, fann, i många trakter der sådana anlades,
den ännu återstående fria upodlingsrätten, i deras privi¬
legier, sin länge förberedda graf; hvarmed dock ej neka·
att dessa verk i Öfrigt ofta befordrat landets upodling.

Något bergsregal lärer lika litet, som allmänningsregalet,
for äldsta tider kunna bevisas 9). Tvertom eger man från
början af i4:de Århundradet klara bevis att bergverk då
voro i enskild ego 10). Bergshandteringen undvek dock ej

7) Stjernman, Commerce,-Polilie- och Ekonomieförfattnin-
gar 1: s.s. 5a. 4i, 83, 137.

δ) I Smål. Η N=o 1, i543, i Kgl. Kammar-Archivet omtala·
^Heredz Jordh eller Kon: Almeririingh", och på, ett annat ställe
i samma handl. "Konungzalrnenningh som kallas herredz Jordh
Dock utgeck ännu. åtminstone någon gång, Häradsafraden, en¬
ligt hviid ÖGH N:o 6, i543, lör Regna Socken omtalar: "Hä-
radztorpare — liuilka heredzhöfdingen haifuer årlige skatten wt-
aif. Doch Blikwell wlgiöia Cronone tesse eflerme partzeler"
"Semiepl. Ärlige hes ter". I samma handling inforas ock, för
Åkerbo härad, Häradsallmänningar, hvilka rantade Kronan all-
männingspenningar.

g) Jfr. Botin, Svenska Folkets Historia a Del. Stockh. »792.
■· 2l5.

1 o) Thorkel Knutsson egde Norbergs jern- och stål-berg, som
4
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mera här, än annorstädes, sitt vanliga Öde att lockade Re-
gerandes penningelystnad, och man finner redan i34o på¬
bud om afgifterne af Jernhyttor i) Dermed följde, efter
vanligheten, privilegier, hvilka, enligt livad af de för Kop¬
parbergslagen år i5-l7 (not. 6 s. 11) utfärdade kan slutas, äro äl¬
dre än den tiden. Men om ock nyssnämnda privilegiers
stadgar om Konungens rätt att tillsätta förman lör Bergs¬
männen, om Fogdens rätt att straffa, och om den, äfven i
bekräftelsen på dessa privilegier af år i44g 2), omtalta,
a/raden, äfvensom det i Norbergs Bergslags, 7 år senare,
utfärdade privilegier (not. 6 s. 11 ) utsatta ansvar af gruiloltens
förlust för den , som ej öste grufvan, och eganderätlens för¬
last för den mästare, som egde mindre äa åttondedel i en
hytta, men icke på upmaning afstod den åt annan man ,

egentligen voro ordningsstadgar, synes man dock, i ett
så långt framskridet samhälle som Sverige då var, ej
kunna i dem misskänna begrepet om ofullständig egande*
rätt. Rikets vigtigaste grufvas, år 1096 5) skedda, förklaring
för Krono, med undantag af den del Biskopen i Westerås
egde, bidrog väl i betydlig mån, att befästa Kronans regal-
anspråk. Drottning Philippas Morgongåfvobref i42o 4) synes
ådagalägga att bergverken ansågos lyda under Kronan i

ses af hans år ioo4 gifna Bylesbref. (Lagerbring, 1. c. 5: s. 165)
Konung Birger egde, genom arfsrått, andel i Kopparberget.
(Hertigarne Eriks och Waldemars Bref, den 20 Juli i 1010, in-
fördt i Chronica Erici Olai. Scriptores rerum Suecicarum me-
dii aevi II: I. s. 89.) 1518 afstod Nils Cbristinaespn till Biskopen
i Wesierås en liätfpart af en Ijerdedel i Stora Kopparberget (La¬
gerbring, 1. c. 2 : s. 5g5 )

1) Lagerbring, 1. c. o: s. 561. 4: s. 55o. i

2) Bel-gs-Ordningarne I: s. 18.
5) Hadorpli, vid Rimkrönikorna s. 62. t

4) Dalin, Svea Rikes Historia 2: s. 602. '* '
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annan mening än det öfriga fandet; och i485 års Stad¬
ga 5), visar Kronans allmänna anspråk, af hvilka naturligen
följde det i Konung Gustaf I:s Privilegier för Norbergs
Bergsmän 6) innehållna stadgandet, att de hyttor, afhvilka
skatten på 5 år ej blifvit betalt, skulle af Fogden kännas
under Kronan. Och, ehuru serskildta Privilegier kunde gif-
va mer eller mindre fullkomlig eganderatt, gälde under Kö»
nung Gustaf ΙΓ, Adolfs tid den föreställning att Kronan eg-
de till grufvor, å all annan grund än frälse, en eganderatt,
som blott genom uttryckligt öfverlåtande kunde henne från¬
gå 7).

Enahanda förhållande, som med skogarne, Ur ock med
fiskevattnen. Onekeligt är att kronan i de äldsta tider, från'
hvilka vi halva urkunder, egt fisken; men slutsatsen, att de
större fiskena således i allmänhet, och i följd af något vat-r
ten-regal, tillhört Kronan, vore icke desto mindre förha¬
stad; och Konung Gustaf I:s åtskilliga härom gifna bref ära
de bästa bevis, huru osäkra de grunder voro, på hvilka
denna Kronans föregiiha rätt skulle grundas. KBr. 6 Nov.
1541 8) ointalar att Konungens Birkara i Lule socken of-
van för Kyngis fors, och deras grannar i Kalix nedanfÖ-
re samma fors, icke någon tid gjort Kronan och Konungen
sådan skatt och rätt af Konungs-ådern i detta laxefiske och
de andra fiskerier som lagen innehöll, hvaremot de nu lof~
vat gifva en tredjedel af all den lax och annan fisk, som i
träsken samt uti och ofvan forsen fångades.

5) Bergs-Ordningarne I: β. 2i.
6) 1. c. I: s. 3o.
7) Hallenberg, Svea Rike« Historia under Konung Gustaf

Adoll den stores Regering 5: s. i83—i34.
8) Stjernman, Commerce-Politie- och Ekonoraie-Förfättiiingar

I:s. 1010.
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Förgäfvps lär man i de äldre lagarne söka något spår
till skatt af Kungs-ådran, eller någon anledning att denna
varit ansedd som Kronans egendom. Förbudet att stänga
Allmannaled eller båtaled 9) egde lika litet, som det äld¬
sta förbudet mot bosättning inom häradet, utan dess till«·
stånd, en kameralistisk mening; utan åsyftade endast com·
municationens vidmakthållande. Men sedan Helsingélagen,
hvilken uppstälde den, endast genom förbudet mot alhnan-
naleds stängning inskränkta, regeln: att landets egare egde
vattnet, 10), blifvit undanträngd af landslagarne, af hvilka
den senare, ehuru ej i strid med nämnda regel, doek inr
nehöll mindre bestemda föreskrifter härom 1) var den Dan¬
ska grundsatsen: floden tillhor Konungen, så mycket lättare
hit öfverflyttad , som fiskeverk, troligen i större scala än för¬
ut varit nyttjad, af K. Gustaf I. anlades, och han således
ansåg sig med formationsrätt ega dessa, om ej förut obe¬
gagnade, dock först af honom till full fördel använda lägen¬
heter; hvarefter, om hans exempel äfven föranledde andra
försök, föreställningen om Konungens egande-rätt, sedan
den en gång gjort sig väg, ej mera var så lätt att uttränga;
utan tvertom sjelf så fullkomlikt utträngde den äldre, att
Bönderne, i de fisken, hvilka, i motsats mot Kronans, kal¬
las deras egna, icke på grund af egande-rått, utan för dtnis
arbete, erhöllo af den fångade fisken en viss andel, hvilken

9) UL. WB. 22: 8. WmL. BB. 5o HL. WB. i4: 1,LL i44a BB.* 3i: 5.

.. 10) ffL. WB. i4: 1. Att det genom köp kunde vara a Γ¬
η and t säges dock uttryckeligen Qvarn feck; ock enligt den äldreWGL. 1 MB. 2 byggas af hvem som ville, och ÖGL. BB 28: 4
undantager frän stadgandet att hyassäl skulle vara i inidsnörn
uen händelse da lagh hcef^iat haridvirki g(ing i fliri, j(r. B8. 24: p'

1) L. i442 BB. 25. 35, 54.

%
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utgjorde stundom hälften, Stundom femtedelen o. s. v.,hvaraf
dessa fisken ock kallades halfdels- eller femtedels-fisken, a)

Rörande hafsfisket är det redan åberopade KBr i Mars
J54f> 5) synnerligen märkvärdigt. Konungen, underrättad
att i Norrbotten, Ångermanland, Medelpad, .Heisingland
och Gestrikland, tillgeck ganska ''sielsindt och skröpeligen''
och att de närmast stranden boende bönder såsom sitt skat¬
tevatten tillegnade sig dessa fisken, ehuru långt de sträck¬
te sig ut i sjön, förklarade: att Han på kronans vägnar ock¬
så egde rätt och egendom i sådane fisken, nemligen den
ratta treding, eiter Konungsallmänning vore ju så väl der,
som annorstädes i riket, som med Sveriges beskrifna lag
och bruket på andra ställen i riket, nemligen Stockholms,
Nyköpings och Stäkeborgs skär, samt Bråviken, der Kronan
alltid fått sin del, kunde bevisas: att Sveriges lag icke nämn¬
de att den ene bonden borde gifva den andra tull, lega filer
skatt af allmänningarne, vare sig till lands eller vatten,
ulan Konungen borde alltid i sådana alimänningar halva
sin part och del; hvarlore alla strömingsiisken, som sträckte
sig utmed Saltsjön, skulle hädanefter hlifva och kallas, som
de med rätta voro, Konungs ratte alimänningar, och 2 i Dan-
liemän ransaka huru mycket hvar och en närmast sitt land
skulle ega, och utlägga Konungens och Kronans ratta treding.Å.fv.en i detta bref träffas samma, för folket i allmänhet
Välgörande, omsorg, som i det förr nämnda af d. 20 April
1Ö42, att hindra enskildas egennyttiga anspråk från att slå
i vägen för allas lofliga utkomst. De deruti' upstälda skat-
te-anspråk äro deremot ganska tvetydiga, såsom grundande
sig på den förr anmärkta besynnerliga förvexlingen af den
lagen, åtminstone i en mening, val bekanta Konungstreding-

2) Norrlands Handl. N:o 4,.i564; N:o 10, i56g.
5) Sliernman, Commerce-Politie- och Ekonomie-Föifalluin-

jgar i: s 68.
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en med den der/öre alldeles fre.mmande Konungs allmän-
ningen. Begrepen äro oss dock här bekanta ; men då KBr.
20 Febr. 1553 4) säger, att Konungen flerstädes i skär¬
gården egde i hvar not två lotter, en Konungs och en vat¬
ten· lott, lär det så mycket mindre löna mödan att derföre
upsöka någon annan grund, än liäfdvunnet bruk, som
Konungen sjelf ingen annan upgifver.

Konung Gustaf I. var säkert ej den , som först väckte
dylika anspråk. lians yttrande att Kronan i vissa orter
alltid fått sin del, synes innebära ganial sed; och vi linne
exempel på Konglig tillåtelse att fiska i andrar egande fiske¬
vatten , redan Iran början af iö:de århundradet 6); b var före
så mycket mindre anledning ar att förmoda att Kronan ända
till det i6:de försummat att göra anspråk på de fiskvatten,
som voro utom enskild eganderätt. Men han var den för¬
ste sorn, genom jemti vaksamhet, gaf dem eitertryck och i
samma mån, som Hans omtanka och drift, i denna som an¬
dra riktningar, beredde folket nya närings-utvägar, äfven for
lör Kronan öpnade nya inkomstkällor ; och mindre hos den
stora Konungen, än i tidens allmänna tänkesätt, låg skulden
att grunderna lör dessa inkomster ofta voro ensidiga; hvar·
före ock på dessa af Honom lagda grunder allt fort bygdes;
och då Konung Carl IX. d. 10 Julii 1602 6) bestemde Kro¬
nans upbörd af fiskena, ansågs Kronans rätt så ostridig, att
derom ej vidare ordades, och i afseende på skatten ingen
skilnad gjordes emellan Kronans och undersåtarnes fisken.

4) Riks Reg. cl. å, f. 28.
5) Ett KBr. 14 April i4i5 (Peringskjölds Dipl. Tom. 12)

tillåter Enköpings Borgare att, så lange Konnngens Nåd tillsä¬
ger, fiska i Enköpings vik lika visst som de deri delegande äro.

6) Originalet bland de äldsta Kammar-Förordningar (i*
Band i Kongl. Kammar-Ärchivet) f. 85.
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Efter att iiafva kastat på förhållandet med bergverken
och vattnen en blick, hvilken for öfversigten af Kronans
allmänna grundregal var nödvändig, återvända vi nu till den
afbrutna framställningen af jordregalet.

Häradets och landskapets eganderätt till sina allmänningar
inskränkte visserligen, elter den utveckling dess begrep små¬
ningom feck, lör den fattiga, men fria, mannen möjligheten att
imder full eganderätt förvärfva jord; och i detta hänseende
ej mindre, än i afseende, dels på den eganderätt som skepps¬
lag och socknar i de mera odlade Norra delarne af riket
troligen börjat, i likhet med livad långt förut skett i söder,
till närbelägna allmänningar yrka, dels ock på byarnes vid¬
sträckta anspråk, voro de närmaste följderna af Konunga¬
maktens omnämnda mellankomst för den fattigaste folk-
dassens sjelfständighet gynnande; men, då häradet och lan¬
det: lemnade eganderätlen till odaljorden fullkomligen fri,
var deremot förblandningen af de södra, under menighe—
ternas ständiga och fullt uteslutande eganderätt längesedan
komna, nu såsom Konungens, menigheterna endast till bruk
uplåtna, egendom ansedda, allmänningarne med de norra,
for sjelfva denna rätt ofördelaktig. Den rätt öfver allmän¬
ningarne, som IlelsingeLagen omtalar, hade utan tvifvel till
en del snart blir vit specificerad, och, om de Kungliga an¬
språken ej meliankommit, ytterligare kunnat specificeras till
en, dels socknar och andra smärre menigheter, dels hela
landet tillkommande eganderätt, men säkerligen ej dessför¬
innan blifvit nog ständig och exclusif att hindra det de på
dessa allmänningar odlade lieman blefvo skatteheman i
den gamla, full och odelad eganderätt uttryckande, bemär¬
kelsen. Om nemligen till och med enskildes egandeiätt
till dylika obygder i Norden ej med större stränghet yrka¬
des, än att de, på Island, genom högtidlig occupation till—
egnade områdena vanligen endast till ringa del af intagar¬
ne bibehöllos, under det större delen utan mycket betän-



kände och utan förbehåll af någon andel i egande-räf ten,
(förbindelsen till tempelskatt och Thingmannafarder, hvarom
längre fram, grundades på godordet, icke på jordegande ratt,
om ock det förra till en del ur den senare utgått) till an¬
dra odlare, oftast utån någon ersättning, afträddes, sy¬
nes tneniglieters eganderätt, i dylika omständigheter t ännu
mindre kunnat göra dt η fria odlingsrätten förfång. Det
synes verkligen som Nordboen, genom vanan att från en
bård natur nödgas eröfra 1)varje fläck af den jord, der han
sig nedsatt, i allmänhet blifvit ledd att lägga vida min¬
dre Vigt på intakt an på odling, såsom grund för ständig
pgande-rätt. Emellertid ändrades detta förhållande bttyd-
ligen genom Kronans uu väckta anspråk.

Hvad rättsgrunden iör dessa angår, torde de hafva för
sig mera sken än de till södra allmänningarne väckta, hvil¬
ka, om ock i vissa aiseenden för individer välgörande, dock
svårligen någon torde vilja juridiskt försvara. Detta sken skulle
då finnas deruti, att menigheterna i Norrland icke hade nå¬
gon erkänd permanent eganderätt till allmänningarne. Der-
emot synes dock obestridligt att den i Helsingelagen omtalta
rätt vareller snart måste bjiivit sluten för kvarje annan, än
den, som genom odling förvärfvade anspråk på en specifi-
cation deraf; och att den, ehuru, i detta fall, på liberala
vilkor öppen, dock ej deriöre hade mindre anspråk att från
undra håll respecteras.

Men, äfven med antagande att staten rättsenligt öfver-
tog de serskilda menigheternas rättigheter, skedde dock har
i afseende på de norra allmänningarne ett vigtigt tillägg till
den gamla rätten, då Kronans anspråk, älven till dem, inne¬
fattade en ständig, uteslutande eganderätt, , Den södra
allmänningsrättens utvecklingsmomenter öfversprungos och
hvad, efter sakernas naturliga gång, först långt senare
skulle inträffat, var nu på en gång färdigt. Att olägen-
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