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Några drag af Medeltidens ieodalsystein.

Om vi kasla en blick på den Europeiska Oecidenlen under elfte
århundradet, kunna vi icke annat än förundra oss öfver den enfor¬
miga anblick, den erbjuder ögat. — Den öfver allt sig lika för-
slöringsandan, som betecknade Nationernas eröfringar, gjorde alla,
om än alldrig så olika länder, som voro skådeplatsen för densamma,
hvarandra lika, i det att den likformigt nedtrampade och förstör¬
de allt, och satte tingens nya lägen nästan utan all förbindelse
med dem, hvari de förut befunnit sig. Om klimatet, jordens be¬
skaffenhet, grannskap, geografiskt läge underhöllo en märklig skill¬
nad, om ock de öfrigblefna spåren af Romersk cultur, om bildade
Arabers inflytande i de sydvestra länderna, det oftare umgänget
med Grekerna i Italien icke kunde vara utan följder för deras
innevånare, så voro dess verkningar dock för omärkliga, för lång¬
samma och för svaga, för att utplåna eller märkligt förändra den
generiska prägel, som alla dessa nationer hade fört med sig i sina
nya bosläder. Derföre varsnar man snart öfver hela Occidenten en

likformighet i författningar och seder, som förundrar så mycket
mer som den eger rum jemte det största oberoende och en nästan
total brist på ömsesidig förbindelse. Huru många århundraden än
hafva öfvergått dessa folk, huru stora förändringar än genom så
många nya tingens lägen, en ny Religion, nya språk, nya konster,
nya föremål för begären, nya lifvels beqvämligbeter och njutningar
borde hafva verkat och verkligen också verkat i deras inre förhål¬
landen, så är dock i det hela deras nyare statsbyggnad uppförd på
den grund, som deras förfäder reste. Ännu vid ll:te århundradet
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stå de i de eröfrade länderne, liksom fordom i sitt fädernesland, i
vildt oberoende, rustade, som om d§ lågo i ett ständigt läger, till
anfall och försvar. På Europas vidsträcktare politiska skådeplats
hafva de öfverflyttat sin barbariska stadsrätt och låtit sin Nordiska
vidskepelses mörker intränga in i Christendomens inre.

Monarchier efter Romerskt eller Asiatiskt mönster, och frista¬
ter efter grekiskt hafva försvunnit från skådeplatsen. 1 deras ställe
hafva trädt SoldatÅrislokralier, Monarchier utan laglydnad, stora
stater styckade i hundrade små, utan inre samband, ulan skydd och
fasthet, dåligt sammanhängande inom sig sjelfva och ännu sämre
förbundne sinsemellan. Man finner Konungar, en besynnerlig, mot¬
sägande blandning af barbariska Härförare och Romerska'Imperato-
rer, af hvilka sednare en bär namnet, utan att ega en deremot
svarande maglfullkomlighet; Magnater, som, ehuru olika benämnda
i olika länder, öfver allt äro desamme, både livad verklig magt
och anspråk beträffar; Prester, som i stället alt herrska med an¬
dans vapen, tvinga till lydnad —med svärdet; Bönder, som äro
fängslade vid den jord, som icke tillhör dem; Adel, prester, half-
fria och trälar.

Den magt som förmått att göra en så genomgripande förän¬
dring på Europeiska staternas gestalt är — Feodalismen, och att
förklara dess väsende är vårt ämnes uppgift.

När de Nordiska nationerna togo Tyskland och det Romerska
riket i besittning, bestodo de af bara fria menniskor, som af fritt
beslut biträdde det förbund, som gick ut på eröfring och tillfölje
af en lika andel i mödor och faror hade lika rätt till de länder,
som voro dessa fältlågs pris. Enskilda hopar lydde en hufvudman;
många sådane hufvudman med sina följen en öfverhufvudman, som
anförde hären. Det gåfvos sålunda tre olika klasser eller stånd,
ehuru ej i detta ords sednare bemärkelse, och i hänseende till
denna ståndsskillnad, äfvensom troligen i mån af lapperhet, utföllo
nu mera andelarna i byte och jord. Hvarje fri man erhöll sin
andel, krigsföljenas anförare, eller som han sedermera kallades
Hird-, hof-, följemannen en större, härförarn den största; — men

godsen voro, liksom egarenas personer, fria, och hvad som blifvit
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tilldömt en, förblef hans för alltid, förenadt med fullkomligt obe¬
roende. Lönen för hans möda, och tjensten, som gaf honom rätt
dertill ansågos som leinnade för alltid.

Svärdet måste försvara, hvad svärdet vunnit, och den enskilde
mannen kunde hvarken som enskild förvärfva någonting eller be¬
skydda, hvad han egde. Det krigiska bandet behöfde således äf-
ven i fred icke falla itu; följemannen och härförarne stodo qvar,
och hordernas tillfälliga förening öfvergiek i en bofast nation, som
vid inträffade behof straxt stod färdig till försvar.

Oskiljaktig från hvarje besittning af jord var skyldigheten alt
lemna Härfdlje (Härbannspligten) d. v. s. att behörigt rustad och*
med ett följe, proportionerad! till jordens omfång, inställa sig o-
tnedelbart till det allmännas tjenst, för gemensamt försvar: en skyl¬
dighet, som var mera angenäm och ärofull, än tryckande, eme¬
dan den anslog just den rätta strängen i dessa nationers krigi¬
ska lynnen, och var åtföljd af vigliga fördelar. Ett gods och ett
svärd, en fri man och en lans voro oskiljaktiga ting.

De eröfrade länderna voro inga. ödemarker, som man tog i
besittning. — Så förfärligt än dessa barbariska eröfrares svärd ha¬
de rasat mot desamma, så var dock omöjligt för dem att helt och
hållet utrota desammas ursprunglige innevånare. Många voro ock
inbegripne i bytes- och länderdelningen; och deras öde var alt som
lifegne slafvar bruka den jord, de nyss besutit som egare. Samma
lott träffade äfven den betydliga mängden af krigsfångar, som den
eröfrande svärmen hade tagit till byte på sina tåg och nu släpade
med sig som slafvar. Det hela bestod af adel, fria och ofria*)
Delta tredje stånd hade ingen egendom och således intet att be-

, skydda: de buro derföre intet svärd, hade vid politiska förhandlin¬
gar ingen stämma. Svärdet gaf adel, emedan det vittnade om fri¬
het och egendom.

Ländernas delning hade utfallit olika, emedan lotten hadeaf-
gjort den, och emedan krigsföljeöas anförare eller följemännen, som

*) Emellan dessa sednare kunde nämnas de, fiigifne, men de voro "non mul-
tum supra servos. ' Tacims, De mor. German. C. 2 5.
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de kallades, hade fått en större andel, än gemene man, och Här¬
förarn den största. Alt han det fick är naturligt, dels i och för
sig sjelf, dels emedan han sannolikt tog på en gång för sig och
sitt följe, oin också dessa sedermera sinsemellan lottade, slutligen
emedan all enskild kejserlig egendom tillföll honom. Han hade
mera inkomster än han behöfde, eller öfverflöd, och sålunda medel
till lyx. Dessa folks sinnen voro i synnerhet böjda för ära, hvadan
äfven lyxen måste yttra sig på ett krigiskt sätt.

Att se sig omgifven af utvalda härskaror, och i spetsen för
dem veta sig fruktad af grannen, var det högsta målet, hvarlill
dessa tiders äregirighet sträfvade; dertill kom begäret ätt samla
rikedomar; roflystnaden förenades med äregirigheten. Detta öfver¬
flöd på jord, huru kunde det användas bättre än att man dermed
soldade krigsföljen, som kunde kasta en viss glans på sin anförare,
hjelpa honom att försvara hans egendom, hämnas lidna oförrätter,
och i strid kämpa vid hans sida? Härigenom växte också följets
magt*) i synnerhet hos Frankerna, der rikels delning mellan konun¬
gasönerna åstadkom oupphörliga krig, hvilka, mest utförda med
deras egna hofinän, tvungo dem att med allt större förmåner binda
dessa vid sina personer. Följemannen och fursten afyttrade också
vissa landslycken, och afträdde nyttjanderätten af desamma till an¬

dra mindre förmögna godsegare, hvilka derför måste förpligliga sig
till vissa krigiska tjenster, som icke hade något att göra med sta¬
tens försvar, utan blott angingo länsherrns person. Behöfde denne
ej mer dessa tjenster, eller kunde den andra parten ej utgöra dem,
så upphörde också nyttjanderätten af dessa länderier för dem, för
hvilka dessa tjenster voro nödvändiga villkor. Denna ländernas
delning var sålunda villkorlig och föränderlig, ett ömsesidigt con-
tract, upprältadt på bestämd tid eller för lifstid, upplöst genom
döden. Ett landstycke på sådant sätt förlänadt kallades till följe
af dess natur att å gifvarens sida vara helt och hållet frivilligt —

"frikoslighel ej pligl" — Beneficium till åtskillnad från Allodium,

") Jfr. C. F. Eichhorn. Deutsche Staats und Kechtsgeshichte Güdingen 1808, 8:0
Th. 1. s. 107.
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som man icke egde tillfölje af någons godhet, icke på vissa villkor,
icke på viss tid, utan tillfölje af lagliga rättsskäl, och för evärde-
lig tid utan all annan last och tunga än Härbannspligten. (Se det
föreg.!) En sådan förläning kallades äfven på dessa tiders latin
Feodum eller Feiidum, möjligen derföre att vasallen svor sin läns¬
herre tro- och huldhelsed (Fidem), emedan förläningen ej var gåf-
va utan lån (län). Såsom sådan kunde all förylterlig rätt gifvas
eller tagas*). Äfven förlänade gods kunde vidare förlänas, och så
den enes vasall blifva den andres länsherre: men den förste förlä-
narens öfverlänsherrerätt sträckte sig genom hela kedjan af under¬
dånigheter. Så kunde t. ex. ingen lifegen frigöras af sin omedel¬
bara herre, såvida ej öfverste länsherrn tillsladde det.

Sedan med Christendomen också den christna kyrkoförfattnin¬
gen blifvit införd ibland de nya Europeiska folken, funno Bisko¬
parna, stiften och klostren ganska snart medel att taga folkets vid¬
skepelse och konungarnes ädelmod i anspråk. Rika skänker gåfvos
till kyrkor och kloster. Man viste icke annat än att man förso¬
nade sig med Gud, då man riktade hans tjenare; dock efterskänk¬
tes icke den skyldigheten, som häftade vid hvarje besittning af
jord; och lika så väl som hvarje annan, måste han, ,när uppbåd
utgick, ställa i fält behörigt manskap. — De verldsliga fordrade
till och med att de som voro de förste i rang, tillika skulle vara
de förste på platsen. Emedan allt som skänktes till kyrkor var
för evigt och oåterkalleligt afträdt till henne, åtskilde sig kyrko¬
godsen just derigenom från län, som voro på viss tid förlänade
och vid tilländalupen termin återvände i förlänarns hand. De när¬
made sig å en annan sida åter länet, emedan de ej som allodierna
gingo i arf från far till son, alldenslund landsherren vid den förra be-
siltarens död trädde i hans ställe och genom biskopens belåning
utöfvade sin öfverherremagt. Kyrkans besittningar kunde man så¬
lunda säga vara allodier i hänseende till sjelfva godsen, som all-
drig gingo tillbaka och benefieier i hänseende till besittaren, som
icke bestämdes dertill genom födseln, utan genom val. Han fick

Gejier. Feodalism och Republikanism.
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dem på förläningens väg, men njöt frukten af dem, som Allodier.
Det gafs ännu en fjerde art af besittningar, som man emottog

såsom län och hvarvid länsskyldighet likaledes häftade. Härförarn,
hvilken man nu kan kalla Konung på en jord som förblef hans,
tillkom rättigheten att gifva folket höfvitsmän, att slita rättstvister
eller anställa domare och uppehålla den allmänna ordningen och
lugnet. Denna rätt och pligt behöll han efter skedd bosättning
och i fred, emedan nationen ännu alltid bibehöll sin krigiska för-
fattning. Han tillsatte sålunda föreståndare öfver länderna, hvilkas
göromål tillika var att anföra det manskap i krig, som Provinsen
ställde i fält, och då han icke kunde vara öfverallt tillstädes för
att skipa lag och afgöra tvister, så måste han mångdubbla sig d. v. s.
måste i de olika distrikterna låta representera sig genom målsmän,
hvilka i hans namn ulöfvade öfverdomaremagten. Så satte han her¬
tigar öfver Provinserna, markgrefvar öfver gränsprovinserna, grefvar
öfver Amten (Gauen, Pagi), centgrefvar öfver de mindre distrikter
o. s. v. och dessa värdigheter utdelades förläningsvis, liksom jorda¬
godsen. De voro lika så litet ärftliga som jordalänen, och liksom
dessa kunde länsherren öfverflytta dem ifrån den ena till den an¬

dre. Liksom värdigheter gåfvos i län, bortgåfvos äfven förlänings¬
vis vissa inkomster och rättigheter,, såsom sportler, böter, tull, rät¬
tighet till skogshuggning och fiske o. s. v.*) Hvad konungen gjorde i
länet, det gjorde det höga presterskapet i sina besittningar. Besitt¬
ningen af jord förband dem till krigs- och domaretjenst, hvilket
föga syntes öfverensstämrna med deras embetes värdighet och det
höga i deras kallelse. Det var således tvunget att öfverlemna dessa
sysslor åt andra, åt hvilka det derföre gaf nyttjanderätten till vissa
domäner, sportler och andra inkomster, eller, enligt den tidens sätt
att tala, måst uppdraga dem sådane i län. En erkebiskop, biskop
eller abbot var derföre i sitt distrikt, hvad konungen var i hela
staten. Konungarne sjelfve ansågo icke under sin värdighet att
blifva sina biskopars och prelaters vasaller, hvilket dessa icke un-
derläto att förklara som ett tecken till det företräde, som anstode

*) Guizot. Histoire geuerale de la civilisation en Europé, p. 8 8.
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clereciet framför de verldsliga. Intet under då att påfvarne seder¬
mera föllo på den idéen att hedra dem, de gjort till kejsare, med
namnet af deras fogde! Om man stadigt behåller i sigte konungar¬
nes dubbla förhållande, som baroner och sitt rikes öfverhufvuden,

så skoa dessa skenbara motsägelser lösas.
Hertigarne, markgrefvarne, grefvarne, hvilka konungen tillsatte

såsom krigsöfverslar och domare öfver provinserna, hade en viss
magt nödig, för att vara vuxna det yttre försvaret af sina provin¬
ser, för att försvara sitt anseende mot baronernas orolighetsanda
och högt flygande planer, för att gifva eftertryck åt sina domar,
för att i händelse af motstånd med vapen i hand förskaffa sig lyd¬nad. Men med sjelfva värdigheten blef ingen magt förenad; den¬
na måste den kungliga embetsmannen veta alt förskaffa sig sjelf.
Härigenom förlorade alla mindre förmögna frie män sin sjelfstän-
diga inflytelse och inskränktes till ett litet antal af höga baroner,
som voro rika nog på allodier och kunde ställa tillräckligt vasal¬
ler i fält, för att med egna krafter försvara sig. Detta var före¬
trädesvis nödigt der en mäglig och krigisk adel fanns och oum¬

bärligt vid gränserna. Nödvändigare blef det från ett århundrade
till ett annat, då det konungsliga anseendets förfall medförde anar-

chie, privatkrig begynte, och strafflösbet uppmuntrade roflystnaden.
Derföre utsåg presterskapet, som företrädesvis var utsatt för dessa
röfverier, sina skyddsfogdar och vasaller ibland de mägtige baro¬
nerna. Kronans höga vasaller voro sålunda tillika godsegande ba¬
roner eller egendomsherrar, och hade till och med redan sina va¬

saller under sig, hvilkas arm stod till deras tjenst. De voro på
en gång kronans länstagare och sina undersåters länsherrar. Det
förra gjorde dem beroende, det sednare födde hos dem godtycket.
På sina gods voro de oinskränkte furstar, i sina län hade de sina
händer bundna; de förra gingo i arf från far till son, de sednare
gingo vid deras död tillbaka till länsherren. Ett så motsägandeO Ö

öförhållande kunde på längden ej ega bestånd. Den mägtiga krono¬
vasallen visade snart en sträfvan att göra länet likt ajlodiet, att
blifva oinskränkt der, som här, och försäkra det förra som det sed¬
nare åt sina efterkommande. I stället för att representera konun-
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gen i hertigdömet eller i grefskapet, ville lian sjelf vara konung,och hade dertil 1 farliga vapen i händerna. Just de hjelpkällor hanhade i sina allodier, just den krigiska här,' som han kunde upp¬
bringa af sina vasaller och hvarigenom han var i stånd att gagnakronan, gjorde honom till ett lika farligt som osäkert verktyg åtdensamma. Besatt han många allodier i det land, som han hade
till län, eller hvari han beklädde ett domareembete, — och af dessa
skäl var det företrädesvis honom anförtrodt — så stod vanligenden större delen af fria, som bebodde denna provins, i beroende
af honom. Antingen hade de af honom gods i län, eller måste de
i honom vörda en mägtig granne, som kunde blifva dem skadlig.Såsom skiljedomare hade han ofta deras välfärd i sina händer, och
som kunglig ståthållare kunde han tynga eller lätta deras bördor.
Underlälo konungarne att genom tätare resor igenom landet, genom
utöfningen af sin öfverdomaremagt o. s. v. göra sig påmint hos fol¬
ket (under hvilket namn man alllid bör förstå de vapenförande
frie och de lägre godsegarena) * eller förhindrades derifrån genom
yttre företag, så måste de höga baronerne för de lägsta frie synas
som den sista hand, hvarur såväl förtryck som välgörenhet utgick ;
och då öfverhufvud i hvarje subordinationssystem det närmaste
trycket — för all icke säga förtrycket — kännes Jifligast, så måste
den höga adeln snart vinna ett inflytande på den lägre, som lade
magten öfver densamma i dess händer. **) Kommo nu konungen
och hans vasaller i strid, så kunde de sednare vida mer, än den
förre räkna på sina undersåters bistånd, och delta satte honom i
stånd att trotsa kronan. Det var då för sent och äfven farligt att
beröfva honom eller hans arfvingar det län, som han i nödens
stund kunde försvara med hela kantonens förenade magt. Monar¬
chen måste således nöja sig om den för mägtig blefne vasallen un¬
nade honom blotta skuggan af öfverlänsherrskap, och nedlät sig alt
emottaga ett gods i län, som han egenmägtigl gjort till sin egen-

*) Guizot. tlisioire geneiale de la civilisaliou en Europé, pp. loO, lo4.
**) Guizot. Histoire generale de la civilisation en Europé, pp. g 2, g3.



dom. Hvad här blifvit sagdt om kronovasallerna, gäller också om
det höga presterskapets länstagare.

Sålunda uppstodo oförmärkt af förlänade värdigheter, af för-
läningsvis öfverlåtna gods — ärftliga besittningar, och verkliga egen¬
domsherrar — af vasaller, hvaraf de ännu bibehålla blott det yttre
skenet. Många län och värdigheter blefvo äfven ärftliga derige-
nom att de orsaker, hvarför inan öfverleinnat ett län åt en person,
äfven stodo qvar (som gällande för hans son och sonson. Belönade
t. ex. konungen af Tyskland en Saxisk storherre med hertigdömet
Saxen, emedan han redan förut var rik på Allodier i delta land,
och sålunda företrädesvis i stånd att skydda det, så gällde detta
äfven för sonen, som ärfde dessa allodier. Blef detta flere gånger
iakttaget, så blef praejudikat härpå, som icke utan en utomordent¬
lig anledning, och utan en eftertrycklig tvångsmagt var möjligt alt
kullkasta. "Visserligen fela äfven i sednare tider icke helt och hål¬
let exempel på sådane tillbakatagna län; men historieskrifvarne tala
derom på ett sätt, som lätt låter förstå, att det varit undantag
från regeln. Man måste också erinra sig att denna förändring,
mer eller mindre allmän, skedde tidigare eller sednare i de olika
länderna.

Denna krigaradelns öfvergång i ärftlig länsadel ligger, fast
outvecklad, tydlig i sjelfva författningens princip. Då dess bety¬
delse är: "all magt går oppifrån och nedåt, som län eller gåfva"
och denna princip just är familjens, den äldsta och enklaste form
af samhälle, hvaraf länsförfattningen ännu bar prägeln, hvad under
att äfven här gjorde sig gällande samma benägenhet, som i all¬
mänhet är rådande i familjen*), att göra äfven till åtkomsten för¬
länad rätt till besittningen ärftlig?

Hade länen en gång urtartat till ärftliga besittningar, så måste
en stor förändring visa sig i Suveränens förhållande till sin adel.
Så länge Suveränen än återtog det ledigblefna länet, för att på

•) Jfr. Guizot. Histoire generale de la civilisation en Europé, pp. 96,97. Geijer.
Feodalism och Republikanern. (Samlade skrifter. i:sta Afdeln. irsta Band.) sid. a3.
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nytt bortgifva det på godtyckliga villkor, så blef den lägre adeln
ännu ofta påmint om thronen, och det band, som förenade honom
med sin omedelbara länsherre, blef mindre fast knutet, emedan
monarchens godtycke och dessutom hvarje dödsfall åter upplöste
det. Men så snart det var en afgjord sak att sonen följde fadren
i länet, så visste vasallen att han arbetade för sina efterkommande,
derigenom att han Var tillgifven sin omedelbara herre. I samma
mån genom länens ärftlighet bandet mellan de mägtiga vasallerna
och kronan blef slappare, i samma mån sammandrogs det fastare
mellan de förra och deras undersåter. De stora länen hängde dock
ännu tillsamman med kronan genom kronovasallens personliga för¬
pliktelse, ehuru han öfta ganska länge lät bedja sig, att lemna den
tjenst, hvartill hans värdighet förpligtade honom. Ju mera adeln
härigenom kom i oberoende af konungamaklen, ju mera gjorde
den sin rätt gällande alt sjelf hålla hof med län och tjenster, som
småningom gingo i arf, liksom de kunglige. Tidernas osäkerhet
gynnade ock denna adelns sträfvan, att göra de fria beroende af
sig. Så se vi vasaller under vasaller i en lång kedja af underdå¬
nigheter och med flerfaldigt slag af ärftligt beroende, tills hela
samhället utgjordes af feodalförbindelser.

Något oinskränkt välde kände dock ej denna författning. Det
var otänkbart, dels emedan det hushåll, hvarür den utvecklade sig,
var ett krigiskt hushåll af fria männer, dels emedan alla underdå-
nighetsförhållanden voro fästade vid län, och fingo ärftlighet, samt
derigenom fingo garantier mot godtycket. Likaså litet som denna
författning var egnad att befrämja konungarnes magt, lika litet var
den gynnsam för vasallerna öfver deras undergifne. De som i sista
hand kände trycket oppifrån, ledo naturligen mest. De måste, sona
det synes, varit underkastade ett oinskränkt husfaderligt välde; men
också kunna de väl knappt anses höra inom gränsen för detta sy¬
stem *), ty hvarken voro de krigare eller hade någon slags förläning,
voro till sina personer en slags ärftlig egendom, ulan vapen och
utan den ära, vapnen skänkte. Jag menar de lifegne. — Dock

*) Jfr. Guizot. Histoire generale de la civilisation en Europé, p. 100.
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må man ej föreställa sig att hela folket hörde till denna klass, vore
en massa af träldom! Ofriheten skiftade i många färger; — och
likaså svårt det är att skilja och bestämma gränsorna för hvarje
färg på en mångskiftande klädning, lika svårt är det att bestämma
och skilja de olika graderna af ofrihet. Svårigheten ligger redan
i feodalismens väsende och gäller öfverhufvud äfven om mellan-
graderna mellan den högsta och sista instansen i systemet. Grän¬
sorna flyta öfverallt in i hvarandra.

Lika litet var en absolut privat-egendomsrätt känd. — Hela
massan af egendom var förmedlad genom personliga förbindelser,
liksom omspunnen med ett nät af personliga förhållanden. Detta
förhållande emellan egare och egendom var ett i grunden mora¬
liskt band, som inskränkte herskarens godtyckliga välde och fästade
honom vid hans besittning med andra intressen, än egoismen*).

*) Geijer. Feodalism o«h Republikanern.



 


