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Dal. S:mts ranta in natura Ilemnian.

Uplands Län ...... 105751 30 4 *31ft
Södermanland ...... 18051 9 22? s?

Östergöthlands Län .... 50463 6 2-L
io

62

Lifgedinget af Wadslena, Grips¬
holm, Eskilstuna och Svartsjö 37362 32

Skaraborgs Län ..... 51609 10

Elfsborgs Län " 40959 17 13| 1161
Örebro Län 23175 —- 16? 18?
Westmanlands Län .... 19157 11 10 21»

Jönköpings Län . . , 31192 51 3§ 201

Kronobergs Län 38021 5 20? 221
2

Kalmare Län 34963 6 19? 70|
Kopparbergs Län 1015 — —

Wiborgs Län 21373 9 —

4515 14 —

Nyland och Tavastehus • . . 76593 25 9

IO 28U
Åbo och Björneborgs Län . . 116295 19 22 46?
Westernorrland ..... 3905 3 8
Skåne 52204 2 14
Halland 29975 14 21
Bohus Län 4767 19 21?
Estland 155118 15 17 —

Lifland 543446 — — —

Ösel . .,«••••• 858 9 8f .—

Ingermanland och Kexholms Län 201484 23 3

5
—

Brehmen och Verden . . 204687 — —

Pommern 66507 5 18 —

Summa 1933452 20 131?
ao

6231®
24

Härtill lades ytterligare en efterräkning stor 505816 dal.
24 öre 11 pngr S:mt, som, tillagdt till den ofvanstående slut¬
summan, utvisar hvad ReduktionsKommissionen ansåg kronan haf-

46
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va erhållit genom Reduktionen. Vi kunde lätt tillägga andra
ziffror utvisande enligt extractet de särskildta reduktionstitlarnes
olika belopp. Men då dessa ziffror äro upptagna uti extractet
efter en annan fördelning och andra rubriker ån dem, hvilkä"
Reduktionsberältelserna gifvit oss anledning att förut använda:
och slutsumman blifver den nyss angifna, så torde det vara redi¬
gare alt endast upplaga den efter fördelningen, på de särskildta
provinserna. Ibland dessa finner man största summan i de ut¬
ländska provinserna och ibland dessa i Liflarir/, dernäsl i Brehmerj
och Verden, så i Ingermanland och Kexfiolms Län, Estland,
Pommern, för att icke räkna den lilla, summan ifrån Ösel. Dessa
provinser sammanlagda ö.fverskjuta häj.flen af hela Reduktionens
summa. Bland de. öfriga inbringade Abo och Björneborgs Län
mäst och Nyland med pavastehus Län innelipr Ijjeöje rummet*
1 Sverige står Upländ högst och demäst kommer Skåue men Hal¬
land gaf betydligt mindre och Bohus Län blott obetydligt. De
minsta summorna träffar man i Kopparbergs Län samt de: «orrct
orterna, så i Sverige som Finland.,

Men Reduktionen var icke afslutad. Vi påminna oss att
Red. Komm, på flera stållen nämner alt åtskilligt återstod. Delta-
soin ännu fattades blef också oafslutadt. Ty Konung Cürl XI'
var nu död oeh nya förhållanden hade inlrädt. Af allt hvad K.
Carl XI lemnade sih som i arf var Reduktionen det som mihdsL
passade för Carl XI1:s karakter. Måhända hade den dock förts
gått om ej den politiska konjunkturen fordrat regei ingens upp¬
märksamhet på helt andra saker. Carl XI hade genomfört'
sin reduktion under djupaste fredslugn; Carl Xl1:s- hela rege-,
ring var med undantag af' de tvänne första åren ett' bestim-
digt krig. Under dessa kutg-- afgtadnade Reduktionen, åtminstone
till största delen. Den icke blott aftynade småningom utan den
blef formligen aflysl genom ett" af K. Carl XII ulfärdadl Href d.
13' April 1700. Detta bref uppliäfde väl icke aldeles all vidare
reduktion, men inskränkte den betydligen och gaf äfvem en an¬
nan stor förmån, nemligen rättighet alt återfordra hvad söm kun-
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nal blifva emot rättvisa reducera dt. Läser man detta köhgliga
b ref med uppmärksamhet, sä finner man lätt huru tidsomslän-
dighélerna hade forardedt ett hett annat handlingssätt än den
förra regeringens. Det säges i det kongliga brefvet först all re¬
duktionen nu vore i det närmaste till slut och riktighet bfrtgt;
»fast ringa« återslode som ej kunde mycket »realiter importera«,
enär mästa delen af gäldenärerne voro oförmögne alt betala oeh

?tjenslemä"nnens lön vid Reduktionsverket blef mera värd än den
vinst som en långsam utredning kunde inbringa. Konungen häm¬
tade deraf ett skäl till eftergift, ty det vore ej mycket, söm
»«/" gravationerna realiter i kassan kunde inflyta« Nu efterskänkte
Könungen hvarjehanda, bakrärilor utan all efterräkning och befall¬
de att framdeles endast skulle till riktighet bringas »ersättnings-
godsen eller de gods som ännu under Reduktionen höra« samt by-
len med kronan »efter en skälig och aldeles rättvis skattläggning
på bägge sidor« allt in natura ulan någon efterräkning. r— Så
mycket om kronans eftergift; den gällde således efterräkningarne,
tnen ej godsen in natura och ser Ut som en handling af en Ko¬
nungs nåd, som -försmår att utprässa alft intill yttersta skärfven.
ftien Sedan följa några ord som låta andrå motiver skymta fram.
Del förklaras nemligen att örn någon ville Sälja eller förpanta
Srtl gods, så vore Red. Komm, och efter dess slut Kammär-
Kollegii attest alt kronan ej hade på det godset att tala en full¬
komlig säkerhet för köparen el I ef pantinnehafvaren alt få behålla
godset opåtall i alla tider. Skulle sedan så vara att någon er¬
sättning till kronan kom i fråga, så skulle risken blifva säljarens

■öfter panlgifvarens. Här ser man tydligen bemödandet att stadga
den allmänna krediten, som Redaktionen rubbat, Så länge göds
och räntor med långa interessen oupphörligen reducerades och
den ene fick söka den andra och ingens rätt var säker utom kro-
nans, måste en allmän osäkerhet råda i alla kreditförhållanden.
Ingen visste huru länge han egde den egendom, som han ärft,
köpt, forpantal; ingen var säker att icke helt oförmodädt blif¬
va indragen i reduktionen, vare sig såsom kronans gä Idenär i
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andra, tredje Land eller såsom deras borgenär, hvilka ruine¬
rades af reduktionen. Nu gjorde K. Carl XII slut på den¬
na osäkerhet i det han inskränkte kronans anspråk på ofvan-
nätnnda sätt. Man kunde nu utan fruktan inlåta sig i egen-domstransaetionrr. Slutligen kominer Konungens förklaring att
om någon kunde visa sig något gods vara ifrångånget, som
honom med rätta tillhöra borde, så skulle dess rätt vara ho¬
nom obetagen. Härined var en utsigt öppen att söka ersätt¬
ningsanspråk emot kronan och upprifva K. Carl XI:s verk.
Det ser ut soui en reaction emot hela reduktionen, men torde
icke hafva mycket belydt. Ty lika svårt som det varit att utre¬
da kronans urgamla vält, var det äfven alt juridiskt bevisa, huru
samma rätt blifvit orätt utredd eller för strängt utkräfd. Tiden
blef icke heller gynnande för dem som velat återbörda någotifrån kronan. Carl XII:s lid blef ännu hårdare än Carl XI:s och
ännu större offer fordrades,. ehuru på annat sätt, af Svenska fol¬
ket. — Läser man det kongliga brefvet till slut, så finner man
huru det var dikteradt af politiska considerationer. Der säges
neuiligen att detta som nu beviljades skulle styrka undersåtarnes
devotion för Konungen och inbördes förtroende, och när Konun¬
gen kungjorde detta »animerade« han dermed dem som medel ha¬
de att gripa honom under armarne med förskotter till kriget.Det var på gränsen af ett vidtutseende krig, som Carl XII af-
klippte Reduktionen; det var för att återställa en förstörd kredit
och vinna undersåtarnes förtroende för sin regering. Kronofor-
dringarne voro i mångas ögon blott rofferier; man fruktade alt
ingå i transactioner med kronan och var föga villig alt frivilligt
gifva något åt den magt, som liknade ett allt uppslukande
svalg331)- /

Huru detta K. Carl XII» bref tillämpades lemna vi för
närvarande å sido. Det bildar en passande slutpunkt för vår
framställning. Yi hafva utsträckt den genom hela K. Carl XI»

331) Kongl. Bref. d. 13 April 1700 i liiksRegistraturen.
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regering, men icke längre, emedan det endast varit vår afsigt
alt teckna reduktionen såsom utgörande ena sidan af den förändring
som statsförfattningen undergick på denne Konungs tid. Dess
politiska betydelse har företrädesvis fästat vår uppmärksamhet.
Den har dock ej kunnat fattas utan en viss kännedom om dess
financiella natur. Denna kan icke fullständigt genomskådas utan
ett djupt studium af Sveriges äldre Kameralverk, och har der-
före icke varit hufvudsaken i vår berättelse. Vi hafva i afseende
derpå inskränkt Oss till Bed. Komm, berättelser och i många
fall endast kunnat antyda en mängd förhållanden. En djupare
kameralistisk forskning och en mångsidigare betraktelse fordras
innan ämnet varder fullständigt utredt. Vår afsigt har varit att
antyda dess hufvudpunkter ur den synpunkt som dessa Reduk-
tionsKommissionens egna källor angifva. Mycket är icke undan-
gjordt för denna del af Sveriges Historia och sent torde den fram¬
stå som har på en gång tid och förmå.;a och lust att fullstän¬
digt genomarbeta densamma. Den kan betraktas från många an¬
dra sidor än den som här har blifvit vidrörd. Vi hafva fästat
oss vid kronans fordringar och vinst; man kunde äfven fråga
huru kronan använde denna vinst, man kunde fråga huru Re¬
duktionen verkade på Svenska folkets välmåga, på dess förmögen¬
het, på handeln, närmgarne, jordbruket. Den sammanhängde
allt för mycket med alla Sveriges ekonomiska förhållanden för
alt icke utöfva ett djupt och vidsträckt inflytande på dem. Den¬
na fråga våga vi ej företaga oss att besvara. Den andra frågan
— eller den huru kronan använde hvad den fått — skulle visa
oss Reduktionen såsom en grundval för det nyare Sveriges hela
statsorganisation, dess sammanhang med skatteväsendet, med in¬
delningsverket och en mängd offentliga institutioner. Del skulle
visa sig alt mycket som nu finnes i den Svenska staten aldrig
kunnat finnas om icke reduktionen försiggått. Men detta tillhör
en annan del af K. Carl Xl:s regering än den som nu syssel¬
sätter oss. Vår sak har varit alt betrakta reduktionen med af¬
seende på den politiska förändring som egde rum under denna
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-till »i afseende på statsmngterna. Vi håfva studerat' Rednkffrmen
durtföre -all den -bidrog «dt göra Komvngen enväldig. Delta Re.
«livlttiorwins politiska resultat sam man banger med det ekonomiska
ty det är tydligt att Konungen blef mögligare än förr, när större
medel voro samlade i hans hand. Såsom ett politiskt factum
gjorde den Körningen mögligare genom den ärftliga länsförfatt-
ningetJS fullkomliga trpphäfvande.- Derrned var den uppväxande
feodalfsmens rot uppryckt och Sveriges Adel var blifven en t i tu -
le rad klass «ned vissa privilegier och så mycken egendom den
kunde förskaffa sig. Men ett mellanstånd emellan Konungen och
folket kunde «len icke längre vara. Politisk betydelse hade den
såsom ett RiiksStånd; en sjelfständig 'magt i det Svenska samhäl*
1 et var den icke längre. För hvad nu öfvergiek densamma hade
den att tacka först sin envishet att försvara det oförsvarliga, der*
näst sta 'oenighet som öppnade Riddarhuset för en demagogi med
adliga sköldemärken 'och -lade hela Ståndet för- Konungens fot.O D

Finn den yngre Adelns affall ifrån den äldre hade de o frål se
Stånden aldrig förmått att storma Riddarhusets privilegier. Hade
Adeln velat eflergifva något medan tid ännu var, så hade defi
räddat del öfriga; nu eflergaf den intet och följden blef att allt»
samman blef taget ifrån den. Det är del vanliga skådespelet i
Historien att privilegierade mägter ingenting eftergifva fotr äft
det ropet ljuder: »Det är för sent.« För Svenska folket blef
följden alt det icke längre egde en på länsförfattning grundad
Aristokrati. Den Adel som återstod berodde mera än förr på
tidsförhållanden, sedan den icke mera kunde vara folkels för»
mymd&re. Adelsmannen kastades 'på em bets manna banan 'att söka
sin Mkomst, så vida icke händelserna så fogat alt han egde regen
förmögenhet. Om det är en lycka för Sverige i närvarande tid
att icke ega en stark Aristokrati, så bar det alt lacka K. Carl
XI for den lyckan; om detLa är en olycka, så får K. Carl Xf:S
namn strykas oat tar antalet af Svenska folkets välgörare. Det go¬
da hun for öfrigt gjort förlorar sig inför en sådan äsigt, ty det
är då vunnet raed alltför stör uppoffrings Med den gamla Adelns
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fall var vägen öppnad för demokratien, som kommande lider
skulle fostra och vår lid har fåll se fullvuxen. Nu var dyn eltbarn sotn lekte under skydd af Konungens spira. Denna föll
lika mägtig öfver folket som öfver de store och mägligare än för¬
ut ty dammen var bruten, mellanlänken var upplöst. Konunga-
magten hade stigit upp med folket till stöd, hade tagit sig andess sak och stod nu rik af byte gent emot ett folk, som hitlils
blott hade lärt sig att bedja och ännu icke glömt att lyda.Den lid var längesedan förbi då Svenska folket talade till sina
Konungar med vapen i hand. Samhällsordningen var stadgad,den hade hvilat- på Adeln såsom stöd; detta stöd var fallet; nu
låg den hos Konungen ensam; det fanns ingen som talade ett
varnande ord eller vågade en hotande åtbörd. Aristokratien har
Svenska folket aldrig älskat, medan det förlåtit sina Konungar
mycket; nu hade Aristokratien fallit för det gamla förbundetemellan Svensk demokrati och Svensk konungamagt, men — så-v c? 7
som Simson med Philjsteer.na — så drog^ den folket med sig isitt fall.

Så bidrog Reduktionen till en början alt göra Konungen
enväldig; dess aflägsnare följd var det demokratiska elementets
sjelfsländighet, sedan detLa element* hunnit samla sig och vinna
styrka, men hvad Reduktionen störtat har aldrig kunnat resa
sig upp.

På detta sätt betraktad visar Reduktionen den ena sidan,
den djupaste af statsförändringen på Carl XI;s tid, ty den grepAristokratien.; i dess innersta rot- Adelns betydelse i sambälls-
lifvet förändrades, Den andra sidan visar sig i Rådels afsätlning,
men denna fordrar eö särskild betraktelse.
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