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F A R V Ä L T I L L F I D E I K O M M I S S E N ? 

Av Stig Jägerskiöld 

Vid årets riksdag behandlas till sist en sedan länge väntad lag 
om fideikommissens upplösning.1 Trots många betänkligheter och 
utan egentligt nödtvång skall nu en månghundraårig institution 
avskaffas, en reform, som säkerligen får betydande följder för 
vårt kulturella liv och ej heller kommer att sakna menlig bety
delse för vår markdisposition och naturvård samt jord- och 
skogsbruk. Man frågar sig då, vad har föranlett denna reform, 
vilka skäl ha talat för och emot den föreslagna lagstiftningen? 

Fideikommisstanken innebär naturligtvis egentligen en indivi
dernas strävan att övervinna den förvandlingens lag, som allt 
mänskligt är underkastat. Släktens trygghet skall säkerställas mot 
följderna av ekonomiskt lättsinne och arvssplittring. Miljöer och 
samlingar skola bevaras, ej skingras. En en gång uppnådd stan
dard för en familj skall bevaras, helst förbättras. I viss mån och 
lill viss tid kunna dylika strävanden verkligen äga framgång och 
ha haft dylik. Men nu skola de vunna resultaten härav offras. 

Fideikommissen ha dock i tidigare skeden nyttjats även som 
samhällspolitiska medel. Statsledningen har då velat främja 
fideikommissinstitutet ur sådana synpunkter som att fideikom-
missarierna utgjort politiskt stabila element eller varit i sådant 
läge, att de kunnat ostört ägna sig åt statstjänst eller medborger
liga uppdrag. Men fideikommissen ha kommit att stå i strid mot 
andra samhällspolitiska ideal, varom mera nedan vid analysen av 
de bärande motiven för dagens reform. De sakna uppenbarligen 
statsledningens stöd. 

Fideikommissrätten är dock hos oss erkänd sedan sekler. Då 
principen en gäng under 1600-talets senare del godtogs, skedde det 

1 Se närmare SOU 1959: 40 och proposition nr 5/1963. 
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visserligen ej utan motstånd ur vissa intresse- och rättvisesyn
punkter samt efter tvekan, men ock i anslutning till andra fa-
iniljerättsliga regler, som syftade till liknande mål. Själva termen 
fideikommiss är av romerskrättsligt ursprung. Den avser emeller
tid den situation, då egendom överlämnats till en individ med för
pliktelse att vidareföra objekt till annan. Egendomen är anför
trodd någon i förtroende, "fidei commissum'. Denna rättsbildning 
motsvarade dock ingalunda helt det senare fideikommissinstitulef, 
som uppkommit i en medeltida rättsvärld, där feodalrätt sam-
mansmultit med justiniansk rättstradition. Det är i en dylik miljö, 
som tanken på familjefideikommiss, isynnerhet jordegendoms-
fideikommiss, uppkommit, närmast i Spanien.2 Därifrån överför
des institutet till andra kontinentala länder och kom via tysk 
"gemeines Recht" till vårt land. Betecknande nog härrörde ett 
av de första exemplen från en av den svenska stormaktens tyska 
provinser, Bremen-Verden. 

De svenska domstolarna hade dock redan 1660 i ett helt svenskt 
rättsfall konfronterats med fideikommissrättens problem eller, 
som det då hette, stamhusets. Fältmarskalken Gustaf Adolf Le
wenhaupt hade i testamente förordnat om upprättandet av ett 
dylikt. Testamentet klandrades emellertid av hans änka, Katarina 
De la Gardie. Hon hade härvid delvis framgång, varvid den vik
tiga grundsatsen slogs fast, att fideikommiss icke kunde inkräkta 
på hennes giftorätt i det gemensamma boet. Men förordnandet om 
ett stamhus lämnades i övrigt utan anmärkning (Svea hovrätts 
Codex rationum 4 december 1660; Kungl. Maj:ts dom 7 febr. 
1661). 

Det var dock först senare, år 1682, som svenska domstolar på 
allvar konfronterades med tysk-romersk fideikomissrätt. Fält
marskalken Hans Kristoffer von Königsmarck hade testamenterat 
betydande egendomar — även penningmedel — till sin son Kurt 
Kristoffer, gift med Maria Wrangel. Efter sonens död skulle egen
domarna övergå till sonsöner och så ärvas efter fideikommiss-
princip. Maria Wrangel var emellertid icke sinnad att finna sig i 
dessa dispositioner. Hon menade, att redan svärfaderns testamente 
varit rätlstridigt. Hennes talan grundade sig med andra ord på ett 

2 Se härom .S. luul. Fideikommissarisk substitution (1934). 
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påstående, att fideikommissregler icke kunde förenas med gäl
lande svensk arvsrätt och därför vore ogiltiga.8 

Grevinnan Maria lyckades till en början såtillvida väl som hon 
vann forum i Svea hovrätt. Domstolen förklarade, att tvisten 
skulle bedömas efter svensk lag, ehuru egendomen ifråga väsent
ligen befanns i Bremen-Verden, där annan rätt gällde. Grevinnans 
ståndpunkt hade härvid varit den, att hon "såsom en svensk dame 
haver trätt i äktenskap med min salig herre såsom en svensk 
greve och undersålare, alldeles efter Sveriges beskrevna landslag". 
Domstolen godtog denna mening i anslutning till den då allmänt 
följda domicilprincipen — varvid bosättningsorten blev bestäm
mande — men med den utformningen av samma grundsats, att 
bosättningen bestämdes med hänsyn lill att greve Königsmarck 
var svensk undersåte; därigenom kom man i sak till den motsatta 
regeln, nämligen nationalitelsgrundsatsen. Alltnog, grevinnan 
Maria yrkade nu, alt hon skulle efter svensk lag erhålla en tredje
del av den egendom, som icke varit hennes makes enskilda, var
vid allt vad han ärvt efter sin fader skulle anses såsom giftorätts-
gods, enär den gamle fältmarskalkens lestamentariska fidei
kommissförordnande vore ogiltigt enligt svensk lag. Ärvdabalken 
hade nämligen då varit i full kraft, "in viridissima observantia". 
Visserligen menade sönerna, att den gamle fältmarskalken kunnat 
förordna om fideikommiss såväl enligt den romerska rätten, "jure 
civili", som enligt svensk, enär den senare tilläte envar att "göra 
med sitt avlinge vad man vill". Men svensk lag "förkastar simp-
liciter allt namn av fideikommiss som det, vilket i bemälda lag 
icke är grundat och fördenskull bör hållas av intet värde". Fält
marskalken hade väl kunnat göra vad han ville med sitt avlinge. 
ja, giva det åt främmande, men han hade icke handlat så, utan 
bana egendom hade fått gå i arv. Då gällde svensk arvsrätt, och 
den kände icke fideikommiss. Domarna borde nu upphäva fidei-
kommissförordnandet såsom lagstridigt. När Maria ingått äkten
skap, hade något särskilt avtal om makarnas förmögenhetsför
hållanden icke träffats, ulan hon hade genom lagen fått cn väl-

•1 Om målet se Liber causarum vol. 133: 7, nr 19, Svea hovrätts arkiv, RA, 
samt hovrättens protokoll i civilmål för 1683. Se även C. G. Bergman, Testa
mentet i 1600-talets rättsbildning (1918), s. 100. 
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förvärvad rätt, ett "jus acquisilum" till en tredjedel av boet, och 
denna norm måste gälla framgent enligt avtalshelgdens kano-
nisliska regel: "Quod semel placuit postea displicere non debet." 
Sveriges lag kände icke "sådana mönstra" som fideikommiss.4 

A sönernas vägnar uppträdde kanslern i Bremen-Verden Esaias 
von Pufendorf, en broder till dåtidens stora juridiska teoretiker 
Samuel von Pufendorf, även han tidigare i svensk tjänst vid 
universitetet i Lund; i inlagor, späckade med latinska citat och 
hänvisningar till romerskrättslig litteratur, utvecklades deras 
talan. 1 förslå hand åberopade sönerna avtalsfrihetens princip. 
Fältmarskalken hade som han velat kunnat bortskänka eller 
förordna om sin egendom, i den mån den var avlinge. Det var 
just vad han gjort, när han förordnade om fideikommisset. Grevin
nan Marias nyss anförda argumentation stred mot den klassiska 
regeln, att det större innefattade det mindre, "qui polest plus, 
potest etiam minus". Ja, hennes talan stred emot ett sunt för
nuft. Fideikommissförordnanden vore icke oförenliga med goda 
seder, utan vore "honesta et christiana". Ty de avsåge hela 
familjens välfärd, "utilitatem et splendorem totius familiae". 

Man kan naturligtvis fråga sig, vad avtalsfrihetens grundsats, 
"provisio hominis lollit provisionem legis" eller på svenska "för
ord bryter lag", har att skaffa med fideikommiss. Tvärtom kan 
man ju uppfatta och uppfattar vanligen fideikommissliftelser som 
en avvikelse från frihetsregler. Men se vi de arvsrätlsliga reglerna 
som elt tvång att bevara arvejorden, respektive att iakttaga lag
lotts- och morgongåveinstitul, då ter sig fideikommisstestamentet 
som cn frihet för testalor att förordna, som han fiir gott finner. 
Fideikommissförordnandena försvarades därför såsom uttryck 
för testaters handlingsfrihet och fria rätt. 

4 Grevinnan Maria sökte angripa svärfaderns testamente även ur andra 
synpunkter. En formell invändning, varmed hon likväl ej hade framgång, 
anknöt till den romerska rällen. Fältmarskalken hade vid liden för förord
nandet befunnit sig 1 krigsfångenskap oeh kunde då jämlikt romersk rätt ej 
förfoga över sin egendom. Sönerna svarade, icke ulan fog, med all bäruliniian 
hänvisa till de skillnader, som i detta hänseende förelågo mellan den gamla, 
hedniska romerska rätlen och svensk lag, och som därför bär uteslöto en 
eljest naturlig tillämpning. Kn krigsfånge blev ej längre fiendens egendom, 
utan en "prisonnier de guerre", och borde som sådan vara berättigad atl för
ordna om sin egendom. 
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Till sist vann denna åskådning seger. Maria Wrangel led redan 
i Svea hovrätt motgång och samma blev fallet, när målet om
prövades i det kungliga rådet. Fältmarskalkens fideikommissför
ordnande upprätthölls. Grevinnan Marias giftorätt måste å andra 
sidan respekteras. I Svea hovrätt hade referenten, assessoren Jo
han Skyttehiehn, försvarat fideikommissariska förordnanden så
som lagligt sätt att testamentera. Enligt hans i koncept bevarade 
votum utgjorde svensk lag icke hinder för dylika förordnanden. 
Lagen tillät nämligen "acquirentibus, praescrlim militibus och 
deras vederlikar, en ohindrad disposition om sina acqtiirerade 
ägodelar, på del de därigenom måtte lockas att förvärva sig dem 
och sådant utan all fruktan för någon fara." Förnuftets lag 
överensstämde härutinnan: "Batio naluralis" läte envar behålla 
"liberum arbilrium de re propria disponendi". Allenast en mino
ritet i hovrätten hade ansett, att fideikommiss voro främmande för 
svensk r ä t t I rådet hade visserligen Karl XI själv känt sig tvek
sam, om icke ett fideikommiss kränkte tredje mans berättigade 
anspråk och flera av rådet delade hans mening. De flesta funno 
dock, att institutet kunde förenas med vår rättsordning.5 

I 1686 års testanientssladga6 sanktionerades därefter fidei
kommissprincipen i anslutning till alt konungen inskärpte envars 
skyldighet att iakttaga testamenlariska villkor. Villkor skulle 
kunna stadgas med verkan för framlida generationer. I enlighet 
därmed vore det envar tillåtet att "göra till sin familjs heder och 
konservation . . . en perpetuell förordning, att barn eller andra 
icke skola hava makt något testamenterat gods, hus, fruktbart 
kapital eller juveler all dela, förminska eller föryttra, utan man 
efter man låta sig nöja med den årliga därav flytande nyttan." 
Men härvid gällde enligt testamentsstadgan ett skydd för omyn
diga barn, som innebar en ansats till Inglott i nnslutning till 
justinianska rättsregler om "porlio legitima": Testator, som efter
lämnade oförsörjda och ännu icke utbildade barn, finge icke 
genom testamente beröva dem, vad de behövde för uppfostrans 
avslutning, varjämte lagstiftaren uttalade en förhoppning om atl 

5 Se härom C. G. Bergman, a. a. s. 100 ff. 
* Stadgan tryckt hos Scbmedeman. Juslilieverkel, s. 990 ff. Om stadgan se 

C G . Bergman, a. a., A. Holmbäck. Om 1686 års lestainentssladga (1916). 
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han icke skulle beröva omyndiga barn deras andel i avlinge jord. 
Under förarbetena till den nya lag, som till sist år 1734 av 

ständerna antogs, erkändes jämväl fideikommissinstitutet som 
berättigat. En av enväldets rättsliga teoretiker, landshövdingen 
friherre Erik Lovisin, anförde sålunda den 11 september 1690 
i lagkommissionen, att envar borde äga rätt att lämna sina barn 
mera i arv än främmande och bland barnen mer till det ena än 
de andra, jämväl "fideicomissum . . . vilket dock lända kan alla 
barn ena efter det andrn till nyttn och knn ingen säga vara obilligt, 
att jng sätter en Ing mine bnrn emellan . . ." Lovisin erinrade här
vid särskilt om engelsk rätt. Visserligen invände en annan av lag
kommissionens ledamöter, rådman Brunei, att en fideikommissa-
rie kanske kunde få svårt att erhålla kredit, men Lovisin var av 
alldeles motsatt mening, ty fideikommissets avkastning vore alltid 
en säkerhet. Under debatten förordade dock ordföranden, kung
liga rådet greve Erik Lindschöld hänsyn till de övriga barnens 
"legitima" eller laglott, vilken synpunkt även stockholmsborg-
mästaren Mikael Törne varmt förfäktade.7 I den slutliga lagen 
kom emellertid icke något stadgande rörande fideikommiss att 
ingå, varför 1686 års lestamentsstadga härutinnan förblev gäl
lande rätt. 

Det institut, som sålunda införlivats med vår rätt, överens
stämde ock i vissa hänseenden väl med dennas bärande grund
tankar. Den tanken har av ålder präglat den germanska arvs
rätten, att nrv, familjens egendom, icke bör splittrns upp på 
mångn, ulnn förbehållns få individer. Den individuella förfognnde-
rättcn över egendom vnr nämligen långtifrån fullständig och nrvs-
rätten ingalunda likn. över nrvejord kunde ägaren icke enligt vår 
rätt fritt förfoga varken genom testamente, gåva eller försäljning. 
I erinran härom hnde ett nv grevarnn Königsmarcks bästa argu
ment tydligen legat. De hade hänvisat därtill, att farfadern kunnat 
förvandla sitt penningkapital i jord, som i deras faders hand 
skulle ha antagit arvejords karaktär och icke tillfallit modern 

7 Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686—1736 1 (ed. W. Sjögren, 1900) 
s. 328 ff. 
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utan följt särskilda arvs- och giftorättsregler. Grevarna hade 
därför menat, att arvejorden i vårt land redan vore ett familje
fideikommiss. För arvejorden gällde ju särskilda regler, som åt 
denna gav en särställning i vår civilrätt. Vid försäljning av arve
jord gällde sålunda en lösningsrätt för arvingar. Bördsrätten in
nebar, att anförvanter ägde anmäla sig inom vissa frister och 
tillösa sig den jord, som anförvanten-ägaren försålt till oskyld. 
Man diskuterade ivrigt frågor, vilka voro av stor vikt för insti
tutets närmare ställning och innebörd, såsom hur långt ut i släkl-
krelscn en bördsrätt förelåg och efter vilket värde, det sålunda 
skulle lösas — efter värdering eller efter det avtalade priset? Men 
bördsrättens bestånd drogs ej i tvivelsmål och man uppfattade — 
karakteristiskt nog — denna som en överäganderätt för ätten eller 
ståndet över frälsejorden. Grundsatsen utvecklades energiskt i ett 
av de stora mål, vari bördsrälten kom att närmare preciseras 
men ock till sin betydelse reduceras, mellan Samuel Åkerhielm 
d. y. och fältmarskalken Erik Sparre och hans maka Stina Lillie 
angående Margretelund.8 

Primogenitur återigen förelåg visserligen knappast såsom 
svenskt rättsligt institut. En begränsad motsvarighet inom adeln 
kunde tagelotten9 för äldste sonen sägas vara och inom vissa läns-
rättsliga regler hade primogeniluren en motsvarighet. I praxis 
lorde såväl inom adel som bondestånd en företrädesrätt för äldste 
sonen likväl ej sällan ha skapats. 

Fideikommisstiftandet kunde emellertid ej få ohämmat med
givas. Utöver de regler till skydd för omyndiga, som 1686 års tes-
tamentsstadga rymde, tryggades övriga arvingar alltjämt av arve-
jordsreglerna, som sålunda, trots likheten med fideikommissprin-
cipen. likväl kom att begränsa denna. Fideikommiss kunde därför 
endast upprättas av s. k. avlingejord. Grundsatsen har gjort många 
fideikommissförordnanden omöjliga att verkställa eller föranlett 
modifieringar av dem. Så fastslog Svea hovrätt i målet Wacht
meister mot von Fersen år 1740, att ett fideikommissförordnande 

8 Se härom S. Jägerskiöld, Studier rörande receptionen av främmande rätt 
i Sverige under den yngre landslagens tid. Lund 1963, s. 186 ff, och där an
förd litteratur, 

" Se härom S. Jägerskiöld, a. a., s. 168 ff. 
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rörande Steninge ej fick kränka arvejorden.10 Av motsvarande 
skäl kunde icke överste Anckarslröms förordnande om upprät
tande av ett fideikommiss, omfattande Lindö gods i Vallentuna, 
förverkligas, ett ej oviktigt moment i den Anckarströmska trage
din.11 

Fideikommisset blev sålunda hos oss en den enskildes disposi
tion inom ramen för en vittgående testationsfrihet. Av 1700-talets 
stora fideikommissbildningar ådagalägga mänga även snmbnndet 
med köpmannaförmögenheler. Med de tvingande regler, som 
den svenska rätten ägde rörande arvejord och som begränsade 
fideikommissbildning, är det naturligt, nit just de knpital, som bil
dats i annan ordning, ofta möjliggjort de säregna fideikommiss-
förordnandena. Så äga fideikommisset Eriksberg (Bonde), liksom 
de många Piperska fideikommissen (Högestad, Engsö, Sturefors 
m. fl.) samband med stockholmska borgarkapital, medan de Silf-
versköldska Koberg och Gåsinge härröra från Göteborgsgross
handlaren Niklas Sahlgrens kapitalbildning. 

I dagens Sverige omfatta fideikommissegendomarna en areal av 
330.000 tunnland med ett sammanlagt taxeringsvärde av 471 
miljoner kronor. Den yta, varom här är fråga, motsvarar ungefär 
Gotlands areal. 

* 

Fideikommissinstittitet var visserligen ursprungligen en före
teelse inom adeln och tjänade väl ofta främst ståndspolitiska in
tressen. Många villkor för fideikommissrätf återspegla, delta. Det 
skulle emellertid icke dröja allftör länge, innan fideikommiss även 
blevo borgerliga bildningar. Mot 1700-talets slut stiftades en lång 
rad borgerliga fideikommiss, understundom såsom uttryck för en 
borgerlig självkänsla, som i sin tur kunde kränkas, om fideikom
misset genom gifte övergick till den redan så välbesullna adeln. 

Fideikommissinstitutet vilar sålunda på en privaträtlslig grund, 
icke på en offentligrättslig. Medan tidigare grev- och friherreskap, 
län m. m. varit dispositioner nv kronnns egendom eller rätt, voro 
fideikommissen det i allmänhet icke. Endast någon enstaka gång 

10 Svea hovrätts Codex rat ionum 20 okt. 1739, RA. 
11 Jfr S. Jägerskiöld, Tyrannmord och molståndsrält 1792—1809, Scandia 

1901, s. 141. 
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har hos oss — liksom i andrn länder — förekommit ntt stnten be
lönat någon förtjänst med upprättande nv ett fideikommiss. Ett 
makabert exempel härpå vnr ständernns efter 1756 års s.k. revolu
tionsförsök fnttnde beslut att belöna angivaren nv greve Erik 
Brnhe m. fl., Dnniel Schedvin, med fideikommissrätt till en egen
dom (Gälnred). Vi ha eljest kommit att sakna de offentligrälts-
liga majoraten, vilka i England och Byssland varit vanliga, och 
där en eller annan svensk i Finland bosatt släkt kunnat till en 
tid glädja sig åt dylika prov pä kejserlig bevågenhet. 

Under den fortsatta utvecklingen blev fideikommissinstitutets 
betydelse ur samhällspolitisk synpunkt ock alltmer uppmärksam
mad. 1 ett senare skede är jämväl att anteckna, att Gustaf III, 
särskilt under sin adelsvänliga tid, främjade fideikommissbild
ningen. Vi fingo ock under 1700-talet och fram till revolutionsåret 
1809 ett relativt stort antnl fideikommissbildningnr. Det vittnnr 
Snarast om en motsättning mellan en i vnrt fall utbredd opinion 
och ständernas beslut år 1810, att under den gustavianska tidens 
senare år många fideikommissförordnanden kommo till stånd. 

* 

Den fideikommissinstitution, som sålunda införlivats med vår 
rättsordning, var emellertid icke entydig. Många rättsliga problem 
möta vid försök att närmare bestämma institutets innebörd och 
plats. Redan tidigt ha motsvarande frågor mött vid tillämpningen 
av de år 1810 införda reglerna med förbud mot nya fastighefs-
fideikommiss.12 Givetvis äro de rättsliga bestämningarna även av 
grundläggande betydelse för tolkningen och den rätta för
ståelsen av tidigare givna fideikommissurkunder. Till en del äro 
de ännu i dag av vikt, då del gäller att avgränsa de bildningar, 
som nu upphävas, från andra, vilka få beslå. 

Det kan dock ej här ifrägakomma att i detalj ingå på de många 
olika frågeställningar, vilka här möta den intressernde. Blott 
någrn viktign problem må nntydns, vilkn ägn omedelbnr betydelse 
för vårt ämne. Är fideikommisset nllennst en bestämning nv nrvs-
följden, medan egendomen äges av fideikommissarien, låt vnrn 
med begränsnde regler ifråga om testationsrätt, skuldsättning 

12 Se t. ex. Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) 1894, s. 223; 1908, s. 363; 1926, s. 652; 

1927, s. 242. 
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DL m.? Eller är fideikommissariens rätt nv annan, mera begränsad 
innebörd, t. ex. en nyttjanderätt? Är fideikommisset en stiftelse, 
vars avkastning går till en fideikommissarie eller flera? Fråge
ställningarna aktualiseras t. ex. därest den släkt utslocknar, till 
vars förmån fideikommisset stiftats, och uppkommer naturligtvis 
generellt, därest fideikommissrätten, som nu skall ske, upphäves. 

Man kan i korthet säga, att meningsskiljaktigheter om fidei
kommissets natur länge förelegat inom rättsvetenskapen13 såtill
vida, som vissa författare vilja betrakta fideikommisset som en 
allenast bunden äganderätt i fideikommissnriens hnnd, medan 
andra i fideikommisset vilja se en stiftelse. Mycket skarpsinne har 
nedlagts på försök alt utforma klara bestämningar av de i dessa 
sammanhang nyttjade begreppen, utan att någon större framgång 
följt dessa försök. Mera givande är enligt min mening att under-
sökn de prnktiskn problem, som uppslå, och där lösningnrnn 
kunnn blivn olikn beroende även nv den principielln uppfatt
ning, som man må äga av institutet. 

Det är härvid uppenbart, atl väsentliga likheter föreligga mellan 
fideikommiss och stiftelser. Man har ej heller i svensk lagstiftning 
velat markera någon skarp skillnad mellan de båda instituten, av 
farhågor för att familjestiftelsen skulle kunna utgöra en 
maskerad form för det förbjudna fideikommisset, om man ock å 
andra sidan måst medgivn existensberättignnde för fnmiljestiftel-
ser, som stå fideikommissen betänkligt nära; ämnel var i synner
het nktuellt under rättegången om de s. k. Pnuliskn familjestiftel
serna (jfr nedan). Man betraktar ock fideikommissariens rätt som 
något annat och svagare än äganderätt i olikn skntterättslign sam
manhang. Ej heller hnr något hinder ansetts föreligga för en fidei
kommissarie att avsäga sig den rätt, han äger att besitta egen
domen.14 

Å andra sidan har man i viktiga sammanhang uppfattat fidei
kommisset såsom en bunden äganderätt, som skulle framträda så
som en fri individuell sådan, därest man avsknffnde fideikommis
set. Dettn vnr sålunda ståndpunkten redan i 1686 års testaments-

18 H. Hessler, Om stiftelser (1952), s. 62 ff. 
14 Problem i della sammanhang dryftas i NJA 1937, s. 594; jfr Beckman i 

Svensk juristlidning 1948, s. 580. 
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stadga. Enligt denna skulle nämligen om testaters föreskrivna 
villkor på något sätt "cxspirera, så att om det bortteslamenterade 
icke vidare stadgat finnes . . . detsamma efter den allmänna lagen 
vid den siste åtnjutarens tid aktas såsom annan dess okonditione-
rade egendom". Så har i överensstämmelse härmed Högsta dom
stolen år 1831 tolkat det år 1713 upprättade testamente, som 
gjorde Bosencrantzarnas Glimminge till fideikommiss.15 Motsva
rande grundsats har följts i tidigare framlagda förslag till fidei-
kommissinstitulionens avskaffande, då egendomen tänkts skola 
övergå till fideikommissarien med full äganderätt, och efter denna 
linje avvecklades under 1920-talet fideikommissen i Finland. I 
princip — men ej genomgående — bygger även det nu framlagda 
svenska lagförslaget på samma grundsyn. 

Likväl är det tydligt, att fideikommissen slå stiftelsen nära. 
Fråga är, om man ej i dagens lagstiftningsfråga skulle kunnat 
komma till väsentligt bättre lösningar på de stora och viktiga 
problem, som beröras av denna, om man varit mindre bunden av 
å ena sidan rättvise- och äganderätlsföreställningnr, å den andra 
socialiseringstendenser, och i stället bedömt fideikommissen så
som stiftelser av även allmän betydelse. I verkligheten framträder 
stiftelsekaraktären hos fideikommissen med skärpa vid en mera 
inträngande analys, i synnerhet ifråga om de s. k. a-typiska fidei
kommissen. Förhållandet är nämligen det, att fideikommissinsti-
tulioncn ingalunda är enhetlig. Vi ha här hittills tnlnt om de ty
piska fideikommissen. Fråga är här om en succession från far till 
son eller dotter, eller i en annan arvsföljd. Egendomen tillfaller en 
ägare under dennes livstid. 

Men många andra typer finnas. I det s. k. senioratet Stora Lill-
ienbergska fideikommisset, som upprättades av lagmannen E. M. 
Lillienberg år 1751, tillfaller fideikommisset den äldste i släkt
kretsen "och sedan successive den ene efter den andra . . . allt i 
ordning efter åldern och ifrån den äldste brodern räknat". I några 
fall tillkommer fideikommissrätten den gynnade allenast under 
begränsad tid. I andra fall ligger äganderätt på ett håll, nyttjandet 
på annat, såsom Hagbyholms fideikommiss, upprättat redan ge
nom testamente 8 november 1695 av majoren Anders Sparfelt och 

15 C. Schmidt, Juridiskt Arkif 2 (1831—32) s. 430 ff. 
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hans hustru Katarina Grotjohan. Vidare möta fideikommiss 
med flera ägare,16 såsom det Boeclerska från år 1799, omfattande 
elt hus i Gamla staden i Stockholm, de av G. C. Schwederus instif
tade, numera penningfideikommissen med 54, resp. 6 delägare, 
Fredrikslunds fideikommiss i Skellefteå, nu tillhöriga olika grenar 
av släkten Ulfhjelm, samt det von Wogelsangska fideikommisset, 
som för närvarande tillkommer omkring hundratalet arvingar. 
I ytterligare andra fall ha fideikommissförordnanden rymt även 
regler till förmån för andra än själva fideikommissarien, såsom 
bror- och systerlotter. I de fall, då dessa förmåner utgå i bestämda 
penningsummor, ha förordnanden genom penningvärdesföränd
ringarna ofta förlorat sin betydelse. Dylika regler möta i Piperska 
fideikommiss från år 1747, andra sådana finnas i de stora Cel-
singska fideikommissen Biby och Fjellskäfle. 

Av säregen natur är slutligen det Pauliska fideikommisset (fas
tighetsfond), som ansetts vara lagligt. Detta, som tillkommit ge
nom testamente av år 1883, alliså sedan fastighetsfideikommiss 
icke längre kunde inrättas, har ansetts vara en stiftelse.17 Avkast
ningen skall utgå efter vissa grunder, dels efter släktskapsförhål
landen, dels såsom stipendier. Förordnandet ansågs icke såsom 
fideikommiss i den mening som 1810 års lagslfilning avser. 

Vilka ha de bärande motiven för fideikommissbildandcl varit? 
Debatten i den ovan nämnda Wrangel-Königsmarckska processen 
ger oss redan en viss vägledning till frågans besvarande. De många 
fideikoromissurkunderna lämna oss en ytterligare möjlighet att 
bilda oss en föreställning härom. Släktens konservation och heder 
äro de bärande tankegångarna, uttryckta i ofta intressanta orda
lag.18 

I den Jenningska fideikommissurkunden från år 1753 heter det 
sålunda i karakteristiska och upplysande vändningar: "Som den 
allvisa försynen icke allenast välsignat mig med många barn och 
livsarvingar utan ock rikligcn bekrönl min här i livstiden använda 
möda med gods och timlig förmögenhet, vilket säkerligen icke 

•• Se även NJA 1931, s. 365. 
17 Se härom NJA 1894, s. 223. 
18 Se även om Hedensbergs fideikommissbildning urkunderna i NJA 1948, 

s. 37 ff. 
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skett utan avsikt och ändamål, så har jag icke alldeles kunnat 
uraktlämna den ej mindre naturliga än med Sveriges lag enliga 
omtanken huruledes mina arvingar och efterkommande, om icke 
allesammans dock åtmistone någon av dem, måtte, såvida mänsk
liga anstalter därtill bidraga kunna, alltframgent förbliva i sådan 
förmögenhet som till min familjs anständiga upprätthållande 
fordras, eftersom ock fäderneslandets välgång till en del därunder 
beror, att de adliga familjerna icke varda genom arvskapens 
jämna delning emellan inånga barn i alla sina grenar utarmade 
och vanmäktiga." Tillfredsställelsen över egen framgång går här 
hand i hand med omsorgen om familjens och landets bästa. 

Fideikommisstiftelsernas bärande motiv avsåg emellertid icke 
alltid allenast att i enskilt och allmänt intresse säkerställa en för
mögenhets bevarande på en hand och inom en familj, utan ofta 
även andra villkor, som tjänade särskilda syften. Naturligtvis 
syfta härvid många föreskrifter till att främja ståndsintressen. Det 
ingick ju som elt naturligt led i dåtida samhällsuppfattning, att 
samhället bestod av grupper och stånd, av klasser och korpora
tioner inom ramen för en hierarki, som borde bevaras och stödjas. 
Sina värdefulla uppgifter hade en dylik politik i främjandet av 
ansvarskänsla, heder, dygd och andra förnäma egenskaper; vid 
avigsidorna behöva vi ej dröja. Särskilt adeln såsom ett krigar-
och ämbetsmannastånd skulle ur slatsnyttosynpunkt främjas. 

Ett villkor för fideikommiss, som hör hemma i denna värld men 
som sedan länge ej motsvarar någon samhällspolitisk realitet utan 
ock ter sig stötande, var kravet på frälse gifte. Ett berömt exem
pel på ölägenheterna av dylika regler, men också på lagtolk
ningens problem, utgjorde Trollefideikommissurkunderna från 
1700-talets mill, vilka i två fall vållat svårigheter. I överstelöjt
nanten Fredrik Trolles stora testamentsurkund från 1768 hette 
det bl. a., att sonsonen, som skulle få Trollenäs, "icke tillätes gifta 
sig med något ofrälse fruntimmer". Skulle kvinna bliva successor, 
finge hon icke ingå uti något ofrälse gifte. Motsvarande skulle 
gälla övriga linjer. Emellertid hade Fredrik Bonde — ehuru 
äldste son till den 1884 avlidne Gustaf Trolle-Bonde — ingått 
äktenskap med en "ofrälse qvinna Horalia Charlotta Ida Mar-
ryat". På talan av sin yngre broder Carl Johan — som ägde lyckan 
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att vara adligt gift — förklarades han av Högsta domstolen för-
lustig fideikommissrätten till del Trolleska fideikommisset. Han 
ägde likväl tillräckligt med gods ändå, enär han kunde behålla 
övriga stora Bondeska fideikommissegendomar. Förgäves invände 
i rättegången greve Fredrik, att ett sådant stadgande ingrep i kom
mande generationers självbestäniningsrätt ifråga om val av maka 
och därför kunde anses icke äga laglig giltighet — en högst rimlig 
ståndpunkt, synes det väl oss nu. "Det torde ej kunna anses över
ensstämmande med nutidens moral att sälja nämnda självbe
stäniningsrätt ens för priset av en stor fast egendom". Testator 
finge icke stadga villkor, som stredo mot "naturen och allmänna 
moralen". Målet komplicerades ytterligare bl. a. därav, att man 
kunde hysa viss tvekan om vad i England motsvarade svensk adel 
— fråga var om en familj tillhörande s. k. gentry. Den uppseende
väckande rättegången slutade med att domstolarna tillerkände 
brodern fideikommissrätten till Trolleholm. Lösningen vittnar om 
en mycket stor bundenhet vid testamentariska dispositioner av 
även stötande natur. Hur långt ha vi icke idag kommit därifrån! 
I våra dagar har sålunda en motsvarande fråga uppkommit för 
fideikommissarien till en annan av de Trolleska egendomarna, 
nämligen August Trolle-Löwen på Trollesund. I detta ärende 
ansåg justititekanslern det möjligt att medgiva undantag från 
fideikommissförfattning med stöd av förordningen den 3 april 
1810 och under åberopande av tidigare avgöranden från år 1834 
(Justltiekanslerns utlåtande 3 oktober 1955). Vår rättsordning 
visade sig sålunda smidig nog att anpassa även de f ideikommissa-
riska förordnandena till skiftande samhällsförhållanden, utan att 
ny lagstiftning behövde tillgripas.19 

Med ståndssamhällets begreppsvärld — men kanske ock med 
en allmänt mänsklig drift — sammanhänga en lång rad regler, 
vilka syfta till att genom fideikommiss bevara fideikommisstifta-
rens namn. Begler av dylik innebörd ha ej sällan visat sig svår-
tillämpade och äro ej lätta att förena med den svenska namnrät-
tens skiftande grundsatser och föga genomtänkta system. För alla 
turister välkänt är, att innehavaren av Västanå fideikommiss bär 

19 Jfr härom även H. L. Rytlin, Nägra anmärkningar om Konungens rätt att 
giva råd samt dess förhållande lill dispens- och rcstitutionsrätten (1861). 
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namnet Gyllensvan och inträder i fidelkommisstiftarens adliga 
rätt, varigenom den nuvarande fideikommissarien nödgats avstå 
från ätten von Otters friherrliga namn och titel, som dock i firma
namnet "Gyllene Uttern" ingått en välkänd union. Detta system, 
som torde vara oförenligt med i vart fall grunderna för regerings
formen § 37 och den där aktuella tanken, att adelskap endast kan 
förlänas en undersåte i följd av personlig förtjänst och bl. a. icke 
genom adoption, har likväl godtagits genom upprepade beslut av 
Kungl. Maj:l. Motsvarande regler, som dock ännu ej behövt till-
lämpas, gälla för det Beck-Frilskn grevsknpet och det Adel-
swärdskn bnroniet. 

En härmed svårförenlig bedömning av liknande rättsproblem 
inom Högsta domstolen blev däremot ödesdiger för det nyss
nämnda Jenningska fideikommisset — en gång den gamla Gylden-
klouska egendomen Skånellaholm i Uppland. Bevarandet av det 
1742 på Biddarhuset införda grosshandlarenamnet Jennings hade 
varit väsentligt för fideikommissbildaren. Vid ättens eventuella ut
slocknande på manssidan skulle fideikommissegendomen antingen 
skiftas eller tillfalla närmaste anförvant på kvinnosidan under 
förutsättning, att denna finge tillstånd bära Jennings-namnet med 
dess rättigheter. Villkoret föranledde domstolarna att efter myc
ken tvekan och skiftande bedömningar år 1934 upphäva fidei
kommisset, då villkoret icke kunde i vår tid förverkligas, eftersom 
ingen dämera kunde få bära namnet Jennings med adlig rätt! 
(NJA 1932, s. 760). 

Vanligen skall emellertid en utdöd släkts namn bevaras vid 
sidan av fideikommissariens egna familjenamn. Sä fortleva hos 
oss släktnamnen Adlerslierna i förening med namnet Adelskiöld, 
Sliernsparre med Påhlman, Cederhielm med Montgomery, von 
Lanstingshausen tidigare med von Höpkcn, nu med Wachtmeister, 
von Block numera med Taube. Namnet von Brehmer har ytterst 
genom cn dylik föreskrift förenats med namnet Wrangel. I andra 
fall skall fideikommissarien bära stiftarens namn, även om dennes 
släkt kvarlever, såsom fallet är med Trolleska fideikommissen. 
Längst i iver att bestämma för kommande generationer torde stif
taren av Ågårdens fideikommiss ha varit, som föreskrivit icke 
endast, att innehavaren skall heta Sliernsparre utan även, att 
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äldste sonen skall heta Axel och äldsta dottern Axeleniane Marga
reta! I andra fall har motsvarande praxis följts utan alt tvång 
därtill förelegat, såsom då namnet Benzelstierna bevarats i famil
jen von Engeström och namnet Stiernclou förenats med namnet 
Lillienberg. 

Fideikommissurkunderna äro sålunda enskilda, mer eller 
mindre viltsyftande rättsbildningar, vilka visserligen ofta fast
ställdes av konungen — inom ramen för hans polilimakt — eller 
i vart fall ingåvos till hovrätt för registrering, men som icke till-
kommo under sådana former, att största möjliga säkerhet för 
klara och lältolkade regler vanns. Tvärtom ha fideikommissför
ordnanden ofta visat sig svårtolkade. De ha föranlett ett ej ringa 
antal rättegångar, ofta icke utan dramatik, ofta med pittoreska 
detaljer. Svåra problem ha även vållats därigenom, alt fideikom
missurkunder — uttryckligen eller tyst — hänvisa till arvsrättsliga 
regler, vilka gällt vid tiden för dispositionen, men vilka därefter 
ändrats. Fråga blir här om tolkning av äldre rätt. I andra fall är 
läget ännu oklarare, enär anknytningen till samtida rätt kan dis
kuteras. Så vållade successionsreglerna i de Liljencrantzska fidei
kommissen Hesselbyholm och Heby — med deras regler om bak-
arv och istadarätt — icke mindre än tre svåra mål, åren 1900, 
1902 och 1924. Ifråga om fideikommisset Hedensberg aktualisera
des i rättegäng frågan, huruvida fideikommiss kunde stiftas genom 
gåvobrev under givarens livstid eller allenast genom testamenta-
risk föreskrift.20 Problemets lösning ägde betydelse såtillvida, som 
en fullbordad gåva icke kan senare ändras ens med den gynnades 
samtycke, medan, om handlingen uppfattas som testamentarisk 
föreskrift, denna kan återkallas eller ändras, så länge teslalor är i 
livet. I målet åberopades, ehuru förgäves, lill stöd för kravet på 
en annan successionsordning än den dittills antagna etl dokument, 
som tidigare ej uppmärksammats, och som av stiftaren upprättats 
senare än den urkund, som under mer än 150 år ansetts vara den 
bestämmande. 

20 NJA 1948, s. 37. 
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I dylika tillämpningssvårigheter21 har man ock sett ett skäl att 
avskaffa fideikommissinstitutionen såsom sådan. Sålunda fogade 
den ansedde juristen Ivar Afzelius — en gång Svea hovrätts presi
dent — i ett yttrande vid 1906 års riksdag till de allmänna rätt
viseskäl, som han åberopade för fideikommissens avskaffande, 
även "det ofta nog ytterst otillfredsställande skick, vari stiftelse-
urkunderna befinna sig". De utgjorde en otillfredsställande grund 
för domar rörande tvister om fideikommiss, varför domen komme 
att sakna den respekt, som en dom borde äga! Något tyngre vä
gande argument för fideikommissens avskaffande låg dock knap
past häri. Härvid ha andra tankar varit bestämmande. 

* 

När reaktionen mot fideikommissen satte in, blev främst en 
ideologisk motivkrets av betydelse, nämligen fysiokratismen. Be-
dan i debatten om det Königsmarckska testamentet ha vi visserli
gen sett, hurusom rättvisesynpunkter kunde aktualiseras och en 
lideikommissaries rätt ställas mot eventuella barns eller arvingars 
intressen. Dessa skyddades emellertid närmast genom arvejords-
inslilul och "portio legitima". Det var därför icke heller främst 
rättvisesynpunkter, som kommo att utgöra det största hotet mot 
fideikommisstanken, utan nationalekonomiska, samhällspolitiska 
värderingar. Fysiokratismens läror, som ägt en sådan oerhörd — 
men ofta underskattad — betydelse för det moderna samhället 
och för svensk rättsutveckling, inneburo, alt jordbruket såsom den 
enda "skapande näringen" utgjorde samhällets grund och att 
inget gott jordbruk kunde bedrivas annat än på den fulla indivi
duella äganderättens grund. Denna fysiokratiska tankegång — 
som i dag erkännes icke vara materiellt riktig i vad avser just 
fideikommissen — bar främst upp den motion i borgarståndet, 
vari förbud mot nya fideikommiss förordades. Typiskt är, att det 
förbud mot fideikommiss, som år 1810 kom till stånd, intill 1930-
talet endast avsåg fastigheter. 

Förslag om att för framtiden förbjuda stiftandet av faslighels-
fideikommiss fördes först fram under 1809—1810 års riksdag. 
Inom borgarståndet hemställde borgmästaren M. Lindström om en 

21 Om Arno se NJA 1937, s. 212; 1942 s. 657. Om Krapperup NJA 1943, s. 
322. Ett stort anlal äldre mål rörande fideikommiss återgivas i Schmidt, a. a. 
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lagstiftning, som avskaffade det för landets odling vådliga fidei
kommissinstitutet.22 Statens styrka berodde av jordbruket och 
riskerades alltså, "om jord ej finge med äganderätt innehavas av 
var och en, som kan den redligen förvärva". Motionären vände sig 
härvid mot dem, vilka i avtalsfriheten och äganderätten sågo en 
garanti även för rätten att stifta fideikommiss. Han erinrade här
vid, tidstypiskt, om den franska rätt, som införts med Code Napo
leon. Funnes icke någon äganderätt i Frankrike, där man likväl 
dåmera icke finge genom testamente förordna för mer än en 
generation framåt? 

Förslaget remitterades till lagutskottet. I sill betänkande den 
11 december 180923 tog utskottet upp försvaret för rätten alt bilda 
fideikommiss. "Säker besittning och åtnjutande av vad man red
ligen förvärvat, är det enda, som från äganderätten är alldeles 
oskiljaktigt." Utskottet fäste för sin del avseende vid de faror, som 
en fortsatt fideikommissbildning skulle kunna innebära, bl. a. just 
ur avtalsfrihetens synpunkt. Vidare anlade utskottet rättvisesyn
punkter, vilka emellertid fingo tyngd genom att styrka fideikom
missens skadlighet ur odlingssynpunkt. Den begränsade rätt, som 
en fideikommissarie hade till sin egendom, måsle beröva honom 
verkligt intresse att förbättra denna. 

Utskottets mening mötte emellertid även motstånd inom riks
dagen, särskilt hos adeln. Klinteberg24 ifrågasatte, om fideikom
miss verkligen sköttes sämre än andra egendomar. För vårt sätt 
att se berörde han här en kärnfråga. Berodde ej skötseln av äga
rens person? Omvårdnaden kunde brista såväl vid fideikommissa-
risk som annan äganderätt. Känslan av alt arbeta för kommande 
släkten borde tvärtom vara en stimulerande faktor och en bidra
gande källa till fosterlandskärlek, liksom arvejordsinstitutel vore 
det. Till försvar för fideikommissbildandet åberopades återigen, 
liksom i den Königsmarckska processen etlhundratretlio är tidi
gare, avtalsfrihetens grundsats. Herr Ambrosius Berghman25 an
förde för sin del, att till äganderätten hörde även en fri disposi-

25 Borgarståndets protokoll 2 nov. 1809, s. 801. 
23 Ridderskapels och adelns protokoll (RAP) 21 dee. 1809, s. 1394. 
24 RAP 9 jan. 1810, s. 414. 
23 RAP 9 jan. 1810, s. 420 ff. 
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tionsrätt, som ock kunde innebära upprättande av fideikommiss. 
"Man kan väl icke äga något, sedan man är död, men att disponera 
huru ined ens egendom därefter skall förhållas, har i nlln tider . . . 
vnrit en fri människas rättighet, grundad i naturliga lagen och 
sunda förnuftet. Det vore bällre, att i en släkt en medlem vore väl
bärgad än alla fatliga." Man kunde ej mena, att 1809 års jordre
form, varigenom alla fått rätt att äga alla jordnaturer, vore oför
enlig med fideikommiss, ty då vore alla andra stiftelser, akademier 
m. m. olagliga. Herr Bolhlieb påpekade i ett memorial, alt ägarens 
intresse av att säkra sin egendoms nytta åt avkommande just vore 
grunden till fideikommissen. I arvejordsinstitutel låge ett tillräck
ligt skydd mot all fideikommissen loge överhanden. 

Det är tydligt, att fideikommissen i riksdagen hade övertygade 
och ivriga försvarare. Man märker ock, att de, som ivrade för ett 
förbud, inför risken av ett bakslag ville mobilisera de yppersta 
krafterna bland revolutionens män. A. G. Mörner och G. A. Silfver
stolpe måste rycka in och betona, alt fideikommissens stelhet och 
bundenheten för all framtid kunde vara oförenligt med statsnyt
tan och samhällsutvecklingen. Lagutskottet framhöll i ett förnyat 
utlåtande den 7 februari 1810, att fölbud mot bildandel av nya 
fastighetsfideikommiss stode i överensstämmelse med tidens anda 
och modern lagstiftning. Ej endnst i Frnnkrike hnde civillngen 
lagl hinder för så vittgående testamenlariskn förordnanden, utan 
även i England hade rätten utvecklats i motsvarande riktning. Ut
skottet hänvisade härvid till Blackstones berömda "Commentaries 
on the Laws of England" (andra boken, sjunde kap.), liksom lill 
ConstantS kända beskrivning om London och engelska nationen. 
Ej heller i den romerska rätten hade fideikommiss i senare tiders 
mening varit lovliga.26 

1810 års fidcikommissreform begränsades därefter icke till 
förbud mot nya faslighetsfideikommiss. Genom särskild lagstift
ning öppnades möjlighet för konungen nit genom ändrnde villkor 
anpassa fideikommissförfattningama till ändrade förhållanden 
och samhällsåskådningar. Man har här ell uttryck för konungens 
administrativa eller så kallade ekonomiska lagstiftningsmakt, 
baserad på tanken alt han ägde reglera ordningsförhållanden 

•> RAP 28 febr. 1810, s. 1586 ff. 
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inom samhället, inom ramen för den allmänna rätt — civil- och 
kriminallag — som utgjorde rättsordningen. 

Med denna dispensmakt följde möjlighet att medgiva försälj
ning av fast egendom, förvandling till penningfideikommiss. Detta 
har i stor omfattning godtagits, liksom inteckning i fideikommiss, 
en utväg, som i våra dagars skattelyngda samhälle i hög grad 
utnyttjats. Med fideikommissens skuldsättning följde möjligheten 
av konkurs och exekutiva förfaranden. 

Den sålunda genomförda lagstiftningen innebar väl förbud mot 
nybildning av fideikommiss, och vårt land kom i detta hänseende 
alt under 1800-talet intaga en annan ställning iin den östra riks-
halva, som 1809 förenats med Ryssland och där kejsardömet länge 
främjade familjefideikommissen såsom en stabiliserande faktor i 
samhället. Men 1810 års reform lämnade de redan instiftade 
fideikommisscgendomarna orörda. De skulle under nära ett halvt 
sekel få leva i fred. 

Ett första angrepp mot de bestående fideikommissen följde vid 
1856—1858 års riksdag. Det kom då från bondeståndet. Belysande 
för de fysiokratiska idéernas livskraft är, att jordbruksideologin 
ännu fick bära upp reformkravet. Motionären menade, att ett 
fideikommiss utgjorde elt hinder mot ett gotl jordbruk och mot att 
vissa människor ägnade sig åt jordbruk. Fideikommissariernas 
olyckliga bröder tvungos till tjänstemannabanan; de överfördes 
till "de tärande klasserna" i stället för att få ägna sig åt "den 
närande". Inom ståndet erinrade cn medlem om del Bamelska 
fideikommisset övedskloster, som nyss skiftat ägare. I stället för 
den orättvisa successionsordningen borde den princip följas, som 
en Bamel under Karl XI :s tid följt, då han avvisat ett erbjudande 
av kungen atl bliva kammarherre. Var och en borde vara herre 
1 sin egen kammare; alla syskonen Bamel borde ha ägt möjlighet 
därtill. 

Förslaget var emellertid för tidigt väckt. Lagutskottet hänvisade 
lill att de en gång givna förordnandena om fideikommiss, såsom 
tillkomna under då gällande rätt, måste respekteras. Inom bonde
ståndet erinrades mot utskottets argumentation — icke ulan allt 
fog — att man dock understundom måst bry la äldre rätt; man 
tog som exempel härpå klostergodsens indragning under Gustav 
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Vasa. Och hur skulle man kunna fasthålla vid lagliga rättigheters 
helgd om t. ex. fråga varit om livegenskap — ett då aktuellt 
exempel — när ännu livegenskapen bestod i Byssland och slaveriet 
i Amerika? 

När senare frågan om fideikommissens vara eller icke vara 
ställts i riksdagen — och det skedde nästan varje år från och 
med år 1880 — ha emellertid även andra tankelinjer följts. Man 
märker, hurusom argumenten hämtats från de skiftande sani-
hällsåskådningarna, från rätlviseföreställningar men ock från i 
god tro framförda ändamålsöverväganden saml jordpolitiska 
ståndpunkter. Nu kan man emellertid vid en blick tillbaka över 
de olika resonemangen ofta ej underlåta att småle. Någon fast ut
gångspunkt i vcrklighetsbedömning har man ofta icke haft — och 
när man vunnit en sådan, har denna föga rimmat med kravet på 
fideikommissens upphävande. Det är tydligt, att vi ofta stå inför 
känslobetonade resonemang. 

Vid 1882 års riksdag väckte den kände finansmannen A. O. 
Wallenberg förslag om fideikommissens avskaffande. Institutio
nen vore elt avsteg från grundsatsen om lika arvsrätt. Man borde 
återställa den princip, som aldrig bort upphävas. Som vi se. argu
menterade Wallenberg utifrån cn påstådd lika arvsrätt — som ej 
finnes. Lagutskottet avstyrkte. Fideikommissen voro icke någol 
nationalekonomiskt problem. Ulan tvingande tryck borde man ej 
korsa över enskildas lagenliga dispositioner. 

Debatten fortsatte emellertid. Gång efter annan framställdes 
förslag om fideikommissens avskaffande. Vanligen motiverades de 
därmed, att fideikommissen inneburo en orättvisa inom familjer
na. Så betonade herr Lyttkens i andra kammaren år 1882, att fi
deikommiss strede "mot den medfödda rättskänslan, som finnes 
nedlagd i varje människas bröst". Herr Fredenberg betecknade 
dem som "en hjärtlös protest mot den lika arvsrätten". Mindre 
ofta betonas under 1800-talets senare del och 1900-talets början 
skäl av allmän praktisk innebörd, såsom fideikommissens van
skötsel. C. Ifvarsson påstod dock detta vara fallet år 1882. Senare 
gjorde B. Hasselrot emellertid — 1898 — en realistisk åtskillnad 
mellan de små och de stora fideikommissen, varav de små oftare 
voro vanskötta. Det var sålunda vanligen påstådda satser om all-
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mängiltiga rättsgrundsatser, som åberopades mot fideikommissen, 
likaväl som lagutskottet 1856 och senare åberopat en annan lika 
naturrätlslig princip till stöd för ett bevarande av fideikommissen, 
nämligen respekten för de avlidnes dispositioner och överhuvud 
taget avlalstrohetens och tillitens absoluta grundsatser. Rättsmed
vetandet krävde nämligen enligt E. J. Sparre "att en gång be
stämda rättigheter respekteras". Till förmån för fideikommissens 
bevarande åberopades emellertid nu även, alt fideikommissen ofta 
voro mönslergårdar. Hr Hallenborg förklarade 1890 — och det 
har ofta åberopats — att de voro väl skötta. Med tiden — från 
1906 — tillkom ytterligare den synpunkten, att fideikommissko-
garna voro en värdefull nationell tillgång, som ej borde riskeras. 

Till stöd för kravet på fideikommissens avskaffande framfördes 
emellertid mot 1800-talets slut elt nytt argument, som länge skulle 
iiga cn mycket stor tyngd, nämligen behovet och värdet av små 
jordbruk. Fideikommissen hindrade en socialt önskvärd jord
styckning. Smäbniksromantikcn hade börjat blomma. Fideikom
missen voro i allmänhet ej skuldbelastade och därför lätta att 
stycka. Där påstods outnyttjade jordresurser finnas för odling, 
som innehavarnas kapitalbrist dittills förhindrat. 

Under dessa nya jordpolitiska vindar försvunne många av de 
tidigare argumenten mot fideikommissinstitutionen. Betecknande 
är Stockholmsborgmäslaren Carl Lindhagens argumentation i 
riksdagen är 1907. Vid rättvisesynpunkterna fäste han inget av
seende, ty det funnes ändock så mänga orättvisor, och man kunde 
skänka eller testamentera medel till en enda person i nära nog hur 
slor omfattning man önskade. Nej, skälet för fideikommissens av
skaffande låg nu däri, att des.sa stiftelser bundo jord, som kunde 
delas och odlas av flera och giva flera individer försörjning. De 
välskötta fideikommisskogarna borde förvandlas till stats- eller 
komiminalskogar. Jordstyckningsmotivet återkom senare vid riks
dagarna alltifrän år 1909 och föranledde ett flertal utredningar. 
Riksdagen år 1914 hemställde om ny lagstiftning (skrivelse nr 
279), i syfte alt bringa ett institut ur världen, som ej svarade mot 
modern åskådning, samt för att möjliggöra jordens bättre fördel
ning. Denna skulle helt visst möjliggöra ett intensivare bruk och 
därmed en förhöjd avkastning. I samband med strävanden atl 
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stimulera egnahemsverksamhelen företogos nya utredningar (SOU 
1923:40). Reformen har dock gång på gång skjutits mot fram
liden (se även SOU 1935: 50). 

Så ha under det halvtannat sekel, som förflutit efter 1810 års 
förbud mot stiftandet av nya jordbruksfideikommiss, argumenten 
växlat för och emot. Påståenden om vanhävd av fideikommiss ha 
stått mot påstående om god skötsel. Rättskänslan har sagt den 
ene, alt fideikommiss är elt hån mot alla naturliga arvsregler, men 
den andre, alt ett upphävande av fideikommissen vore en orättfär
dig hänsynslöshet mot död mans vilja och en vådlig åtgärd att åt 
ny lag giva tillbakaverkande kraft. Krav på småbruk och egna
hem, nyodling och jordtillgång ha motiverat ett avskaffande, men 
strävan efter stora och rationella enheter ha talat i motsatt rikt
ning. Den som idag läser alla dessa argument för och emot och 
ser, att vad som ett år varit bärande elt annat år varit grundlöst, 
måste känna sig skeptisk, ja förvirrad. 

I etl hänseende är läget dock klart. Samhällsutvecklingen och 
rättsordningen ha pä många närgränsande områden lett till att 
andra grundsatser än de, som burit upp fideikommissinslitutel, 
fått vika. Skyddet för arvejorden är borta, även om laglotlen i viss 
män iir cn ersättning för barnens trygghet. Bördsrätlen till jord 
för anförvanter är helt avskaffad. Någon släktens överägande-
rält lill fastigheterna finnes ej mer. Lika arvsrätt är införd i hela 
landet för son som dotter. Någon tagelottsrätt för äldste son finnes 
ej mer. Lösörefideikommiss få ej längre inrättas. A andra sidan 
framträder en större likhet med de juridiska personer, vilka även 
inom fastighetsrätten spela en allt större roll. 

Vad som i dag ter sig av central betydelse är emellertid, som 
inledningsvis antyddes, andra problem. Det synes nu stå utom dis
kussion, all fideikommissens avskaffande kan medföra allvarliga 
förluster av kulturella och ekonomiska tillgångar för vårt land. 
Årets lagförslag rymmer vissa möjligheter att motverka dessa 
nackdelar, som alltså öppet erkännas. Men de åtgärder, som här 
komma ifråga, bestå antingen i offentligt övertagande eller i tvång 
att förvandla egendom till bolag. De fördelar, som kunna till
komma de familjemedlemmar, vilka icke skulle blivit fideikom-
missarier, kunna därigenom bliva ganska illusoriska; rättvisesyn-
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punkterna väga till sist ej särskilt tungt. Och man frågar sig, om 
icke ett bevarande av i vart fall vissa fideikommiss såsom stiftelse 
varit en bättre lösning än en expropriation, ly de värden, som 
traditioner och miljöer utgöra, skulle då ej spolieras. Ej heller är 
det troligt, att man på de föreslagna vägarna alls kan komma lill 
lösningar, som avvärja ens de större ölägenheterna nr allmän syn
punkt av fideikommissinstitutets radikala upplösning. 

Sammanfattningsvis kan sålunda ä ena sidan konstateras, alt 
fldeikommissinstitutet i våra dagar icke väl överensstämmer med 
arvsrätten i övrigt eller med vissa av samhällsutvecklingens bä
rande grundsatser. Å andra sidan är det uppenbart, att fideikom
missen ännu fylla viktiga uppgifter av såväl kulturell som eko
nomisk art och att de skäl, som pläga anföras lill stöd för kravet 
på fideikommissens avskaffande, äro skiftande, delvis motsägelse
fulla och utan större tyngd. De uppgifter, som ankomma på dem, 
vilka svara för en ny lagstiftning i ämnet, äro svåra. Del sätt, på 
vilka de lösts i det senast framlagda lagförslaget, har ej undgått 
tillsynes befogad kritik. 

SUMMARY 

S. Jägerskiöld: Farewell to the institution of entail? 
The abolition of the institution of entail has been on the programme for 

a long lime in Sweden. However, grave doubts have been ullered in this 
respect, partly in view of the existing law and partly, and above all, from 
considerations of a praclical nature. The annulmenl of entail would be 
accompanied by serious risks to the collections of cultural value which are 
included in entailed eslates and lo the often well-managed, economic units 
of agricullural land into which lhe estates are divided. The author here 
examines the hislorico-legal background to lhe adoption of the institution 
of entail in Swedish law, which is closely connected wilh lhe great dcpcncl-
ence of Swedish law during the 17th century on Continental and parlicularly 
.luslinian law. A decisive feature seems to have been the view that the 
freedom of contract ought to mean that everybody should be allowed to 
give directions as to his properly—and even as to a future succession— 
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as seemed best to him, so long il was a malier of acquired and not inheritcd 
land. When in 1810 lhe legislalor forbade further entailment of estates, it 
was again under the strong influence of lhe doctrines of physicracy, according 
lo which good management pre-supposed individual right of owncrship. 
Demands for the abolilion of lhe entails already establishecl were oflen made 
laler and were juslified by varying and often contradictory reasons. The 
long-preserved physiocralic idea, that the enlaited estates must be badly 
managed, has been found by experience to be ill-founded. Kntails were laler 
criticized from the point of view of land distribution, but the enthusiasm for 
small-holdings has been replaced by an appreciation of larger units, which 
are necessary for the mechanization of agricultural operations. The prin-
ciple of lhe equal right of inheritance and consideralions of justice have 
also been emphasized, but ought not lo weigh more heavily than the con
sideration of the merits of the entail system. To be sure, the institution of 
entail is no longer in good accord with the principles of the law of inhcri-
lance in the legal system otherwise. But lhe question is whether, as has 
already happened wilh regard lo out-of-date slipulations in lhe law of in-
hcrilance, it could not be brought inlo conformity in a more convenient 
and respectful männer wilh modern ways of Ihinking tban is tlie case in 
lhe latcst legal proposal concerning lhe abrogalion of entail. This proposal 
involves, on lhe one hand, a gradual Iransfcrcnce to freely disposable 
properly and, on lhe olher, possibilities of the State taking över entailed 
eslates compulsorily. 
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