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

K. CARL XI. REGERING.

Historisk Afhandliog

hvars Första del

med den vidtberömda Philosophiska Fakultetens samtycke
framställes till offentlig granskning

af

mag. VILHELM ERIC SVEDELIUS
Politices Docens

o cl»

EMIL ALEXANDER LEMON
af Yermlanda Landskap

pfi Gustavianska Lärosalen d. 5 Jani 1849 f. m.

UP SALA,
LEFFLER OC1I SEBELL, 1849.



 



Hulda Föräldrar

och

Älskade Syskon

med innerlig tacksamhet och kärlek

iEMIL.



 



OM REDUCTIONEN AF KRONO- OCH ADELIGA
GODS UNDER KONUNGARNE CARL X GUSTAF

OCH CARL XI.

Inledning.

Ibland de många förändringar, som inträffat i det Svenska
folkets regeringssätt, är ingen märkvärdigare än den som på
K. Carl XI tid störtade den gamla Adelns magt. Hela det
l7:de seklets Historia visar huru oroliga krafter arbetade,
stundom tyst men säkert på samhällets djup, stundom i häf¬
tiga rörelser på dess yta, till dess att statshvälfningen från
en aflägsen möjlighet först blef sannolik, och slutligen ound¬
viklig. Denna statsförändring var nemligen icke en följd af
blott en enda orsak, icke framkallad af dagens partirörelser;
nej, den var frukten af hela Svenska folkets arbete under
det förflutna tidehvarfvet Med detta sitt djupa ursprung
förenar den också en omfattande betydelse, som skenbart
större statshvälfningar, störtade throner och krossade stats-

1) I afseende på själsförändringens orsaker åberopar Förf. sitt äldre ar¬
bete: Försök till en Historisk framställning af de orsaker, hvilka un¬
der K. Carl XI. regering föranledde Statsskickets förändring, tryckt
i Svenska Akad. Handlingar. T. XXI.
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systemer, icke alltid ega. Derföre liar den ock verkat med
en kraft, som efterverlden ännu känner. Den har hufvud-
sakligen bestämt hela det nyare Sveriges Historia. Bland de
hvälfningar, hvilka sedermera inträffat — den vid K. Carl
XII:s död, vid K. Gustaf Ill:s uppstigande på thronen och när
hans ätt störtades derifrån — har ingen så väsendtligen för¬
ändrat samhällsordningen. Väl syntes K. Carl XI:s regerings-
sätt vika för ett flinat; de kufvade >-magierna reste sig på
Carl XII:s grafrooh vredo ur hans systers hand den envålds-
spira, som blott kunde bäras af en arm, så stark som Car¬
larnes. Men medan denna spira bars af dem, hade Staten,
snart sagdt, hlifvit ombyggd.på nya grundhvalar.

Det är om dessa förändringar, hvilka börjades år 1680,
som vi företagit oss att förtälja så mycket som vi hitintills
kunnat inhämta. Huru de utfördes, om gällande lagar för¬
trampades eller troget lyddes af de mägtige, om det var en
ny lagstiftning eller en godtycklig omstörtning, om det som
skedde var påkalladt af behofvet, grundadt på rättvisa och
utfördt med billighet eller ett verk af passionerna och vål¬
det, om det innebar en rättvis vedergällning eller en hätsk
förföljelse — allt detta innehåller frågor, dem forskaren ön¬
skar, men knappt hoppas att kunna fullständigt besvara.
Ty dessa ämnen fordra i allmänhet den mångsidigaste be¬
traktelse och de särskildta delarne det djupaste studium. I
synnerhet den af dessa, hvilken.utgör föremålet för vår när¬
varande framställning — Reductionen — är af ett sådant
omfång, att dess fullkomliga utredande i alla dess grenar
synes, med de inskränkta tillgångar på tid och tillfällen,
som vanligen stå den Svenske Häfdatecknaren till buds, nä¬
stan öfverstiga menskliga krafter. Derför försoke vi endast
en teckning af dess allmännaste drag; vi skola berätta huru
beslutet fattades på K. Carl X:s tid, men huru saken måste göras
om å nyo på Carl XI:s, och hvilka reglor stadgades för ut¬
förandet, samt huru dessa reglor tillämpades och vidare ut-
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bildades efter behag af en enväldig Konung. Derjemte skola
vi ock framlägga så mycket som vi kunnat uppfatta af Re-
ductionens resultater. Sedermera är det vår afsigt att i en
särskildt framställning upptaga vissa andra sidor af Rege*
mentsförändringen — huru Rådet afsattes, huru de afsatte
behandlades, huru Konungen ransakade sina Förmyndares '
förvaltning. På samma gång vi således bekänna oss ej kun¬
na uttömma vårt ämne v hoppas vi dock att genom dessa
särskildta skrifter kunna meddela en allmän Öfversigt och i
vissa delar en mera utförd skildring af 1680 års Regements¬
förändring.

Ty denna utgjordes väsendtligen af dessa tilldragelser:
Reductionen, som beröfvade den Svenska Aristokratien dess
rikedom, och Rådets afsättning från sin politiska magt. På
den lediga platsen uppreste folket med egen hand den en¬
väldige Konungens thron. Med Reductionen utplånades de
främmande spåren af feodala inrättningar, och dermed föF-
enades äfven de strängaste anspråk emot de Herrar, hvilka
fört Regeringen och sutit i Rådet under Konungens omyn¬
diga år. Dessa olika sidor af slatsförändringen — Reductio¬
nen, afskaffandet af Rådsregeringen, införandet af det kung¬
liga enväldet, den personliga förföljelsen emot Konungens
Förmyndare och det gamla Rådet — allt detta står i ett
sådant inbördes sammanhang, att det ena ej kan begripas
utan det öfriga, hvilket allt skall visa sig af den följande
framställningen.

FÖRSTA KAPITLET.

Om Reductioner af Krono- och Kyrkogods forq
K. Carl X Gustaf.

För att rätt fatta betydelsen af K. Carl XI. Reduetion
må vi kasta en blick tillbaka på äldre tider.
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Sveriges jord har från urminnes tid varit Svenske med¬
borgares egendom och kronan icke besutit sina gods med
större rätt än Bonden sitt hemman. Detta är den första
grundsats, hvarifrån hvarje undersökning i dessa ämnen må¬
ste utgå. Den andra blifver den att kronan ifrån vår Hi¬
storias äldsta tider har egt vissa jordagods. Skiljnaden emel¬
lan kronans egendomar och den öfriga jorden beror på skilj¬
naden emellan offentlig och enskildt egendom, icke emellan
ursprunglig och härledd besittningsrätt eller allodium och
län. Sveriges Historia vet icke huru de första kronogodsen
uppkommit. Landslagen säger "at engin minnis eller aff
sanne saghu weth huru thet först undir Kronona kom." 2)
YnglingaSagan talar om Upsala öde såsom ett anslag af Yngve
Frey till afgudatemplet i Upsala, men Yngve Freys hela
personlighet tillhör sagan, icke Historien 3); om Upsala öde
vet man blott att det funnits från hedenhös, att det var

kringspridt i olika landskap 4), och att detta namn beteck¬
nade gamla kronogods, hvilkas åtkomst ingen kronans hand¬
ling bevittnade, men hvartill icke heller någon enskildt hade
eganderätt. Huru dessa gods sedermera blifvit ökade kan
dels begripas med kännedom om samhällsskicket i allmänhet,
dels känner man det genom uttryckliga vittnesbörd. Under
Medeltiden, hvars politiska begrepp voro föga utbildade, då
Statsrätten endast fanns i en obestämd praxis och lagen ofta
måste vika för våldet, voro Konungens och kronans egen¬
domar icke strängt åtskiljde. Konungen vårdade kronans
gods och använde afkastningen med oinskränkt frihet 5),

2) Landslag. Kon. Balk. C. 4. §. 4.
3) Jfr Reuterdahl; Svenska Kyrk. Histor. T. I. p. 140 o. f. samt Geijer;

Svea Rikes Häfd. p. 387 o. f. p. 452 o. f. Recension i Skandia T. IV. H.
II. p. 376 o. f.

4) Helsinge Lag. II. Flock. §. 2 och ett fragment till Westgötha-
Lagen uppräknar Upsala öde i dessa begge provinser.

5) Upsala öde kallas i Landslag. Kon. B. C. 34 "Konungs enskyllogha



5

men deremot kunde det väl också hända att hans egna gods
förblandades med kronans. Detta förhållande hlef en anled¬
ning till kronogodsens förökande äfven under den Gustavian¬
ska perioden.

En annan orsak låg i kronans anspråk på de s. k. all-
männingarne. Vi säga anspråk lieldre än rättighet, ty den¬
na var tvetydig. Helgeandsholmsbeslutet skall liafva grun¬
dat en vidsträckt egendomsrätt för kronan, men detta heslut
förklaras af den Historiska kritiken för understucket. Dess
grundsatser förkunnades dock såsom gällande lag af K. Gu¬
staf I. och det visar sig spår att de varit tillämpade äfven
före hans tid. Konungen hade del uti vissa allmänningar
redan i 13:de och 14:de seklet, utan att vi kunna säga, hu¬
ru han fått den. Gustaf 1. kungjorde nu att "sädane egor
som obyggda ligga > höra Gud „ Konungen och Sveriges kro¬
na till." Odlingar på sådana marker underkastades ränta
till kronan, såsom upptagna på dess egande grund. Den
sjelfrådige Monarken stadnade dock icke vid denna allmän¬
na grundsats; han tillämpade den icke blott på obyggder,
utan äfven på byggd, som fallit i vanhäfd. Ödeshemman
lades under kronan och Konungen inrättade afvelsgårdar,
utan att noggrannt bestämma om de tillhörde honom sjelf
eller staten. Hans söner, särdeles K. Johan III., läto dem
förvaltas såsom kronohemman. 6)

Om således K.Gustaf I:s nitiska sträfvan att samla egen¬
dom kom kronan till godo, så funnos dock äfven andra sätt,

äghorfl, Konungen eger styra och råda "Upsala ödhom" LandsLag. K. B.
C. 2. Efter Konungavalet dömmes Konungen till Upsala ödhe. LandsLag.
C. 3. oeh eger lefva vid Upsala ödhe. LandsLag. C. 4. §. 6.

6) Jfr i detta alseende Nordström; Bidrag till Svenska Samhällsförfatt¬
ningens Historia; T. I. p. 115 o. f p. 173 o. f. Geijer; Sv. Folk. Histor.
T. II. p. J23.
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livarpå kronan ökade sina gods. Ett sådant var Danaarf
Så kallades arfvet efter utländsk man, som dog i Sverige
utan arfvingar ; begreppet utsträcktes sedan till Svenske medr
borgare och innehöll att arfvet efter död man, då ingen arf-
vinge fanns, tillhörde Konungen. Det är troligtvis omöjligt
att utreda huru många gods kommit under kronan på detta
sätt. Men lagen var tydlig till kronans fördel. Likaså den
lag som dömde brottslingar icke blott från lif, men äfven
ifrån gods 8}. Upprorsstiftaren, förrädaren emot fädernes¬
landet förverkade sin egendom. Under blodiga strider emel¬
lan Furstar inom Konungahuset, emellan mägtiga partier,
emellan Konungen och trotsiga magnater saknades ej tillfäl¬
len till inkräktningar på denna väg. Vi hafva urkunder i
behåll, som visa exempel derpå 9). Väl brukade de förbrut¬
na godsen återlemnas åt slägten; dock kan det icke påstås
att detta alltid skett 10

Medeltidens handlingar bära äfven spår af kronogodsens

7) Se om namnets betydelse såväl som sjelfva saken Botin; Om Sven¬
ska Hemman; T. II. p. 14. Nordström I.e. T. II. p. 223.

8) LandsLag. Kon. B. c. 17. Höghm. Balk. c. 8, 9. cit. af Botin,
I. c. T. II. p. 17.

9) Linköpings Riksdagsbeslut år 1600 och Norrköpings Riksdags¬
beslut år 1604 hos Stiernman; Alla Riksdagars och Mötens Beslut;
T. I. p. 506. 547. jfr Anmärkningar rörande striden emellan Konunga-
magt och Furstevälde i Sverige, särdeles hvad angår utöfningen af
de s. k. jura regalia inom IJertigdÖmena af C. Th. Järta i Witterhets-,
Histor. och Antiquit. Acad. Handl. T. XVIII. p. 85. not.

10) Förlikning emellan K. Johan och Hertig Carl d. 13 Febr. i587,
hos Stiernman; 1. c. T. I. p. 371. — K. Gustaf II. Adolfs Adelsprivilegier
af år I6i2 innehålla i §. 8 att frälsegods ej må läggas under kronan utom
då Adelsman fört afvog sköld emot riket; vid andra förbrytelser skulle för-
▼erkadt gods gå till arfvingarne. jfr §. 10. 12 i samma priv. Manuscript i
RiksArkivet. — Om förhållandet med dessa privilegier se Nordström; 1. c.
T I. p. 198 not. Geifer; Sv. Folk. Hist. T. III. p. 26. 29 o. f. not.



Ί

tillväxt genom köp och förpantning af frälsehemman. Spå¬
ren visa sig i stadgar och fördrag, som förbjuda att så skulle
få ske. Adeln förbehöll sig detta. Att förbehållet behöfde
göras, visar att motsatsen befarades, och ordalagen bekräfta
denna förmodan. K. Christian I i sin försäkran år 1457
lofvar att icke köpa eller panta något frälsegods till kronan,
"forthy ther medh fornidres Ridderskapit oc Frälsit oc for-
mindzkes Rikesins tjenisthe" och "är ther aff' tillforen up-
resde stor uwelie oc tvedrecht emellan Herrskapet Ridder¬
skapit oc Frälsit" K. Hans förnyar samma löfte, och än¬
nu på K. Gustaf II. Adolfs tid fanns ett dylikt stadgande i
Adelsprivilegierne 1

Kronan egde således i alla tider fast egendom, och den¬
na egendom borde oförmindskad bevaras. Så säger Lands¬
lagen 12) att Konungen "äger styra och radha Borkhorn och
Landonij Upsala ödhomj Krononne godz och allom Konungs-
likom Rätt och Ingiäldom"men intet af detta och hvad
mera lagen uppräknar "ma Konunger minska for androm
Konunge: giör thet noghor Konunger j äghe tha then Ko¬
nunger eftir komber wald thet ater kalla och tagha om han
gitterHär ligger Reductionens grundsats uttryckt. Ko¬
nungens rätt att nyttja och vårda kronans gods sträckte sig
icke derhän att förmindska dem.

Landslagen stad fastades 1442. Den bevarar minnet af
den slutande Medeltidens StalsRätt, som i denna punkt blef
oförändrad. Efter Calmare Recess 1483 skulle Konungen

11) Hadorph, till Rimchrönikan, p. 198 och p. 326 i Calmare Recess
§. 20 och Adelsprivilegierna 1612 §. 29, der det heter alt-Konungen ej skulle
afhända eller köpa eller panta åt sig något frälsegods .utan laga bördsrätt.

12) LandsLag. Kon. B. C 2—4. §. 5. Jfr Nordström i 1. c. T. 1.
p. 45 not.
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svärja att han ingen magt hade kronan att förmindska "pa
Landh, Län, Städher j Sloth ätler Garda äller Jordagotz
Kronans Landbo äller arlegha rentha 13}. K. Gustaf I. för¬
bjöd sina söner, Hertigarne, att någon del dem af kronan
undt och förlänt var "nägre fremmande eller inländske, till
någen egendom _, är/ligen eller uthi någon annan måttoatt
tilvändaj säljaförpanta> tillägna eller försättia" ir). K.
Johan III och Hertig Carl öfverenskommo i Stadgan om Kong-
lig och Furstlig rättighet 1582, att det som furstarne bort-
gåfvo af Furstendömet skulle blifva "beständigt så länge fur-
stendömet är undan Chronan', men icke längre. K. Sigis¬
mund i sin försäkran och ed vid kröningen 1594 svor att
"göme huus och land medh åhrlig ingield och skatt 3 så att
intet af thet Sveriges Crone nu innehafver forminskes skal"
och att intet bortgifva till everldelig ego, "så. att Cronan må
altijdh hafva hopp att thet kan komma ther till igien." K.
Gustaf II Adolf lofvade att styra Riket efter konungaeden i
Landslagen. Regeringsformen, som antogs efter denne Ko¬
nungs död, förbjuder Regeringen att sälja, bortskifta, bort¬
gifva eller i hvarjehanda måtto afhända kr.onones eller skatte-
oods och "mindre andra Chronones rätt- och herlighee-
ter" 15>

Icke destomindre hade kronans gods vid mångfaldiga
tillfällen blifvit förmindskade. K. Carl XI:s Reduction var

icke den första. Flere sådana hade skett; vi känna K. Al-
brechts, Dr. Margarethas, K. Carl Knutsons, K. Gustaf I:s
Räfst. En öfversigt af dessa äldre Reductioner skall upp¬
lysa vårt ämne.

Bland Svenska Konungars urgamla rättigheter var den

13) Hadorph t. Rimchrön. Calmare Recess. §. 7. p. 321.
14) K. Gustafs Testamente hos Stiernman; ί. c. T. I. p. 239.
15) Stiernman; 1. c. T. I. p. 354, 406, 416, 654. T. Ii. p, 919

Reg f. §. 60. Konungaeden i Landslagen. Kon. Balk. C. 4.


