
OM REDUCTIONEN AF KRONO- OCH ADELIGA
GODS UNDER K. CARL X GUSTAFS OCH

K. CARL XI. REGERING.

Historisk Afliandlitig
- hvars Tjugonionde del

med den vidtberömda Philosophiska Fakultetens samtycke
framställes till offentlig granskning

af

mag. VILHELM ERIC SVEDELIUS
Hist. et Statist. Adjunkt,

och

joiian edv|ard martin
af l'plands Nation. Stiy. Acrel.

pS Gustavianska Lärosalen d. 13 April 1850 f. m.

ÜPSALA,
LEFFLER OCH SEBELL, 1850.



 



225

Alltsamman — hvad Reductionen angick — utvecklade sig
blott småningom, i den mån denna verkställdes. Den uppfyllde
hela Carl Xhtes regering. Att man kunde tro det Reductionen
kunde slutas inom 1681 bevisar att man nu, likasom 1655, icke
särdeles genomtänkt det beslut man fattat.

Det var så långt ifrån att Reductionen slutades 1681, attO 7

tvärtom vid 1682—83 årens Riksdag en ny Reduction beslöts,
eller, om man så vill säga, en ytterligare utsträckning gafs åt
den som nu var beslutad. Denna 1683 års Reduction var nem-

ligen blott ett tillägg, ehuru ganska vigtigt, till 1680 års beslut;
den var ett upprifvande af de gränser, som ännu erkändes 1680.
Detta sistnämnda år betecknar epoken; det var då som händel¬
serna bröto sig.

Derföre hafva vi också med dessa betraktelser öfver 1680
års Reduction velat angifva hela sakens karakter. Yi hafva der-
med sökt en öfvergång till framställningen af 1683 års Riksdags¬
beslut. Yi hafva för alt redigare uppfatta sakernas gång, blott
redovisat för 1680 års Riksdagsbesluts uttryckliga innehåll och i
det närmaste afhållit oss från alla förklaringar, emedan sådana lätt
kunna leda till missförstånd. En och annan punkt hafva vi lem-
nat å sido, emedan vi ej funnit den nog klar; måhända återkom¬
ma vi dertill Nu förestår oss att redogöra för 1683 års Riks-
dag och sedan alt visa huru Carl XI. brukade sin magt och hvad
Reductionen verkligen inbringade.

Konungens Proposition handlar till största delen om Rikets
förhållande till främmande magter. Det var fred i Europa, men
ej ulan botande moln. Konungen hemställde till Ständernes öf-
verläggande, "huruledes Riksens magt således måtte kunna styrkas,
att den samma mot all tillstötande fara måtte kunna vara vuxen«2'66).
Ingen tydlig begäran, intet beslämdt förslag framställdes. Det

236) K. Prop. d. 7 Oct. 1682, tryckt ibland Handlingar om Riks-
dagen 1682, utgifne af Johan Ilenric Lidén, Bil. N:o 1, p. 143 o. f.
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var ett allmänt vädjande till Ständernes nit och fosterlands¬
kärlek.

Det handlade således om soldater och penningar. Knekte¬
hållet blef också ett af denna Riksdags öfverläggningsäinnen; Re-
ductionen måste blifva ett annat. Ty det var lätt att förstå det
de ofrälse Ståndens tankar skulle riktas åt detta håll. Så skedde
äfven och vid öfverläggningarne om Statens medel och betalnin¬
gen af kronans gäld ser man de gamla fordringarne återkomma,
förnyade och skärpta; slåndssplitet upplågar, Adeln gör motstånd
förgäfves och slutet blifver sådant vi antydt.

Sekreta Utskottet, som den liden bestod af personer dem
Konungen utsett bland Riksdagsmännen, emollog en s. k. sekret
proposition och kom med anledning deraf att betänka huru Ri¬
kets gäld skulle afbördas. Adeln yrkade på kontribution. De
ofrälse trodde ingen kontribution göra tillfyllest, ej heller hade
de förmåga att bära den. Rikets skuld gjorde en börda af många
millioner. Man såg näppligen någon utväg att «sammanskaffa det
som uppå sednaste Riksdagsbevillningen ännu återstode«; de hade
måst låna af andra största delen, som deruppå var betald. De
hade derföre blifvit föranlåtne «att se tillbaka på förra tiders exem¬
pel och eftertänka livad en eller annan kan, af det som Riket egen-
teligen tillhörer, i händer hafva«.

Såleds en ny räfst, en ytterligare Reduclion! Dervid kom i
betraktande först Ständernes Kommissionsdomar öfver Konungens
Förmyndare och Rikets Råd. Denna Kommission hade nu varit
i verksamhet och fällt desse Herrar till stora återbetalningar. Så
framt dessa utkräfdes, erbjödo de en betydande tillgång; derpå
hänvisade de trenne Stånden.

I denna punkt röjer sig ett bemödande, som ej bör förbi¬
gås, att taga ur andra hand hvad man ej kunde få ur första
Förmyndareregeringen ansågs böra ansvara för hvad den gifvit och
nu säga de tre .Stånden att om tillgångar saknades hos «donantes«
borde det bristande utsökas hos «donatarii«.
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Derefler yrkades på liqvid af Kronans kontrakter och redo¬
görelse af Kollegierna för under händer hafvande medel. Vidare
begärdes nedsättning af räntan på Kronans förpanlningar från åtta
till sex procent, så framt innehafvaren ej kunde bevisa sig hafva
uppnegotierat penningar till högre interesse än räntan af godset.

Körande sjelfva Reductionen hade, de tre Stånden åtskilligt
att påminna, dels om sådant som hörde under 1680 års beslut,
dels om nya utsträckningar. De talade om Krigsmanshemman,
såsom «aldeles och förnämligast omistande«. De klagade alt till¬
hörigheter af Kongs- och Ladugårdar, som 1680 års beslut åter¬
kallat, ännu innehades af «privati«.

Slutligen tillade de följande punkter, hvarom 1680 års
Riksdagsbeslut icke innehåller något. Först rörande Norrköpings-
beslulsgodsen fanns väl sedan 1680 en stor Reduction beslutad
för Sverige och Finland. Nu yrkades densamma äfven för de ut¬
ländska provinserna23'). Delta framställdes med utseende af en

förklaring öfver 1680 års beslut, sågandes n em Ii gen de ofrälse
Stånden nu att «under the adeliga gods, hvilka 4680 års beslut
ifrån en sådan Reduction eximerar och frihallar, inge andre kunna
först-ås än de, som Ridderskapet och Adeln uppå the orterna hafva
ägt den tiden, när berörde provinser under Sveriges krona komne
äro, och sedan hvar efter annan ärft«; dock hemställdes innehaf-
varnes meriter och provinsernes art och beskaffenhet till Konun¬
gens «consideration«.

För det andra yrkades att alla donationer måtte «restringe-
ras« till Norrköpings besluts vilkor för att i en framtid kunna
återfå dem under Kronan. För det tredje återfordrades Landtågs-
gärden, Salpeter- och Byggningshjelpen, Boskaps- Skjutsfärds-och
Dagsverks-penningarne af donerade gods, och såsom stöd för denna
fordran åberopades äldre lagar och beslut, hvarjemte man alldeles
förnekade det påståendet att Adeln erhållit dessa skatter eller en

237) Jfr. i detta afseende 1680 års Riksdagsbeslut hos v. Stiernman.
T. II. p. 1818—20.
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del deraf emot cederande af Tullfriheten. För det fjerde aktades
«både nödigt och skäligt at alle donationer af 600 dal. S:mt ränta
ad prim um acquirentem och icke ad capita successorum reduceras«.
Man ville såleds rent af upphäfva 1680 års beslut i denna punkt.
Det är tydligt att den beräkning som då var stadgad, lände helt
och hållet till donatariernes förmån och den som nu fordrades
måste utarma dem vida mera. Efter den förra skulle blott de

gods reduceras, som nu funnos på en band till 600 dal. S:mt
ränta; efter den sednare hemföllo alla de gods som gifvit en så¬
dan ränta när kronan afhände sig dem, äfven om de nu, förde¬
lade på flera händer, ej hos någon af innehafvarne räntade mera
än en helt liten summa. Slutligen förklaras ock att om allt detta
icke gjorde tillfyllest borde Reductionen utsträckas äfven till min¬
dre gods än de om 600 dal. S:mt ränta. Detta var åter ett full¬
komligt upprifvande af den gräns, som 1680 års beslut uppdra¬
git. Det påmindes nu alt Ständerne «icke annorledes velat ac-
quiescera« vid detta beslut än såvida det lände till Konungens
tjenst och nöje samt Rikets undsättning. Med vanlig underdånig¬
het hemställdes allt detta till Kongl. Maj:t «efter dess höga Kongl.
magt och ämbete samt allemiådigste behag att sluta och statuera«23S).

Dessa fordringar meddelades förut i korthet åt Adeln i ett
sammanträde af alla fyra Ståndens Utskott, och sedan i utförli¬
gare framställning åt Konungen i en audiens, som för detta än¬
damål begärdes och genast erhölls af ett Utskott utaf de tre Stån¬
den. Om Adeln förtäljer ett närvarande vittne att «den lät för¬
nimma en stor passion«; om Konungen åter att han «lät förmärka,
sig det behaga« och försäkrade Stånden om sin kongliga nåd. Då
vid skriftens uppläsande hos Presteståndet en ledamot vågade in¬
vända något alt det vore en farlig sak, heldst «lemporibus belli«
och der något dödeligt skulle hända Konungen, frågades han ge¬
nast om han visste något annat att föreslå, om han talade «in-

238) De tre Ständernes deduction, tryckt af Liden; I. c. Bil. N:o 3,
p. 158 o. f.
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stigerad af någon af det Ståndet«. Man var ifrig, man var otålig
vid mindsta motsägelse239).

Några dagar sednare — del var den 10 Nov. — voro åter
de fyra Ståndens Utskott tillsamman. Landtmarskalken uppläste
Adelns svar på den ofvannämnda skriften, som «syftade derh'än att
ruinera deras Stånd«. Borgareståndets talman försvarade skriften,
beklagande att Adeln ville undandraga sig. Erkebiskopen instämde.
«Bonden«, — heter det — «ville ock glamma, gafs honom audience;
han gjorde kort, sågandes: vi ha uppsatt vår mening i skrifta,
der gä vi intet ifrån«. Adelns Utskott ville tala med sitt Stånd.

Adelns försvarsskrift upptager de ofrälse Ståndens påståenden
punkt för punkt. Rörande verkställandet af Kommissionens do¬
mar var den ense med dem. Militie-hemman till sjös ville Adeln
ock reducera, dock så att köp och byten ägde bestånd och ej
för mycket räknades såsom militie-hemman. Yid Kongs- och La¬
dugårdarne åberopades 1655 och 16B0 årens Riksdagsbeslut alt
blott rå- och rörshemman samt de som gifvit utlagor till går¬
den, men ej hemman och hela härader, som gjort dagsverken,
borde indragas. Allodial- och bröstarfvinge-godsen för äldre ti¬
der än sedan 1652 kunde nu ännu mindre än år 1655 redu¬
ceras under Norrköpings besluts vilkor, sedan ytterligare tjugusju
år förflutit med nya köp, arfskiften och byten. Land tågsgärden
och de öfriga skatterna betydde ej mycket, sedan donationerne
genom Reductionen b 1 i fv i t mycket medtagne; de egdes genom Ko¬
nungens nåd, men Adeln hade dock försäkring derpå i doku¬
menter som åberopades. Om godsen under 600 dal. S:mt be¬
ropar sig Adeln på 1680 års beslut, och beder Konungen rädda
dem från total undergång. — Kort sagdt; liksom Adeln år 1655
tyckt sig bevilja mycket och 1680 varit glad om den fått stadna
vid 1655 års beslut, så ville den nu hålla sig vid 1680 års
Reduction. De ofrälse Stånden ville öfverskrida den. Adeln
vek undan steg för steg; ofrälse Stånden ryckte steg för steg fram.

239) Duraei Dagbok, tryckt af Liden; 1. c. p. 34, 35, 38—40.
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Men det fanns den som ryckte fram med ännu starkare steg.
Det synes icke hafva blifvit någon vidare skrift- eller ordvexling
Stånden emellan, ty Konungen gaf saken en annan vändning.
Han uppkallade alla Ståndens Utskott — den 15 Nov. -— på
slottet, sade dem alt han låst deras skrifter å ömse sidor och
osåsom Hans Maj:t funnit dervid requireras Ständernes betänkande
öfver ett memorial, som Hans Maj:t låtit uppsätta«, alltså ville de
det emottaga och sitt betänkande forderligt insinuera. Delta me¬
morial innehöll en fråga om Konungens magt alt län läna.

Dermed var frågan förd på en annan och bredare grund.
Konungen frågade huruvida han vore berättigad, <ii kraft af Sveriges
lag 4 Cap. Kon. Balk. Län läna; och efter 5 §. i samma Cap. vid
Riksens stora trångmål och nödige tarfver äger våld det med rätt
att återtaga och derom till fäderneslandets bästa disponera med eller
utan Ständernes i gemen, et Stånds i synnerhet, eller kvar och en
donataries ja och samtycke<<241').

Denna fråga ställde hela Länssyslemet och med delsamma
hela Reduetionssaken på sin yttersta spets. Det var en fråga om
någon donation, något län fanns, stort eller litet, söm ej Konun¬
gen när som heldst kunde indraga. Men det var ock en fråga
om ej Konungen åter kunde bortgifva det indragna, huru, när
och till hvilken han ville. Det var en fråga som kunde så be¬
svaras att det berodde på Konungens välbehag om gamla stadgar
och kongliga bref och löften, om 1655 eller 1680 års beslut,
eller de ofrälse Ståndens nya fordringar, eller intet af allt detta
skulle gälla. Frågan kunde så besvaras att Konungen blef enväl¬
dig Herre öfver all Rikets egendom och öfver allt som Konungen
sjelf fann för godt alt såsom sådan egendom anse.

Så blef ock frågan besvarad. Och såsom den framställdes
kunde den svårligen annorlunda besvaras. Den var blott en be-

240) Jfr. Durtei Dagbok hos Liden p. 42—45, Konungens memorial
såväl som Adelns skrift emot de ofrälse Stånden ibland Riksdagshandlingar
1682 i Riks-Arkivet.
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gäran om förklaring af en ganska enkel punkt i gällande allmän
lag, eller i sjelfva verket blott en påminnelse om denna punkt,
hvars betydelse var så klar alt den ingen förklaring behöfde.
Det var en lag, hvars ena del eller rättigheten att återtaga bvilat
i långliga tider, under det omständigheterna blifvit helt annor¬
lunda än då lagen var i sin fulla kraft. Frågan var nu om en
sådan gammal lag skulle tillämpas på dessa nya förhållanden, om
det som bildal sig under sekler skulle i ett ögonblick gifvas upp
åt en endes godtycke.

Reductionen hade oupphörligt blifvit framställd såsom grun¬dad på Konungens rätt i Landslagen, och likväl hade den hit¬
tills blifvit oingjordad med gränser som Landslagen icke kände.
Mycket hade begärts, något hade beviljats 1633, mera 1680;
nu väcktes Ständernes uppmärksamhet derpå att ingenting behöfde
begäras, ingenting beviljas, emedan alltsamman hörde Konungenoch Kronan till i alla fall.

Den gamla Landslagens ord sattes upp emot alla gifna löf¬
ten, alla fattade beslut, och den kunde så brukas, ty man hadeförsummat alt förändra den. Nu var det för sent under den
stämning folkets och Konungens sinnen antagit. Tille man sägaatt den medelbarligen var förändrad genom det sätt hvarpå Ko¬
nungen låtit binda sig genom sednare beslut, särdeles 1653 och
1680, så kunde dock en förklaring af Ständerne nu ställa Lands¬
lagens gamla ord i helgd öfver dessa beslut. Det var en sådan
förklaring som nu blef gifven.

Adeln insåg hela sin fara. Riksdagen 1680 hade burit sinfrukt. Adeln sökte Rådet. Men bvad betydde detta? Yid 1680
års Riksdag fanns ännu ett Rikets Råd; del störtades då och Adelnhade icke mindst bidragit till dess fall. Nu var Adeln i samma
belägenhet och den magt som kunnat vara dess bundsförvandtfanns icke mera. Det fanns kongl. Råd, Konungens af honomhelt och hållet beroende tjenare. Och Konungen sjelf hade frarn-trädt ur den passiva ställning han förut intagit i afsefcnde på
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Reductionsfrågan. Han stod ensam, utan ett varnande, medlande,
återhållande Råd. Gent emot honom stodo Ständerne och ibland
dem Adeln allena. Det var icke nu medstånden som frågade;
dem kunde man visa tillhaka med stolthet, i orden åtminstone.
Det var han, hvars beskydd Adeln brukat anropa emot dem , han,
hvars storhet Adeln hade upprest emot Rådet, hvars envälde den
grundlaggt, han, den mägtige, som fordrade ett svar.

Adeln lät icke länge vänta på detta svar. Det var bestört¬
ning och oro på Riddarhuset, men beslutet var snart fattadt, ty
det fanns icke ett val. Landtmarskalken yttrade vid sammanträ¬
det med Rådet alt Adeln vore «så inquiet att de ej veta liuru de
skola bära sig åt«. Både Råd och Adel funno lagen klar ty der
sades icke att Konungen skulle fråga någon om lof eller råd.
Det talades ibland Adeln om communication med de öfriga Stån¬
den, men då utbrast Per Sparre: «Vi kunna intet communicera med
dem som vilja hafva vår välfärd ifrån oss«. Landtmarskalken ville
bedja Konungen ihågkomma Adelns många, långa och trogna tjen-
ster «och så disponera verket att det någorledes kunde vara tåligt«.
Ett Utskott utnämndes att uppsätta svaret211).

Men så förtviflad saken syntes för Ridderskapet och Adeln
ifrån en synpunkt, så erbjöd den dock ifrån en annan sida trö¬
stande utsigter. Ty Konungens fråga var dubbel; den handlade
om rättigheten att län återtaga, men den handlade äfven om rät¬
tigheten alt län läna. Om Konungen egde rätt alt taga ifrån
Adeln allt, så egde han ock rätt att gifva Adeln så mycket ho¬
nom behagade. Hans rätt att län återtaga var en svår sak, men
med den följde äfven Konungens rätt alt län läna, och denna
kunde för Adeln blifva en god sak. Frågan uppref icke blott
alla Reductionens gränser utan den nedslog äfven det förbehåll
de Ofrälse alltid gjort, att godsen skulle för framtiden bevaras så¬
som kronans oförylterliga egendom. Från denna sida betraktad
hade saken äfven för de ofrälse Stånden sina stora belänklighe-

241) Riddarhus-Arkiv. Ridd. och Adelns Prot. d. 13 Nov. 1682.


