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att sina tjenstemän "län läna." Landskapslagarne känna den¬
na rätt; Landslagen bekräftar den. Men Län var ej gåfva
och borde ej för alltid vara kronan afhändt. De Svenska
länen voro personliga för innehafvaren, således ej ärftliga;
de voro äfven personliga för gifvaren och kunde således åter¬
kallas af en tillträdande Regent. De gåfvos såsom belönin¬
gar för trogen tjenst, såsom säkerhet för lemnade försträck¬
ningar, såsom underhåll åt konungens män. De bestodo af
länderier, härader, gårdar, som Länsinnehafvaren dels för¬
valtade för konungens räkning, gifvande honom räkenskap
för uppbörden, dels styrde i konungens namn, såsom hans
höfding med rätt att uppbära inkomsterna såsom lön för sin
tjenst. Sådan var Sveriges gamla länsrätt. Den hade sin
rot i konungarnes sedvänja att förordna s. k. "landshaerra",
som utförde hans bud i provinserna. Begreppet af län för¬
enades med begreppet af embete; det innebar icke något fullt
herravälde, icke någon öfverlåten suveränetet öfver den för¬
länade jorden; det fanns icke något feodalsystem i Sverige16).

Konungars bristande laglydnad och Länsmännens egen-
nytta bragte lagarne i glömska. Länen bortslösades, hopa¬
des i alltför stort antal på samma hand, och sedan oordent-
lighet föd t penningbrist, blefvo en alltför stor del af kro¬
nans gods bortgifna i pant. Sådant var tillståndet på K.
Albrechts tid. Bo Jonsson var den tidens mägtigaste Läns¬
man. Det var icke spridda gårdar och slott, det var hela
landskaper, en betydlig del af riket, som denne man inne¬
hade lr). Man kan säga alt han var mägtigare än konungen
medan han leide, och efter sin död störtade honom från
thronen. Ty det var förvaltarne af Bo Jonssons län, livil-
ka inkallade Dr. Margaretha, och de gjorde det, emedan K,

16) Jfr Nordström; 1. c. T. I. p. 45 o. f. p. 74, 145.
17) Bo Jonssons forläningar uppräknas hos Lagerbring; Svea Rikes

Historia; T. III. p. 664.
2
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Albrecht ville återkalla länen. Begäret efter det rika arfvet,
måhända förstärkt af hämndlystnaden för liden smälek, dref
K. Albrecht att återfordra kronans län, dem han sjelf hade
bidragit att förskingra. Men Herrarne som innehade länen
voro honom för mägtige, och försöket till den första Re-
ductionen i Sverige kostade konungen kronan 1S}.

Men livad de mägtige Herrarne nekat K. Albrecht be-
Dr. Margaretha. På Albrechts fall följde Margarethas

Reduction.
Dess innehåll kan sammanfattas under följande liufvud-

punkter: l:o återkallandet af förläningar och pantegodsen,
som skulle ske utan all ersättning; 2:o bytesgodsens redu¬
ction, som skulle ega rum ifall det visade sig efler anställd
undersökning på Räfstting, att kronan gjort förlust på by¬
tet; 3:o indragning af de gods, dem Bönderne afhäudt sig
sjelfve och med detsamma kronan, hvilkens åboer de voro,
och skulle dessa gods betalas genom återbärande af köpe-
eller panteskillingen, så vida sådan verkeligen blifvit er-
laggd; 4:o det nya frälset, som uppkommit emot lag och
laga stadgar, och derföre borde mista frälsefriheten. Den
första och andra punkten häntyder på missbruk af kronans
förläningsrätt, och hvad pantegodsen vidkom, ansågs inne*
hafvaren betald genom den afkastning panten redan gifvit
honom. Derföre heter det ock att de gods skulle återbäras,
som "fogata och embitzmen hade haft i wcirio eller till pant
eller till laans, sidan thet orlogh först böriades emellan K.
Magnus och rijchsens män i Sverige." Personerne, dem in¬
dragningen gällde, voro således K. Albrechts höfdingsmän
samt kronans fordringsegare. Den störste ibland dera alla
var Knut Bosson, son och arfvinge till Bo Jonsson. Flere
ibland verkställarne af Bo Jonssons testamente, hvilka in¬
kallat Dr. Margaretha, återfinnas äfven ibland de namn, som

viljades

18) Jfr Geijer; Svenska folk. Hist. t*. I. p. 219.
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beSQg^at Nyköpings beslut om Reductionen, bvilken dock
innebar en stor förlust för Bo Jonssons arfvinge, Det är
möjligt att de handlade oegennyttigt; det är ock möjligt att
de blott biföllo det de ej förmådde hindra, men så mycket
förmådde de dock och så mycket ihågkommo de äfven sin
fördel, att det interesse, som bevakades af dem, erhöll ett
gynnande undantag. Det heter nemligen att "war nådige
Herre Konung Erich och war Fru_, Drottning Margaretha
för Rijkesens bästa j och Rijksens Raads böön skal lätet sta
om the tilltalan som the hafva till Herre Knuth Booson."
Det lemnades anstånd åt denne Herre till nästa Pingst att
Öfverenskomma med kronan, men om saken ej kunde då upp¬
göras, skulle godsen tillerkännas kronan utan ersättning. —
Den tredje af de ofvannämnda punkterne gällde dem, hvil-
ka hade "trengt eller beskattat eller gäst någon bonda, swa
att han nagrom androm hafwer saalt eller pantsatt eller af-
hendt sik sitt Godz." Äfven vid denna punkt fanns ett
undantag, men i motsatt anda emot det, bvarmed Knut
Bosson var gynnad. Det var nemligen allmän regel att Bön-
derne skulle återbära livad de fått för godsen, men detta
gällde ej om de gods, dem kronans egne 'fogadhe eller em-
bitzmen" tillskansat sig från Bönderne. Beslutet vittnar om
bot och trug och egennyttiga lockelser, framställde af mäg-
tige män emot kronans försvarslöse Bönder, och om ored¬
ligt förfarande af kronans egna tjenstemän. — Den fjerde
punkten så godt som bryter stafven ofver allt det frälse,
som ej var äldre än K. Albreclits tid, och lem nar dess be¬
stånd åt öfverhetens nåd. Den lyder så: "skal engin blif-
<va freiss af them, som Frelsse äru wordne i thenne tijdh,
utan the som thet hafwa synnerliga a.ff wars Herre Ko-
nungz nadh; eller the som innen för:dt tijdh äro wordne
Frelsse, epter thy som Laghboken uthwijser, och bewijsa them
medh Laghum innan Sex TFijkor, epter thet att jör:dc war
Herre Konung Erick, ellerför:de war Fru Drottning Μargreta
låter thet lysa medh annars theres Bfeff i hwarje LagsagUj



eller sjelf förwerfwer thet synnerliga af konungz nadh.Och
tlie Frelse toch enkte annat Skattagodz än tho att tlie blif·*
we Frelse uthan theres eghetj som tlie maga frälse medh
Laghum." Språkets ålder gör meningen af dessa ord svår
att fatta; vi hafva derföre afskrifvit dem med diplomatisk
noggrannhet. Ser man dem i sammanhang med Sveriges då
gällande rätt, blifver den sannolika meningen följande. La¬
gen tillät skattebonden, men icke kronans Abo att frälsa sitt
hemman; nu hade likväl detta sednare skett, det ogillades,
men konungens nåd kunde efterskänka kronans rätt. Det
frälse som var äldre än K. Albrechts regering bekräftades
så vida det livilade på laglig grund, och denna grund skulle
pröfvas inom bestämd tid. Deremot om ett gods blifvit
frälse på lagligt sätt under K. Albrechts tid, kunde väl me¬
ningen icke vara att återkalla äfven detta. De otydliga orda¬
lagen gifva väl någon anledning dertill, men i sådant fall
skulle Nyköpings förening hafva inneburit det råaste våld i9f

Nyköpings förening var en reaction emot K. Albrechts
regering. Om verkställningen sakna vi fullständig under¬
rättelse. Den synes ej hafva ledt till några bestående resul¬
tater. Det veta vi dock att den ej aldeles uteblef; Räfste¬
tingen dömde tillbaka under skatt åtskilligt sjelfgjordt frälse20).

K. Carl Knutsons Räfst var af ett annat innehåll. Den
angrep kyrkans rikedomar.

Dessa voro i Sverige, såsom i hela Europa, stora un¬
der Medeltiden. Sträfvandet efter rikedom, förenad med

19) Rijk% Radhz i Swerige föreening om någre Rijksens ange¬
lägne ährender medh Drottning Margretas och Konung Erich% sam¬

tycke, sedan Konung Albrecht afsatt war, Datum Nyköping in Vigil.
b. Matthei Apostoli 1396. hos Hadorph 1. c. p. 62.

20) Lagerbring; 1. c. T. III. p. 760 anför en sådan dom efter Lange¬
nbek; jfr Svar till Prof. Fryxell af E. G. Geijer; p. 34—36.
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politisk magt, fullföljdes med all den ihärdighet, kraft och
klokhet, som öfverallt utmärkte den Katholska Hierarkien.
Tidens anda, bildad under inflytelsen af denna hierarki,
gynnade den tillbaka. Det var ett heligt verk, en förtjenst
inför Gud att rikta kyrkan Och denna kyrka var äfven
medelpunkten för all högre bildning. Det var icke vidske¬
pelsen allenast, det var äfven bildningsnitet, som riktade
kyrkor och kloster. Deras magt var de fredliga yrkenas
beskydd under en våldsam tid. Men sedan denna magt
vunnit säkerhet, sökte den inkräktningar och förvandlade
beskyddet i förtryck, öfverlemnande sig sjelf åt egennyttans
frestelser. Med den verldsliga ofverheten råkade den i strid
om herraväldet öfver menskligheten, men i denna strid var
kyrkan icke alltid den angripande. Emedan den var rik
och Staten ofta fattig, uppkom frestelsen för den sednare att
taga skatterna hvarest de funnos. Omständigheterna gynna¬
de nu den ena, nu den andra; de plundrade hvarandra
skiftevis, kufvades, reste sig, försonades, började åter stri¬
den. K. Carl Knutsons försök att begränsa kyrkans egode¬
lar var ett moment i denna strid.

Kyrkan hade fått sina gods genom gåfvor, köp, för-
pantningar, testamenten, arf efter Prester. Det vore en lång
förteckning att uppräkna alla gods, som man vet att kyrkan
egde; arfsrätten efter Prester och Munkar var en ymnig rike¬
domskälla, ty förmögne män brukade inskrifva sig i Munk¬
ord narne eller antaga Prestembetet. Presters rätt att fritt
testamentera sin egendom ville Hierarkien inskränka, men
Lekmäns rätt att testamentera till kyrkan ville den utsträc¬
ka, och detta var en stridsfråga med den verldsliga magten.
Landskapslagarne hafva olika stadganden om arf efter Pre¬
ster. I allmänhet hade kyrkan rätt till all den egendom
som Prester förverfvat, särdeles under sin embetstid. Der-
emot egde kyrkan mindre grundade anspråk på deras arfve-
gods, Men någon allmän regel fanns ej. Dana-arf efter and-
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liga personer tillföll kyrkan och äfven vid dana-arf efter lek¬
män ville kyrkan dela godset till tveskifles med kronan.
Testamenten af lekmän till andliga, stiftelser kommo tidigt
i bruk. Påfven förbjöd redan 1161 att göra barnen arflöse
lör kyrkans skuld, men tillade att -'den som har en son må
göra Christus till den andre" 21), och, om barn ej funnos,
då, menade Påfven, kunde kyrkan göras till ensam arfvinge.
— Konungarne sökte inskränka testamentsfriheten. K. Knut,
då lian bekräftade Östgötha-Lagen, förordnade att endast fri¬
ska personer, men ej döende på solsängen egde rätt att in¬
sätta kyrkan till lika arfsrätt med sina barn. Testamentsrätt
öfver arfvejord var främmande för den gamla lagstiftningen;den äldre WestgöthaLagen fordrade slägtens bifall dertill.
Påfveil yrkade och de verldslige nekade att arfvejord kunde
testamenteras. Den sednare åsigten bekräftades af Thorkel
Knutson i Uplandslagen. Denna förbjöd att gifva mera än
en tiondedel af arfvejorden åt kyrkan utan arfvingens egetbifall. Sudermannalagen gick längre; den erkände arfvin-
garnes rätt att återlösa denna tiondedel, den förbjöd till och
med att bortgifva mera än hälften af aflingejorden, eller
tredjedelen, om testamentet gjordes på sotsängen. Denna
lag motsäger dock sig sjelf, ty sedan den gjort dessa stad-
ganden slutar den med det tillägg, att "alla aflinga Jordh
ma ok man firi sjal sina giwa." Sudermannalagéns grund¬
satser upptogos i K. Magni Eriksons Landslag, men denna
blef kraftlös genom de andliges protest. K. Christophers
Landslag gillar Uplandslagens grundsats 22}.

Sådan var lagstiftningen. Den hindrade icke kyrkan att
förkofra sin egendom och att njuta den med frälsefrihet och

21) Se Reuterdahl; Svenska kyrkans Histor. T. I. p. 513; en toängd
kyrkogods uppräknas hos Botin; 1. c. T. II. p. 51 o. f. och p. 79—87.

22) Se för hela framställningen af de äldre Reductionerne Botin; Om
Svenska Hemman; T. II. Cap. 2, 3.
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all konungslig rätt, d. ä. att kronans skatt tillföll de and¬
lige. Det var således en rik skörd, som lockade K. Carl
Knutson. Hans reduction skulle böl ja med en undersökning
om kyrkans åtkomst af sin egendom och derjämte ville han.
för framtiden inskränka testamentsfriheten och förbjuda Adels¬
män att ingå i andeliga Ståndet med mindre de bortgåfvo
sin fasta egendom till slägten» Det var således en genom¬
gripande räfst, som Carl Knutson åsyftade med de Andlige.
Ransakningen uppdrogs åt tvänne konungens män, Riks-
Rådet Erik Erikson Gyllenstjerna och Cancelleren Nils Ry-
ting. Gods lära väl blifvit dömda till indragning23), fastän
icke särdeles många. Instructionen för Räfststingsdomarne
finnes ej i behåll. Ändamålet vanns icke, ty kyrkan fort¬
for att öka sina gods, och livad den förlorat återtog den tro¬
ligen sedan Konungen blifvit jagad i landsflykt.

Företaget väckte nemligen ett skarpt motstånd. En pro¬
test aflemnades 1454 af utskickade från DomKapitlen, Den
är vidlyftig och gäller icke blott detta, utan äfven allt an¬
nat intrång på det som kyrkan ansåg för sin rättighet. Den
förnyade 1347 års protest emot K. Magni Eriksons Lands¬
lag; de protesterande förneka den verldsliga magten all rätt
att dömma öfver kyrkan, dess personer,, gods och rättighe¬
ter; de vilja sjelfve göra allan man rätt och vädja till Påf-
ven 24).

K. Carl Knutsons räfst förföll med hans regering. Men
K. Gustaf I. upptog saken. Likasom Dr. Margarethas redu¬
ction är en förebild för K. Carl XI:tes, så utförde Gustaf
Wasa Carl Knutsons företag i större skala.

Såsom ofta varit händelsen med stora Reformatorer bör¬
jade Gustaf Wasa blott småningom sina förändringar, men

23) Geifer; Sv. Folk. Hist. T. I. p. 246 der Palmsköldska Samlingen
citeras.

24) Protesten läses tos Wilde i Historia Pragmatica p. 442 o. f.
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gick i utförandet längre än begynnelsen gifvit anledning att
förmoda, måhända äfven längre än han sjelf från början äm¬
nat. Det yttersta målet är icke alltid klart för upphofsman-
nen sjelf; det klarnar under utförandet, särdeles om detta
mötes af ett starkt motstånd. Den magt, som ej gifver efter
äfven för måttliga anspråk, tvingar derigenom den anfallan¬
de att utföra sin grundsats till det yttersta. De mäst tryc¬
kande missbruken angripas, de närmaste behofven uppfyllas,
de första gränsorna öfverspringas utan bestämd plan att stör¬
ta hela S3rstemet, men när början är gjord visar det sig att
på den väg man beträdt finnes ingen återgång. Sådant var
förhållandet med Gustaf Wasa.

Den stora Reductionen, som beslutades vid Westerås
Riksdag 1527, inleddes redan förut genom enstaka angrepp.
Kyrkorna beskattades, tionden användes för allmänna behof,
Biskoparnes förläningar indrogos, klostren besvärades med in-
quarteringar och sattes under Konungens egen förvaltning,
ja, ett af dem, Gripsholm, återfordrade han såsom sitt arfve-
gods 2Ö). Anledningen var kronans nöd, som måste hjelpas,
så vida Sveriges krona skulle finnas till. Fäderneslandet
fordrade stora uppoffringar af det stånd, som egde mäst att
offra, och dessa uppoffringar blefvo ännu större, emedan
hvarken Konungen eller folket längre erkände kyrkans egen¬
dom för helig. Hade Staten kunnat hjelpas med extra skat¬
ter för tillfället eller hade kyrkan villigt åtagit sig en del
af den allmänna bördan, så hade Konungen måhända låtit
dervid bero, En man, så klok som Gustaf Wasa, utmanar
icke utan tvingande skäl en så mägtig fiende, som den ti¬
dens hierarki. Men nu voro blotta bevillningar otillräckliga
och när de ovilligt gåfvos, började Konungen eftersinna om
den Hierarkiska magten verkligen var grundad i Guds ord.
Kär han upptäckt dess oförenlighet med kronans interesse

35) Geijer; Sv. Folk. Hist, T. IJ. p. 51, 63-^-64.


