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godsen. Men Hegeringen fann alt kronan »intet prcejudiceras med
efter consens sålda gods» utan borde köparen sitta oquald. Re-
ductions-Collegii hemställan innebar en utsträckning ulöfver 1655
års beslut, som fritog köparen frän all risk, inen skulle hafva
mindskat kronans förlust i det fall att säljaren vore oförmögen
att med andra gods eller med penningar ersätta fjerdeparleo af
det bortsålda. Vid de allodialiter bortsålda godsen voro kronans
vilkor bättre, ty den kunde då i nödfall hålla sig till köparen,
men icke sä vid fjerdeparterna. Regeringen ville icke utsträcka
dessa fordringa efter analogi med tfe försålda allodiernau9).

Dereinot afvisade Regeringen deras anspråk, som ville be¬
hålla fjerdeparten emedan godsen voro under rättegång. IVär de
ej ville »göra med fjerdeparten riktigt» förr än tvisten vore af-
gjord , så skulle fjerdeparten fordras af den som sute i possession,
»ty Konungen behöfver ej vcintaa150).

VII. Det vi nu anfört rörde Sverige ocb Finland. Med
de eröfrade provinserna var ett särskildt förhållande. De hade ej
stämma på Riksdagarne ocb hade såleds ej deltagit i 1655 års
beslut. De undanlogos likväl icke i Riksdags-Beslutet och de in-
begrepos bestämdt i Reduclions-Stadgan. Men bägge dessa akter
innehöllo ett förbehåll, hvarigenom det hlef lätt att skjuta undan
reduetionen. Det stod i Riksdags-beslutet att de omistande Kungs-Ό o

gårdarne i Estland, Liffland, de Tyska provinserna och Halland skulle
»ställas till en särskildt ransakn ing och Kongl. Maj:ts disposition
efter livar och en provincies egenskap och natur». Det lofvades i
Reduetions-Stadgan alt länens och exspectansernas reduetion skulle
ske #utan intrång i de provinsers privilegier, som ej pläga kallas

149) Reducl. Stadgan d. 25 Junii 1655, §. 9. Reger. Resalut. d.
13 Oct. 1663, §. 1. Råds-Prot. d. 13 Oct. 1663.

■■ W . ;

150) Reger. Resolut, d. 13 Oct. 1663, §. 4.
16
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till allmänna möten». Ingermanlands och Kexholms Ridderskap
försummade ej att göra sina invändningar. Riks-Skattmästaren
ansåg dem skyldige alt undergå reductionen, men för det de li¬
dit i kriget kunde den uppskjutas ett eller annat år. RiksRådet
Bengt Horn sade att efter »de ej hade votum och ej samtyckt till
Reductionen kunde man den ej imponera på dem». Det fanns skä¬
ligt »negotiera genom en särdeles commission allenast det sker hvar-
ken per modum imposilionis, heller likasom man begärde deras
votum utan att de såsom en provins utaf riket efterfölja härutin-
nan Ständernes bevillning». . Regeringen förbjöd Reductions-Colle-
gium att lägga hand vid räfsten i dessa länder, förr än ransak-
ning skett af en sådan särskildt kommission , »då Reductionen der
in loco kan förrättas». Denna befallning ulgafs 1663; då voro
åtta år förflutna sedan det beslöts i Riksd. Besl. att ransakning
skulle ske. Fyra år sednare stod man på samma punkt, men
då gjorde Regeringen likväl ett undanlag för Halland, ty ransak-
ningen ansågs der ölverflödig emedan Räkne-Karomaren och jorde-
böekerna lemnade »noga och full underrättelse om den orten». Föl¬
jande året var ransakningen å bane. Riks-Cancelleren talar derotu
i Rådet all »han förnimmer det Reductionen är destinerad i Lif-
land, Estland, Ingermanland, och dervid särdeles personer förord¬
nade, men såsom han förnimmer att ingen af landet är dertill för¬
ordnad och mäst odieuse personer, så råder han så för authoritet
som eljest att taga Hr Svante Baner till Breeses och två Landt-
råd i den provins der Reductionen verkställes och ändå deröfver
Henric Danekwardt, som hafver god information om verket». Riks-
Drolzet: »Svante Baner förstår intet verket och är ovan». Sten
Bielke: »han är likväl flitig och af god integritet.» Nils Brahe:
»den som har judicium kan göra den saken». Johan Gyllenstjerna:
»nödvändigt bör någon af Lißändska Adeln vara med, att de ej
må säga sig vara deterioris conditionis än Svenska Adeln». Beslu¬
tet blef att Svante Baner och någre fleye förordnades jerate två
Landt-Råd och två af Adeln ur hvarje provins151).

151,) Riksdags-Beslut 1G55, $. 4. Reduct. Stadgan d. 25 Juni.
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Hvad denna kommission uträttade lcmna vi derliän. Fort

gick den saken icke, ledamöterne der likasom i Reductions-Colle-
gium aflägsnade sig och ännu efter yttermera tre år talades i Rå¬
det om Reductionen i Liffland, antingen den skulle meddelas Stän-
derne eller gå för sig muctoritate regia» efter 1655 års Stadga.
Det sattes i fråga alt väl anse för afgjordt att reduclion skulle
ske, men fråga Sländerne om sättet. Vi Iiafva ej funnit något
annat beslut än att Kommissionen skulle utreda hvilka gods bor-
de anses förbudna i Liffland, och Landlråden böras i Canzliet.
Några dagar sednare yrkar Riks-Rådet Clas Tott att desse Landt¬
råder måtte snart blifva hörde, ty de voro nu i staden och ville
resa hem; de behöfde ej vara quar till slutet, »men efter de äro
de förnämsta i provinsen sker dem en ära med att de höras och
de äro då ej förbigångne». Det synes såleds att desse provinser-
nes egne ledamöters deltagande i arbetet varit lemligen obestämdt.
Men det visar sig också en viss fruktan att »göra folket ovilligt
der om det blifver krig med Ryssland»15 2).

Det nu anförda innehåller icke någon fullständig utredning,
och det kan betviflas om någon sådan någonsin skett. Den som
vill förvissa sig derom eger rika källor i den öfvermåttan stora
samling af reductions-acter, som förvaras i Kongl. Kammar-arki¬
vet , utgörande en massa af mera än fyratusende volumer eller
bundtar in folio-153). Det är föga troligt att någonsin en häfda-
tecknare uppstår, som har både tid, lust och förmåga att genom¬
arbeta hela detta ämne. Icke heller torde allt deruti vara af in-
teresse för efterverlden. Vi hafva anfört hvad vi funnit i Råds-
Protokoller 6ch Resolutioner såsom exempel huru det tillgick.

1655, §. 23. Reger. Resolut, d. 14 Mars 1663, §. 1 ock d. 10 Julii
1667, §. 1. Råds-Prot. d. 18 Nov. 1668 och 6 Febr. 1663.

152) Råds-Prot. d. 16 Maj, d. 19 Aug. och d. 28 Aug. 1671.
153) Deribland äro likväl inberäknade reductions-akterne efter 1680.
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S J li Ν D Ε KAPITLET.

O in Heductions-frågans behandling vid iiiksdagarne.

Ifrån Regeringens handlingssätt vända vi oss till Rikets Stän¬
ders. Ehu ru från början betraktad såsoin Konungens ensak, var
Ileduetionen begärd af Ständerne oeh beviljad af Adeln på all¬
män Riksdag. Den hade sålunda blifvit en folkets sak, som Ko¬
nungen skulle ulföra. Vi skola nu se huru Rikets Ständer beva¬
kade helgden af sitt beslut, huru de förklarade detsamma oeh
huru de fordrogo Regeringens långsamhet. Vi hafva nyss hänvi¬
sat till de rika källor för Reductions-historien, som ligga förva¬
rade i Kongl. Kammar-Arkivet, källor, hvilkas rikhaltighet sna¬
rare afskräcker än inbjuder forskaren, ty man hisnar för arbetet.
De äro dork hufvudkällorna för den utförliga granskningen af
de särskildla punkterne, som vi nu blott kunnat antyda för alt
gifva en föreställning om sakens allmänna karakler. Der — io o

Kongl. Kammar-Arkivet — skall forskaren finna den fullständiga
utredningen af hyarje fråga, såvida sådan utredning skett, och der
kan uppsökas hvarje särskildt person i dess förhållande till Re-
duetionen. För en sådan kritik af de särskildta delarne fordras
dock äfven att öfverskåda hela tidehvarfvels lagstiftning, särdeles
kredit-lagarne. För den del af vårt ämne, som nu förestår oss
att förtälja, finnas särskildta källor i Rådels och Riks-Ståndens
protokoller samt skrifvelser. Den del af dessa handlingar, som vi
funnit tryckta, hafva vi genomgått, och äfven rådfrågat handskrif¬
terna så mycket som tiden medgifvit. Der delta icke kunnat ske
äro vi lyckliga nog alt kunna åberopa ett nyare arbete, söm nä¬
stan helt och hållet flutit ur dessa källor. Det är Herr Lector
Thams Bidrag till Svenska Riksdagarnes och Regerings-formernas
Historia från midten af sjuttonde århundradet. Då denna bok
nästan helt och hållet är grundad på utdrag ur handlingarne haf¬
va vi laggt den till grund för vår egen framställning.
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Sednare än 1658 höll K. Carl X:de ingen allmän Riksdag
före den som erhöll sin största märkvärdighet genom hans död.
Riksdagen i Götheborg 1660 hölls under brinnande krig; bevill-
ningar och ulskrifningar voro dess vigligaste ärender oeh med dessa
slod Reduetionen i närmaste samband. Ju strängare Reduclion,
desto mindre Statsbehof; ju flere bevillningar desto större behof
att reducera för alt kunna emotse någon lindring i bördorna. I
denna ton talade de ofrälse Stånden , man börer genljudet af
klagomålen från Dr. Christinas tid; men så högljudd klagan, så
skarpa beskyllningar, så stränga fordringar som då förnimmer man
icke nu. Då var det fred, nu krig, delta var skiljnaden. Kri¬
get upptog allas tankar; fäderneslandets yttre fara var den när¬
maste omsorgen. Men emedlcrlid hördes dock Bönderne klaga
öfver oändliga dagsverken och öfver 1652 års Ordning om deras
skyldigheter, om hvilken de redan förut hade sagt alt den blif-
vit dem påtrugad emot deras vilja, och öfver Adelns många torp,
som drogo folk undan ulskrifningärne, hvilka derföre drabbade
Bönderne så mycket tyngre. Prestcrne instämde med Bönderne
och klagade för egen del att tionden mindskades genom Sätes¬
gårdarne. Men när de ofrälse Stånden på delta sätt klagade att
Adeln utsträckte sina privilegier oeh slog folket under sig, kla¬
gade Adeln å sin sida att den icke fick njuta sina privilegier,
icke behålla sitt folk ograveradl. Rådet förmanade Ständerne och
sökte visa dem att de vunnit på de sednasle förordningarne. Riks¬
dagen fick snart en helt annan karakter genom Konungens död.
Andra frågor, om Regeringsformen, om Förmyndare-Styrelsen, om
Konungens Testamente bortkallade uppmärksamheten. Reduetio¬
nen omtalas icke i Riksdags-beslutet, och blott obetydligt i Rid-
derskapet och Adelns besvär; den var icke något hufvudsakligt
föremål för denna Riksdag'04)

Det inträffar med Nationalförsamlingar och folkslag detsam-

154) jfr. Resolution på Ridd. och Adelns Besvär bos Stjernman
1. β. T. II p. 1327, §. 6. Tham; Bidrag till Svenska Riksdagarnes o«h
Regeringsformernas Historia. T. I. p. 3, 5, 6, 9.
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ma söm man finner i det enskildta lifvet alt vissa älsklingstankar,
vissa ideer och förelag, som icke genast kunna ulföras, ligga un¬
der en lång tid gömda på själens djup, såsom elden under askan,
uppflamma stundom med ovanlig kraft, sjunka tillbaka under
bördan af mötande svårigheter, skingras af andra tankar, men

uppkallas åter af nya gynnande omständigheter och frambryta slut¬
ligen med segrande styrka. Man kan icke alllid redogöra för or¬
sakerna till meningarnes vexlingar inom folk och stater, eller
hvarföre en tanke, som syntes en tid vara medelpunkten för allas
sträfvande sedermera likasom gömmer sig. Men om tanken är
sann, så återkommer den och har under hvilan vunnit nya anhän¬
gare; om behofvet är stort så blifver det större genom sjelfva
dröjsmålet. Man misslager sig mycket om man tror alt en poli¬
tisk fråga, som har sin rot i samhällets innersta, någonsin kan
falla förr än den blifvit afgjord, eller att uppskjuten fara är det¬
samma som öfvervunnen. — Detta visade sig i Reductionen.

När man minnes striden vid 1650 års Riksdag, näi man
besinnar Reductioncns stora vigt och huru den på olika sätt an¬

slog alla interessen, vill det synas besynnerligt att den icke allt
framgent blef dagens första fråga. Detta blef den likväl icke.
Den kastades undan af händelserna; ögonblicket hade fordringar,
som talade högre. Kriget upptog Konungens tid; hans död vän¬
de ett blad i Sveriges Historia. Förvärfvandet af ärorika freder,
regeringens ordnande under minderårigheten, en ny Regeringsform,
Hertig Adolf Johans anslag, Dr. Christinas uppträdande, allt detta
gaf tankarne en annan riktning. Konungens död medan ihrtfnföl-
jaren var ett spädt barn gaf en stark fart och framgång åt det
aristokratiska interesset, enär den nya regeringen måste stadna hos
den höga Adeln. Måhända verkade delta en slapphet hos det
motsatta partiet, som just hade fästat sitt hopp vid Konunga-
magten i en verklig Konungs hand. Sedan dessa nya förhållan¬
den stadgat sig, fred blifvit vunnen och Regeringssättet bestämdt,
återkom Reductionsfrågan. Den visar sig underordnad vid 1660
års Riksdagar, den stiger mera i dagen 1664, ännu mera 1668
och aldramest på 1670-talet, då en Konung åter regerade i landet.
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Yid 1660 års Riksdag i Stockholm omtalas Reductionen i
en proposition från Regeringen till Ständerne, och alla voro ense
alt den ej borde öfvergifvas. De särskildta Stånden tala i huf-
vudsaken lika; uttrycken skifta efter olika interessen. För Bön¬
der och Borgare var Reductionen ett medel alt fylla statsbehof-
ven och mindska skatterna; Presterne talade om undseende emot

väl förtjente personer och mot fattiga Prestenkor som njöto små
hemman; Adeln yrkar på Reductionens verkställande utan man¬

namån100). Det vore ett misstag om man trodde att Adeln i
allmänhet arbetade emot Reductionen. När det kom till tillämp¬
ningen sökte nog hvar och en att göra förlusten för sig sjelf så
liten som möjligt, och detta så inom Adeln som ofrälse Stånd,
ty äfven dessa träffades stundom af indragningarna, men vid
Riksdagarne tog man frågan såsom en afgjord sak. Det var den
högre Adeln som hade mäst alt frukta, åtminstone i politiskt af-
seende. Den financiella förlusten kunde den kanske lättare draga,
emedan den hade stora tillgångar. Men af samma orsak var den
också mindre lidande af Statsförvaltningens oreda och skatternas
tyngd. Den satt vid sina stora gods och tyckte att allt var godt.
Den lägre Adeln deremot hade i många fall gemensamma inte¬
ressen med de ofrälse; emedan den var mindre rik än magna-
terne kände den mera af skatternas och utskrifningarnes besvär;
så vida den var mera beroende af Staten kände den mera följ¬
derna af Statsverkets oordning, t. ex. då emhetsmän ej fingo sina
löner, en del var full af afund emot de stora familjerna och äf¬
ven emot hvarandra, då någon lyckats att rycka åt sig ett gods
eller annan förmån, ty ehuru mycket ficks och gafs kunde det
icke räcka till för allas anspråk. En del handlade väl ock af
redligt nit; andra hade nog förstånd att med måttliga uppoffrin¬
gar i lid vilja förekomma större förluster i en framtid.

För öfrigt visar sig Reduktionsfrågan sammanknuten med den
om Statsregleringen. Om Statens behof å ena sidan gjorde Re¬
duktionen nödvändig, emedan den beredde tillgångar, så gjorde

115) Tham: 1. c. T. I. p. 115—117.
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de också Reductionen i visst Tall om inlcl, emedan dessa bebof
voro så tryckande för ögonblicket att dessa tillgångar måste till¬
gripas på ett helt annat sätt än som låg i Reductionsbeslutets
anda. Delta visade sig vid den ifrågavarande Riksdagen i för¬
slaget att betäcka statsutgifter genom förpanlningar af gods. Riks-
Cancelleren såg ingen annan utväg och Riks-Skallmästaren påminde
att K. Carl X:de brukat samma medel vid Danska kriget år 1657.
Ständerne gingo ogerna in på förslaget men de gjorde det dock
«då nöden hafver ingen lag»13").

Det visar sig äfven af Regeringsformen alt man ansåg sig
tvungen att tillåta sådant som efter 1655 års grundsatser icke
bort ske. Regeringen fick rättighet att förpanta gods och alt gifva
dem i förläning. Den. (ick, likväl denna rättighet blott för att
brukas i nödfall. Sjelfva ordalydelsen i Regeringsformen visar
huru ogerna den medgafs och hvilka missbruk, som befarades.
Det beter alt «där gods och beneficier nödvändigt skola utdelas,
hälla vi före att sådant hör slcie, rättas och hållas efter 'sal. Kongl.
Maj.ts Stadga och tGao års Riksdagsbeslut, så att Konungen och
Kronan kan hafva medel och hoppning att de framdeles falla en
gång tillbaka«. Och der förpanlningar ii Matos skedde det med det
tillägg att «då bör en sådan förpantning och af Cammaren gjorde
försäkring redeligen hållasy så att ingen opå en sådan publique
lofven blifver besviken, allenast man härhos observerar, at sådan
giälds betalning skier med största eircumspectton, så att en eller
annan icke blifver utaf affection altsammans uppå en gång betalt,
och en annan däremot intet«101). Men om nu dessa förbehåll icke
noga iaktlogos i en tid' då alla kontroller voro svagare än i våra
dagar, så är det lätt att se huru frukterna af 1655 års beslut
kunde borttappas och det som Reductionen inbringade genast för-
skingas å nyo.

1 Biafskedet vid denna Riksdag uttrycker Adeln sin förhopp¬
ning alt Reductionen «måtte blifva med fog och moderation hand-

156) RådsProl. d. 13 och 16 Nov. 1660 if. Tham. 1 c I. 118.
157) Regeringsformen §.12 hos Stiernman; 1 c. T. II. p. 1350.


