
Om bakgrunden till 175 7 års förnrdning om h emma,:isägors 
Jägga:nde i stmskiften 1 

Av EmK C.AllL.EGRJM 

Kungl. Kungör elsen och Förordningen om Hemmansegor s läggande i 
Storskiften den 5 april 1757 har betecknats som »,den u tan jämföl'else för
näms la tiUdr?ge lsen i svenska lanlmäleriets historia». Även om man bör 
vara försiktig med sådt~n.a vä).·deoJ11d.ömen, rnåsle man nog h å lla med om 
alt 175 7 å rs förordning såsom varande gnmdsl·adgan .för storskiftesi.nsti
lutet utgör en viklig milsto lpe föT den svenska fastighetsutveckliugen. Från 
storskiftet kan vi Ju följa en kltu· utvecklingslinje via enskiftena och 1800-
taJets laga skifte fram till vår egen Lid såväl beträffande lagstiftningen på 
fa.s tighetsbild11iJ1.gens område som beträffande den faktiska fastigbetsut
vecklingen. 

StoJ·sldftesför ordningens tillkomst innebar i mångt och mycket i.nföran

del av nya principer i frågå om fastighetsbfiduingeu. Man kan cl.ärför knap
past undgå att fundera över hur det kom sig, att dessa I:rågor fram.trädde 
just i m itlen av 1700-talet, och vad som var :mle<lningen till der as aktuali
serande. 

Ut,7ecklingen under t 700-talets förl:a hälft är emellertid av stort inll;esse 
inle barn ur historisk synpunkt . Den är n:'.1mligen ett typexempel på sam
spelet mellan fastigh,etsutvecklingen ocb den a llmälrna. ekonomis ka o.ch poli
tiska utveckliugen, och en analys av händelseförloppet ger ökad föt slåelse 
för delta viktiga och alllid aktuella samspel. 

En fullständig teckning av bakgrunden till 1757 års st()r sldflesförordning 
borde strängt tagel börja mycket långt tillbalrn i tiden. D.en u tveckling, som 
mera direkt lecler fram till stonkifte_sför ordn i.ngen , kan emellertid sägas ha 
börjal v id tide11 för det stor a 1101·diska luigets slu t. Då dessutom den tidi
gare -fastighctsutveckfu1gen i lrnvudsitk torde var a känd, finnes ej anled-
11.in g att gå längre tillbaka i tiden. 

I etl första avsnitt skall etl försök göras atl teckna elen mera all
männa ekonomiska och agraI]Jolitiska utvecklingen från Crihetst:idens 
bö1·jan och fram Lill 1700-LaleLs mitt. Däre fter ski ldrns den utveckling rö
rande fastighctsbildningen 111eTa närs l:lende förhållanden, so m d irekl och 
påtagligt bereder väg för och leder fram ti Il 1757 års storskiflesförordning. 
l samhantl därmed kommer också att lämn~s en ö-~•ersikt över fastighets
förhållamlena i vissa främmande länder , .som kan antagas ha haft bety

delse såsom föreb i.lder och däJ·igenom _påverkat den svenska u tvecklingen. 

1 Provförcläsning hållen den 211 januari Hl54 vid Kungl. Tllkn. h ögskolan. 
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Det svenska Til<cts ekono miska sLiöJJning vid Lide n för d_el slora nordiska 
kriget s slut var allt unnal iin Jys:rn<lc. Till följd av etl var års missväx t u n
ttcr 1720-L::ilel blev dessutom livsn10de lsliigct synnerligen allvarligt. Många 
e.x.empe] på den nöd so m då r ädde har lämnats i o lika s:immanhang. På 
grnnd uv ucn st ora manspillan som ltrigel medfört låg ,Hclare jorden för 
l"åfol i mycket sto l" u tstråclming - rappor lerna från landets olika de lar rö
rande öclebenu nan var LidlaJs skrämmande. 

Bege.ring oc.h riksdag grep sig crter Credsslulct, år 1721, an med uppgif
Lt::n all söka avbjä lpa de svåraste 1Jristen1.a i del s venska 11iir ings livet. D e 
merkantilis lis)rn grundsat!:>erna - soru under en kort Lid av l{arl XU :s s is la 
å r ti ll fälligt syntes ha satts ur spel - framt rädde nu med stor styrka och 
konsekvens. Enligl denna åskådning int()g penningen - »TiJrnd omcn» -
en central p lats i den al l111 ä1ma hnsh ållniJJgen. Tnduslrien s förmåga all via 

export respektive minskad import föra in eller kvarhålla penningal' i Jan
tlel och att ge sysselsiillning å t - som d.eL hel te - l en lät b efolk.ning inom 
en td'w g rymd> hade LiJJ [öljd a l t merkan l·i li sterm, hysle en speciell för
kärlek fö r denna n iiringsgre.n. När det gällde a tt nu förbättra land.e ls 
ekonomi , blev del s:iledes industricn oc h i viss mån handeln som uppmunt
rades gen om ekonomiskt stöd och väh ,ilJig 1agsliftning. Därmed följde Yi

d:ue en restriktiv agrarpolitik, som t og sig u ttryck bl. a. i återupplivande 
och skärpning av 1686 än1 legolljonssl.adga och i nya l"örbud möt h emmans
klyvning. Dessa hestä mmel.scr lorde eme:llerLitl icke enbart ha , ·arit dikte
rade av en j ordhrnJrn[icntlig insliilltring från statsmakternas sida utan i slor 
uls träekffi ng ha vari l baserade på den aktuella s ilualionen. BeLTäff:mdc 
legohjonss!.adgan m åste man utgå från, att kdgel för orsakat brist på fo]J._ 
i arbetsföra åldrar , sam lidigL som behovet av arhctsk ruft til1 nyimä ll:ade 
»ruauufakhu·er» och bergs\'erk blev al ltmer m ä rkb::u-L. I sj älva verkel ha de 
befolkningsfrågan tilldragit s ig ett mycket sl:orl inlresse - vi får tillfäUe 
all älerkomma <lifrlill. Förbudet m ot hemuumskJyvning får ses mot den 
balq~1·unden, att elen fal,liska klyvnin gen i de rlesla landsdelar rndan dd
vits så långt, att man med bli11s~1n till den jordbn1kande befo lkningens eko
nomiska s lkiDning knappast kunde tillåta yllerligar e delning. Detta fram
går inte minst nv bondeståndets s tora beUinkligheler, när det senare b lev 
uktuo'llt att lätta på förhudet. T d et sammanliang·ct är ett av "\-Vohlin kon
staterat förhållande av s lorl inlresse. W ohlin har sålunda efter undcrsök
ning~1r rörande produktionen av spannmål och krealu rsfoder undeT 1700-
La lels förs ta hälfl funnit, at l J/4 mantal - som utgjorde kJyvningsgränsen 
en.ligl det då i-åda11de förbudet - v~\r den verkliga besuttenhetsgräusen för 
stöi'sta delen av landet. 

De nu omtalade besUiminclserna lorde i stor utsträckning i praktiken icke 
a l1LJör noga ha efterlevts m en d e bidrog dock till aLL i föreni ng med elen 
rådande nöden undergråva b ondebefolkningens känsla av trygghet och sä
kerhet. Därmed började den ekonomiska och sociala situation p å svensk:1 
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landsbygden all Laga form, v ilken skulle bli den cl.i upate orsaken till de 
kommande agrnrpo.li.tiska förän<lringarna. 

Som nyss nämnts kom hcfolkn.ingssilualionen all tilldraga sig mycket 
slor uppmärksamhet. Denna synes i hög grad kunna härledas ur <len nyss 
konstaterade situalionen på landsbygden. Sammanhangen är i korthet -
och med ofrånJrnmlig generalisering - följande. Enligl legohjonsstaclgan 
hade l>onclen icke rätt att behålla mer än ell visst angivet antal barn 
hemma . . Ta, ol."ta var det in.te tillåtet för honom all. överhuvud tagel ha vi1x.na 
barn Lil'I hjälp vid brukningen av hemmanet. Möjligheterna för de vuxna 
barnen att bli självständ'iga bruJrnre var -,;,idare i allm~inhel starkL beskurna: 
fö-rvärvand.et av minclre hemmansdelar var på gru.nd av lagstiftn ingen ou1 
hemman.sk]yvrringen och om skatlskyldig jords minskning nästan uteslu
ten, anläggandet av nybyggen eller lorp var .likaledes omgäxdat av reslrik
tiva lagar. En allt större <lcl av den växande bonde- och tjiinstefolksklassen 
måsle således söka sig Lill andra näringar. Ofta fanns emellertid inte helleT 
denm\ möjlighet, och ej sålla11 hystes för övri gt en viss molvilja m0t dylik 
tjänst. Allt detta ledde tiJ I, att folk i viss utsträclming Tedan på 1 720- och 
1730-t~llen hörjadc söka sig ut Lu !andel, dvs. emi grera till ub:ikes orter. 

Derurn emigraLiön var givetvis icke omfatta11de efter nu lida Legrepp, me11 
den väckte dock stor upprnä.rksamhet, vilket ne)g till stor del berodde på 
<len rådande uppfattningen alt en s tor foU,mängd var gru nden till JandeI·s 
rikedom. Emigrationen har tydligt påvcrkal del a llmänna tänkesällel och 
under den närmaste liden kom den också att bli föremål för en ganska 
omfattande lagstiftnil1g. Detta förhå Uan.~le bidrog också till att frågan om 
mildring av såväl. förbuden mol hemma □ skly, · uin g som av bestärnmelse:rna 
i ljiinsleh_jm1 sstadgau viicktes, vilket direkt framgår av motiven i del kungl. 
brev år l 729, s<>m så sm:1.ningorn ledde till sftdan rnilclring. Denna utveck
ling har vi emellertid här icke möjlighet att stanna in[öl". Av det redan 
sagda framgår emellertid, all milclringen av förlrndel mot hemm~\nsk.Iyv
ning tilJ slor del var den logiska fi)ljdea av den rådande l>efollcningspoli
Liska inställningen och :icke enba.1:t får toUrns som någon omsvängnfog i det 
agrarpolitiska tänkesättet. Man skulle emellertid nog kunna våga sig på den 
gissningen, a lt det på delta säll pätvungna sysslandet med jorclpolitiska 
frågor i viss mån väckte intresset för j ordbruJ<.et och sålunda bidrog till en 
omsv~ingning i ti:inJtesältet. 

Ännu en fa.ktor är väsentlig. Den. bänger samman med Iivsme<lelsläget 
och den därav föranJedda importen av bröds~tl. De.nna import, som var en 
TelaLivl ny företeelse för hu1dc l, blev under 1720-talet betydande. Det borde 
därför ha legat näni lill hands att med ulgångspunkt från Iänm om den 
gynnsamma handelshalansens betydelse vidtaga sådana åtgärder, sorn 
sku ll e kunna öka spannmålsproduJ.c.Lionen. Det bristande intresse, som syn
tes bottna i förakt för jordbruks (rågor - uum talade gärirn om det »lumpna 
åkerbruket» - gjorde emellertid, att den betydande spam1 mål.siJn _]lorten 
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icke uppmärksammades fön-iLn ganska sent. J den mån så skedde har vi 
em ellertid samma fen omen som nyss omnämnts beträffande befolknings
politiken , näm.ligen att den tiU synes j ordbn1ksvä.nliga instälJningen i stor 
utslräckning bara va.r en konsekvens - om än något modifientd - av den 
mel'lw.ulilistiska åskådningen. 

Naturligtvis gick inte rnerkanlilismen fri från kritik - man kan spå1·a 
sådan redan tidigt under frihetstiden. Man skall också finna, att tidiga jord
bruksvänJiga ideer ha de tagit sig uttryck i lngs tiftni.ngen. -5<>m exempel 
därpå kan nämnas den s. le ekonolnikommission en, som t illsattes 1725 och 
som hade til1 uppgifl att w1.dersöka jordbrukets ställning och föres lå m e
del till dess upphjä lpande. TiesultateL av kommissionens arbete blev emel
lert id obetydligt. Men in på 1730-talel ökades inlresset för· j ordbruket av
sevärt, Wl en början l'ö rmodligeu under tryckel av läget på livsmedelsmark
ua<len, men också: genom inJlyLandet från utlantlct. Vi fick så småningom 
importtullm· på spanrunål, vi fick sJrnttclätLnader Cör den, som ville nyodla 
e!Jer sätta ödehemman i slaud osv. - IndustTien ansågs eme!Jertid fortfa
rt:i.nde som den förnämsta näringen. 

Frihelsliden känneLecknas som .bekanl av a tt de bjldade klasserna hyste 
ett mycket stort fo lressc för aktuella samhällsfrågor. Som en fö ljd av 
landets svaga ekonomi, som torde ha varil kännbar även för näm.nda 1.clas
ser, fick detta inb·esse en ekonomisk inriktning. Det tog sig uttryck i två 
viktiga händelser under år 1739. Då inrättades nämligen en prnfessur i eko
nomi (pr ofessor BERCH), som i mångt och m ycket kom alt föra lanthus
h å llnfogcns ta'Jan .. V idare bildades detta år Vetenskapsalrndemien. Av alrn
demiens första protokoll framgå r, alt den sku lle imikta sig på de ekono
miska ,·etenskaperna. Härvid kom frågan om jordbrukets ställning att in
taga en fr amskj uten pla ts. Det var också iuorn Vetenskapsalrndernien, som. 
frågor r örnnde jordbruk.els praktisk.a utövning först di skn terades i större 
skala uta nfö r Jordbrnkskre tsar, och i akademi.ens handlingar publicerades 
åtskill iga up psatser i detta ämne. I olika sammanhang uppkom där också 
en viss kri lik av den merknnLilistiska åskådningen , så 'Lili exempel i ett pre
sidietal ål· 1743 av landshövding ,JA CO B VREDE, vari nödvändigheten att »ge
nom nyttiga hushfi.lisordningar främja lantbruket» bet on.ades. År et därpå 
kom emellertid me1·kautilismen dessutom a ll ntsä ltas för e11 kTi:tik, som 
väckte de livligaste dislrnssioner. Det var när elen mycket kände och ak

tade industrirmrnnen, amjralcn och lan dshövdingen T1-mon on ANKAHCHONA 

i ell presidietal gav uttryck för en uppfa llning rakt motsatt merkantilis
mens. Detta ta.l utlöste en litterär och ekonomisk fejd, som i litteraturen 
har blivit kallad tvisten om nfö.·ingarnas företdiden. 

Man kan fråga sig, varför i.11 te denna stri(l uppkom r edan efter vissa ti
digm·e u llalanden i samma riktning. Förklaringen torde bl. a. ligga däri, 
att dessa uttalanden hade fått enda.st ringa publicitet. l\fon tlessntom var 
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Ankarcron.t e n indus lrim::m av s lo.ra mått, och man hade n u viintal sig elt 
lovorda11<.lc nv >ma11ufaklurcrna,. Det väck.le cläl"för e ll stort uppseende när 
han i de tydligaste ordalag s lällde Janlbruk.e l framom de andra näringarna. 
, Lanlbruke t är gru ndvalen a,, besagde lre nne övrign, - och diinned aYsåg 

Ankarcronn manufaklurer, hande l och sjöl:urt- , m est vårdande regedngs
sysslor, så gives ock lantbrnl,el rä'llerligen förmän och före träde för tle m. 
Del nödigaste ä r d et angelägnas te: Födan och livets uppehälle är oumgiinge
li g.» - - Ank.nrcronas tal är egenlligen gansku miirk.ligt - h~rn förc
lrii.ddc bär en åslddniog, som senare skulle lrnrn11ta att ka llas den fysio
krntiska us kädningcn, 12 å.r innan Fran~ois Quesnny, som hrnkar a nges 
som det fysiolu-alis lrn systernels f,'rundare, å.r 1756 framlade s in då upp
scencleväcka11de liirosnls om j o rden som källan till all riltedo m. 

Det var ino m vclcnskaps~tlrndemien vanligt, alt preses efter sitt tal av
lackades av sekreteraren i välsva rvade och berömmande ordalag. Men tlen 
htir gången blev del också ell sakligt genmäle. JACOB F AGGOT, som del å rel 
var akade miens sekreterare, f.-nmförde i tacktalet sina avvikande åsikter. 
Hun förklHrade bl. u.: > . . • del ~i r doc k billigt att den källan, som sna
ras t tillskynclar oss n:1gon vinsl, tlen bör rörsl ansas ... och då tillägna s ig 
11andaslöjderna (d vs. industricn) osb·id igl det främs ta ruunne t>. 

F r ågan om näringarnas förclriiden Logs senare upp i en mängd s la-irtcr 
och uttalanden unde r resten nv 1740-Lalet. Striden forlsalle ocks:1 in på 
50-talel, men med 111ins kad s lyrka och ulan all nya synpunkter kom i da
gen. Vi kan inte hiir närmare dröja vid dessa o lika meningar. 1 åtskilliga 
faLI var del onekligen e n. slri.'1 mera om nrd iin om suk. Sb'iden gav e mell.c r
titl utan lvekan segern ät lantbruket så till vida, all. delta såsom näring blev 
ansett ftLlll jämbördigt med de andra niiringarna. Dä rmed var en av förut
sättningarna uppnådd föL all j ordbrukets behov s kulle uppmiirksammas UY 

statsmakterna oc.h för alt de hinner och svårigheter, för vilka man nu bör
jade få upp ögonen, skulle kunna und a nröjas. 

Av det nu anförda framgå r all de nya, w era jordbruks\'ii n liga itlcernas 
gen ombro tt kan dateras till 1740-ta lct. De t i.i r em e llertid a ll.I skäl atl hiir 
kr::ifti.gt uoderstTy k:1, vad Hcc kschcr vid någol Lillf'älle skrivit - och vad 
som för övrigt också framgall av del anförda -- beträffande dylika gr ä ns
uragning:1r i ek.onomicns historia, nämligen: ,All s1\.dan gränsdragning bli.t· 
någc>l av en godlyckl ighet, så Lill vida som det nya alltici haft rötter ol>e
g riinsat 1!\ngl tillbaka och får verkningar obegrä nsat långt fram. , 

Det t o rde vara väl bckanl a ll den man, so m sbirskilt kom all kämpu rör 
storskiftets ide, var J'acob Faggot. Det lrnn då synas ruä.rkligL, att ban -
enligt vad som n yss sagts - ·å klart slä'llde sig pfl indus lTiens sida i s tri
d en 0 111 niil'ingarnas företräden. I själva vcrkcl kom han också länge al l vid
h å lla den s tåndp un kte n - fö rst i ett bcliiukande 1755 »Om a llmänna lill-
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st åndets sjukdom och bob kat1 man 1,påra e11 äsiktsänclring som r. övr. i 
senare s lffifter skulle taga sig allliller tydjjga Lttlryck. 

FAGGOT var en praklisk man och han hade i sin offentliga gärning kom
mit i uära kontakt m ed jordbruket och dess problem. Det val· dä:rfM inte 
någon Li!U'ä l Lighel, alt han redan 1 sitt första fnu11trädnnde inom Veten
sltar,sakadcmien (1739) valde alt behandla jordlJruksfrågor. J scn:ne ar
beten starmade F:,iggot ofta inför tanJcen på ekonomisk .irrveblei:ing i SHm

band rnecl lantmätarnas lrnrtläggning. Sä.rskilt kan del si:igas varit fallet i 
det betänkande, som Faggot avgav som ledam ot i den s. k. F i.n s lrn ekonom_i
kommissiouen (1745). Under sitL arbete inom kommissionet'l synes han 
också ba kornJ11il på den tanken, au han i. tryck borde anföra de hinder, 
som förelåg för del svenska lantbrnkels blomstring. Det var säkerligen av 
denna anledning och ntirulre som cll inl~igg j L,is1en orn näringarnas före
träden, som haiis senare så berömrla bok »Svenska lnntbr11Jcets hinder och 

hjälp» tfl.Jkom år 174G. (A,, en nästan samtida uppgift 1'1·amgår <'mellerlid, 
alt det Lnte var Faggots mening a ll låla trycka hokc1:1; så s nart. Boken 
trycktes - Faggot ovetandes - av några av hans vänner, som ansåg innc
h:lllct så pass väTdefuilt, att det borde Lryckas. Faggol lår ha betrnklal 
manusk.riptel endast ,')0111 ell uLkast och hade tänkt att vidare överarbeta 
dclsanrn1a.) Sambandet mellan Finlan.dshetänkandct och »Svenska lant
hrukets hb1der och hjälp» framslil.r också synnerligen markant·. Av de H 
hinrler för del svenska lanLbrukel, som h au ange1· i boken, återfinnai:; H 
Uimligen ordagrant i det otryckta Finlandshetänkandel och dessutom kau 
överensstiimmelse spiiras mellan ytterligare lvå punkter. 

'»Svenska lantbrukets hinder och ltjälpi; ville - som titeln anger - fralll
håJI~ de svärigheler ocb hinder, som del svenska Jantbrukel hade alt kämpa 
emot, och dessutom ge förslag Lill åLgiirdeT, som skulle kunna undanröja 
dem. Boken haT med skäl ansetts som e11 av de mbirk1igaste s lu·iCLer, som 
.u t·givits i. delta ämne. Fiir eftervifrlclen. har Faggols bok som bekant vun
nit sin största rykUmrbct därigenom, att det var cläl"i, sorn tanken på upp
hä\'andel av tegskiflet för fÖTsta gåugen frfuufösdcs. Men del a,1sniH, som 
behandlar dessa :förhållanden, intog en mycket blygsam viats bland de 14 
punkterna i boken och upptar bm·a 2 1 /, av bokens 104 siuor. l\fan kan gi
vetvis l"råga. sig, varför just delta avsn.itl skulle komma all få så stor be
tydelse. Förklaringen ligger väl bl. a. däri, att Faggot genom s itt ämbete -
han bJev 174 7 högs Le chefen för det s·vensl<a lanlmäte.riet - i å lskillig,a ~arn-
111.anhang fick tillfälle att laga upp frågan och positivt bidtaga ti:U dess ffa
verldigande. 

Olägenheterna av Legskiftet hade emellerLid långt tidigare UJJpmärksam
rnaLs. Redan GUSTAV VA.SA insåg dessa olägenheter, något som tydligt fram
går av ett brev till allmogen å.r 1555. [ nllmä11het ansågs cmeJlertid teg
skiHena h e lt natmliga och ingen tä.nkle sig någon auuan sakernas ordning. 
Men när nu olägenheterna gcno1i1 Faggots bok och genom hans senare agita-
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lian så klart och lydligL pth1isad cs, så insåg man snart yiJJcet ingrepp i 
bondens rörelsefrihet ägoblandnio.ge11 innebai: <>ch man Iöxslod också, a tt 
ell upphävande av tcgskiftet skulle fön1 m ed sig ö kad produktion . Vidare 
var del så, alt de tidigare berörda lättnatlerna i l'örbudet m ol hcmmai1s
k lyvning icke hade få ll avsedd e ffe)<t, e ftersom klyvning ofta in.Le var möj
lig på grund av den starka ägosJ)Litlringen. 

l\fon iciven från annat håll understöddes laulcen på ägoblandniogen.s upp

h ävande. Individualismen hade så smått börjat predikas, och m"\n fann 
hyivånge l och allt vad del förde m ed sig ovärdigt del upplysta och frihets
frlskande tidevar v, som m an levde i. Sådana t endenser Logo s ig m åhända 
.knaJJpas t några tyd liga nltryck under det tidiga skede, som här har bc
bandJats, m.en de låg så a ll st:iga i lidens an<la, och man J11åste säkcrl liller
känna deru n ågon del i den seger, som s lor skiftesiden så småningom skuUe 
vinna. 

Innan framställningen av storskiftesidens n.ärmaTe utbredning i, Sverige 
för es v ida re, synes (lel nödvändigt att å tminstone något dröja vid frågan 
hur det kom sig, a ll Faggot n u föl'de [ram i.d en om stor skiftet. Rent språk
ligt kan man - såsom Heckscher hat påpekat - av form ule ringen i F ag
got s bok (» . .. alt ändra sina Tegs.luften i så kallade Stmsk.ift») möjligen 
utläsa, a ll iden, då den [ramföl'Cles :i boken , inte var h elt ny, utan hade 
,,a:ril Cörcmå l för diskussion Tedan förut. Man kan ju också konstatera, a ll 
det int.e saknades inhemska förebil<le1· ti Il en annan o.rdning iln tcgskiftes
principcn. Herrgårda.mas jord var inte sällan ulbrule n ur hygemenska
pen och dessutom fanns exempel på ä ldre ensamgårdssystem här och där i 
landeL, särskilt på GoUand. 

Hfu·tHI k orn utli.indslrn fÖTebilder. T Faggots bok finns det - dock inte i 

de lta sam:ma.nb.ang utan på tal 0111 dagsverksskyldigheten - en hänvis ning 
till förhå.Uande11a. i England. Vid senare lillJällen gör Faggot ofta sådaua 
hånvisningar till friimm:rnde länder, i synnerhe t Holland och England. Det 
är a lllså a i'lt skäl alt i detta sammanhaug kasta en hl.ic:k på utländska skif
lesförhå llanden.. 

T England hade godsägarna - lorderna - r eda11 under medeltiden b örjaL 
a.tl genom l.vångsbyten sammand'raga sina b esittningar och att inhägna dem 
för sig. Rätten härtill synes em ellertid. ha varit något oklar, men den kon
finneTndes för varj e säTSkilt fall genom varlamentsakter, »cnclosure acts». 
(cnclos m e= inhågnad). Sådana J> ägoskiften» hade sedan genomförls i 
ganska stor omfattning, och e n.]jgL u ppgift skuJLe l'edan. i milt.en av 1500-
talel de fles ta lor<lcrna ha sammandragit sin a ägoT. Så s1uåningom sträckte 
s ig dessa »ägoskiflen» även till bondej orden - under 1700- talel L. o. m. i 

gan ska stor omfaLtni ng. Ända in på 1800-talet måste emellcrlid avgönndct 
för varj e särskilt fa ll fä llas genom llarlarncntsakt, så -Yida inle friYillig upp-
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görelse kom till stånd. För Skottland utfärdades d~iremol c.n a llmän skiftes
förordning redan år 1695. Även om s kiftena i början gav upphov Li.Il shuk 
förbittring bland bönderna, kunde dock en lycllig änd1·iug i stämningen 
märkas just i första hälfte11 av 1700-Lalct. 

Holland hade - hksom Belgien - 1·edan på 1600-talet inlagil främsta 
platsen bland Europas .länder i fråga om jordbrukets ptoduktionsdLtglighet, 
()ch hänvisningarna till dess b.lomsb·aude jordbruk kan sålunda ur den syn
punkten le sig naturliga. Så skriver exem11clvis Siunucl Capel i eu doktors
avhand ling frå11 år 1767: »I Holland ses med [ägnad huru 1,anlnrn.n dår
slädes haver sin åker, äng och p.lanteringshagc så anlagcle, att gården mer
cndels år liggande mitl uti. Härigenom har fil)oen en läl.t tillgång till -sine 
ägor.» Nu är det emellertid så, att några verkliga ägoskHlen knappast hm· 
genomföl'ts i HolJand föTL'äll i vårt århundrade (lagstiftning 1924), trots att 
iigohlandningen i stora delar av !andel wu· synnerligen stor. 1 vi.ssa hol
ländska. provi nser - Obcrij ssel och Gel<lerhLDd - hade dock den lll'sprung
liga bosättninge11 av aut att döma skett i cnsam gardar, och detta ensaru
gårdssystem hade i mycket stor utsträckning bestått fram till adertonde 
århundradel. Det måste ha '.1ariL från dessa trakter av Roll.and, som up p
gifter om fastighetsindclningen nått Sverige och påverkat den samlicla 
svenska litteraturen. 

Beb:äffande de mellan-europeiska förhållandena kan jag här fatta mig 
kort. Ägoblandningen - och f_ övr. en mycket ogynnsam sådan - vas föT

hårs.kande pl'aktiskl taget överallt utom L. ex. i. vissa delar av Tyskl:rnd 
och no1Ta Italien. Några allvarli.gru:e försök att råda bot på dessa missför
hållanden gjordes inte förriin långt senare, även om. exempel på tidiga ägo
regleri.ngar av mera privat natm· här och där kan ges. Från deruia gene
ralisering nlåsle exuelle1tid ett viktigt undantag göras, nämligen för ae be
kanta »Einödungen» i Tyskland under 1500-talel 

Danska föThå llanden har ibfand ansetts va1·a en förebild för del svenska 
storskiflet. I själva verket låg nog utvecklingen i Danmark på detta om
råde vid mitten av 1700-talct 11ågot e fter den svenska. Så t. ex. utkom den 
förs la förordningen i ämnet ffö-st å r 1761). E fter en del förbättringaT i lag
stifl.ningen kom emellertid skiftena att få en mycket slor omfattning, och 
under de femton åren mellan 1792 odt 1807 skiftades huvuddelen av Dan
Ji1arks j ord. Del är därför fullt riktigt, all de danska förhållandem1 utgjo·rde 
en förebild för de svenska cnsk.i.ftena, men knappast i väsentlig grad för 
storskiftet. 

Varken svenska eller utländska förebilder saknades så lunda, när Fag
got skrev ner sina tanku- om det »nyltiga slorskifl~b,. All hans kännedom 
om de svenska förhållandena ...-ar gru ndlig kan rmm :vara viss om. Lika sä
kerL tycks dock vara, att han aldrig själv hade hait ti llfälle att s tudera för
hållandena utomlands. Någon LiUeralur rörande dessa s ldftesförh å llandeu 
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synes ej heller vid den tiden ha förelegal i. Sverige. Hur h ade då Faggol 
.fåll närmare vetskap om de utländska förhållandena'? Svaret ligger nog 
ganska nära till hands. Under frihetstiden besökte en stor mängd svenskar 
framförallt England och Holland i studiesyfte. Bland dem var exempelvis 
de i andra sammanhang berömda JONAS ALSTRÖMER. och .M,ht'l'EN TnmwALD, 

vilka under en längre tid vistats i dessa länder. Både AlströmeT och Trie
wald, som på olil~a sätt h:ule dokumenterat sitt stora intresse (ör jordbTuks
frågor, var bland de sex, som 1739 stiftade Vetenskapsakademien, där 
också Faggot var en av de första m ed le.mmarna. Frågan om lnu Faggot på
verkats av utländska fö.rhå lla,nden via kolleger i Akademi.en är intressant, 
men skall icke niirmare beröras i detta sammanhang. 

Året efter det atl Faggot hade gi\it ut sin mångomlalade bok blev han 
utnämnd till chef för del svenska Jantrnätcrict (174 7). I deuna egenskap fick 
han snart tillfälle alt komma in med ett yttrande Lill lagkommissionen an
gående de lningsgrund m. rn. vicl de samftillighetsdelniugar, som hade möj
liggjorts genom lagstiftning år 17:31. I detta y ttrande förde han åler stor
skiftesiden på tal ocb för eslog a ll »Höga överhelcn:r> målte ge jordbrukarna 
möjlighet att komma från hytvånget. Medlet härtill skulle vara en »nådig 
förklaring över 1734 fu·s allmänna lag», varigenom vas och en skulle få riitt 

alt söka delning i by på vanligt sätt men med villkor att få sina tegskiften 
utbytta mot storskiften. Kommissionen tog upp Faggots mcmorial lil l be
handling och avgav ett s lutgiltigt betiinkande i de flesta frågorna. Men i 
fråga 01u delningsgrund och ·j fråga om ä.L1dring av Legskifte Lill storskifle 
ausäg kommissionen att det var nödvändigt med ytterligar e utredning ge
n.om kamma:rkoUegium. Kungl. Maj :t remitterade därför ärenc1el till kolle
giet. T avvaktan på yttrande diiriuån ansågs det emcl1crlid Uimpligt, att i 
den förordning, som blev resultalet av kommissionens beUinlrnnde l övrigt, 
imycka en passus angående storskifte. I 174!) års förordffing angående lant
mätare och deras förrällningar intogs diirför följande. ~I övrigt börn lanl
mätarn vid delni_ugar emellan grannar i en by, särdeles när de finna, att 
j orden igenom legskiften är rnyckel sönderclelacl till smala remsor och 
spjäll, med all flit och fogelighet föreställa bya-n1ätmen den skada, som 
dem därav förorsakas, och i fa ll alle delägare därom äro ense och därtill 
samtycka, då, efter jordmånens skillnad i art och godhet, j ämka ägorna 
för varje gå1·d, så att de \nmna l'å sine ägor på ett ställe eller åtminslone, 
011-1 alle delågiue därmed nöjde åro, ti Il.se, att de mir1dre tegsldftena kunna 
förändras till så l'å s torskiften som görligil va.rn kan.» 

Denna förordning är den första i svensk lagstiftning, som innehåller nå
got om npphävande av tegslcifte. Den r eella betydelsen ~iv fÖJ'or dningen blev 
emellertid ringa på grund av lagtex.tens försiktiga l'ormu le:rin g. 

Vid elen nännasl följande riksdagen - 1751-1752 å rs - aktualiserades 
l'rägan ånyo, bl. a. genom allmogens allmänna besvär. Storski.ftesfrä$ans 
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stora vikt fram hö I Is under denna ril{sdag [rån praktiskt taget alla håll, 
men trots detta. blev r esultatet ganska ringa. Delta berodde inte minst på 
[rågan om d.clningsgrnnd, som a nsågs otillr~ickligl LLLredd, och v å förslaget 
om skiflesvilsord, vilkel ansågs a lltför radikalt. Emellertid. ulgick 11ådiga 
brev år 1752 till sarutliga Hin, vari landshövd ingarna befalldes all fö.tsölrn 
förmå bönderna. til.l all san1Lycka lill storskifle. 1751- 52 års riksdags bely
delse [ör storsldftesfrågans utveckli n,g låg nog närmast d äri, att skift.csiclt1n 
blev up pmärksammad och grund ligt genomcliskulernd. 

Kravet pä sto1:s k.ifLe återkom också m ed ökad styrka till näsla rfäsclng, 
som var samlad 1755-56. Till denna avgav kammarkollegium det yttrande, 
som begärt s år 1749. Komrnru:kollegiurn avs tyrkte däri ganska bestämt 
några m era genomg ripande reformer på skifles väsendets On1l'åd.e . Gen om 
ell par .mcm orial från Faggol - bl. a. »Om allmånna tills tånde ts sjukdom 
och b ol» - och även p å ann at sätt frarn fördes emellertid k.ravel på oviJJ
kol'ligl v itsord för den, SOJU ville ha ägonia lagda i storskifle. En sådan 
bes tämmelse vor e nämligen nödvändig för att storskiftena skulle kunna 
komm a j gång. Riksdagen h eslulaue o~kså omsider, alt i en skrivelse till 
J.(angl. Maj :t hemställa om. en storskiftesförfaltning, som i st o r t sett över·
ensstämdc m ed Faggots förslag. l anslutning till riksdagens skrivelse ut
l'iil'dade sil Kungl. l\ifaj: t dels en resolution de1t 28 mars 1757 rörande stor
skiftesdelni.ng i Sk:h1e dels elen 5 april s:urn:na åT en för hela r'iket gällande 
förordning om hcrnrnansi:igors läggande i storskifte. 

Zusammenfassung 

Ober 1/ie Vorgeschichle der \fel'ord,wny r111s dem Johre 1757 bclrejfentl 
Z11samm.enleg1mg vo1i Feldparzellen zr1 grossen Scl1lii~1eri 

Im Jahrc 1757 crsc:hien ein e Ver()f'dn11ng betr . Zusa111menlegung von Feld
p arzellen zn grossen Schlägen. Diese Verord111mg stcllL einen wichtigen Mcilcn
stein in dcr sclnvedischen Flurh crcinigungsgesetzgcbung dar. Djc Entwicklung 
.mf l Li t:SClll Gehiet in d.er e rs l.cn Hälfte des 18. Jahrhunderts ist von grossem In

ler esse nichl nur ' '(lll his t·orischen Gesic htspunkten, sondera aucb als cin Beisp icl 
fur dlc wicl1tigc UJHI immor al<tuclle Wtichsclwirknng zw.ischen dcr Enl \vid<lung 

der Grundstiicke und (ler allgemeiucn wirtschafll icllcn und polilischcn Ent
wicld1.mg. 

Als Karl XII. 1718 starb, war die wirlschaflli che Sle llung des schwcdi.scben 
Staates sellJ' schlecht. l ufolge ein'iger l\:lisscrntcn i den 1720er Jah ren verschärflc 
sich ausserdem d ie Lebcusimttcllagc crnsUi cb. Bei den Bemiföungen, cl.ic gröb~i.en 
l\längcl dcr schwcdischen Volkwirtschnfl zu bese i tigcn, wurdcn in crstcr Linic 
.lnduslrie und HandeJ durch wirtschaftlichc l.'nterstiilzung uncl positive Gcsctz
gebung gefördert. Damit ging Hand in HancJ cine :i.J11 wesentliche n resl•riklivc 
Agi:arpolitik, tUe jedocli infolge (ler Bevölkcrungsent\VickJung. und <ler Le]Jcns
rn illct'luge in gewisser ncziclrn.ng aufgelockert ·wurd.e. 

fl ie vorherrschcnde nationalökonomisch e Richtnng: - dcr }Ier ka11tilisrnt1s -
cnlging jcdoch nicbl clcr Kritik. So.lchc Kritik wurde 11. a. von l\1itgli.cdcrn der 1739 
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gcgrlindctcn Königlicben Wissenschaftsakademic vorgebracbl. Bcsonders dcut
lichcn Ausdruck fand die Kritik in eincr Hcdc dcs bekannten luclusll'ie llcn und 
Admirals Theoclor Anlrnrcrona in der Akademie im Jaluc 171!.J.. 1)ic llede gah den 
Ansloss zu eiucr langjährigen Debatle iiber diese Frage, wodurcll die Anfmerk
s::unkeil mcbr nnd mchr auJ clie Bedeulung der Landwirtsch~\rt gelcnJtt ,vmcle. 
l)iesc wurde n1.1nn1eJu· als 1rrit den auderen Wirlschaftszweigen völliij gleichbe
rechligl angeschcn. Damil war cinc <ler Voraussetzungen dafiir geschaffon, dass 
dk f-lindernisse trnd Schwierigkciten cler schweuischen l~andwirtschaft aus dem 
Wcgc gerånmt werclen kon.n'Lcn. 

J:1cöl> Faggot -.,var dcr l.\fann , d01· in erster L.inie fi.ir die [dcc der Flur bercin'i
guug kilmpfle . In sei11er öffentlic hen Tiiligkeil war er in nahe l:leriihruug mjt dcr 
Lanllwirtschal't 11ncl ihren Problemen gekonnncu unu halte in der Wissenschafts
akademic Agrarfragen in vcrschlcdcncn Z11sammenhänge11 ])chandelL. 1746 er
schicn scin beruhmlcs Duch ,,Svenska la11lbr1.1kets hinder och hjälp" (,,rfin
dernisse uncl Hilfe d er scllwerlischen Landwirlsc.haft·'), zu uem er dic Anregung 
durclt se.i ne Arbcit in der sogcnanntcn finnischen \Virtschaftskonnnission bekom
men haben dlirflc, Fiir dic Nacbwcll hat Faggots Buch sci.ne grössle Bedeulung 
tladurch crhalten, dass cl.ari.n zun1 crstenmal cler Gcd.anke d.e r Aufheb11.ng cle1· Ge
mengelage gtdruckt vor.getragen wurde. Da Faggot 17'17 Leiter des schwcdi.schcn 
Landvermessungswescns wurdc, bekam er rcichJich Gelegenheit, wirksam zu r 
D11rcbföhrung dcr Flurbereinigtmg bcizntragen. 

In sci ner Propagru1da fiir dlc F lurbereinigu ng hat Faggot oft auf die Vcrhlill
nissc in anllcren Liinrlcrn hingcwiescn, besonderes auf England und Holland. Jn 
8ngland war ja scl,on schr friih eine Art Pru.·zellenumlegu-ng dmchgefi.ihrl wor
dcn durc h di.e sogenannlen f;::in.b.cgungsgesetze (,,cnclosure acLs·') . Gerade im 18 . 
. fal:trhnnclcrt scheinen (licsc 11m1cg11ngen grösserei;i Uml':rng angenommcn zu ha
ben. Jn. Ifollan<l tlagcge n lrnLen dic e rsten Flurbereinig1mgc11 erst in diesem .Jahr
hundert SlHltgcfun(len; aber in manchcn Landcstcileu gab es Bcsiedlung 11rit 
EinödshöJcn. Diese Besiedchmgsform ji,1. clort gr<>ssl:!nteils bis ins 18. JaJ111htm<.lurl 
bt>ilrnhallen wonlen. 1;;,aggot selJJst scheinL tlie Länder, auJ dic er so ort l1iJnvics, 
nie besucht zu lrnbcn. Sci11e Kcnntnissc \'C)n cnglischen und holländischon Ver
h ii.Unisscn cliirften vo n sci ncn Kollcgcn in der Wisscnschaftsakademie stammen, 
von denen sich u. a. Jonas Alströmer und Mårtcn Triewald Hingcl·e Zeit zu Stud ien
zwecken in diesen Liin<lcru aufgehalton hahen. 

Auc:h an dic Gesetzeskommission 1n1g Faggot sei ne Forclenrngcn betr. FJut·berei
niguni; I.leran, trntl in cine Vcrorduung im J,ahre 174•9 iiber La:ndmesscr und iJ1rc 
Vcrrichtungen wtwde eir1c Empl'chlung an die Landmessct· aufgen.om.rn()n, sie 
sollten dic Bauern zur Flnrbercinigung bcwcge n. Das blieb jecloch ohne grössel'e 
Bedeutung. Die Frage cler I<'lurverfassung wurde aber griindlich behanuell im 
Reicllstag 1751-52, trnd (ler l'<> lgende "R<'ichslag (1755-56) bracbte einc Entsrhei
cl ung. Das Kammerkollcgium riet g:mz bestim.mt von durchgrcifcnclen Rcl'onm·n 
aur dem Gcbiet der Fluryerl'assung ab. ru Mcmoranden von Faggol - und a11cl1 
auf nndere ,-veisc - wurdc doch di.c For:derung erhoben, d_ass cler, der scine 
Parzcllcn zu grossen Sclilägen vcre.iui.gt habe11 wollle, ein uubeding1·es Anrecbl auf 
Flt1rht::reinigung lrnben sollte. FHggol errtichlc h_ier einen Sieg seiner racen, und 
c11tsprechend d em Besculuss tles Heichstages wurdc am 5. April 1757 cine l'iir das 
ganzc Lnucl gcltcn(]c Verordnung crlassen bctrcffend ZL1sammenlegnng von Fel<l
parzeJJcn zu grossen Schlägcn, die im w esenllichen mil Faggots Vorschl.Elgcu ,ubcr
einstimmlc. 
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