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och dess missbruk tvärtemot Christeiidomens anda, blefvo
lians anfall häftigare och hans planer vidsträcktare. Dessa
upptäckter gjorde Gustaf Wasa under ledningen af det ljus,
som Luther upptändt. På detta sätt först drifven af politi¬
ska motiver, sedan befästad i sin föresats af religiösa, ofver-
tygad att ingen Svensk regering var möjlig utan Hierarkiens
störtande, vågade Konungen det afgörande steget vid We¬
sterås Riksdag 26}.

Westerås Recess består af flere urkunder, Adelns, Rådets,
Köpstadsmännens och Bergsmännens Samt menige mans svar på
Konungens framställning, och Biskoparnes samtycke, slutligen
Rådets bref till menige man. Enligt Laurentii Petri förkla¬
ring börjar Recessen med en försäkran om troget bistånd emot
uppror och Rikets utländska fiender; den slutar med en för¬
klaring att Guds ord, men ej menniskodikt och fabler bor¬
de predikas. Reductionsbeslutet är dock dess vigtigaste del;
ty det öfriga är blott allmänna grundsatser och nya trohets¬
löften åt en Konung, som hotade att Öfvergifva ett folk,
livilket icke syntes fördraga något annat tillstånd än anar¬
kiens. Reductionen innefattas i följande hufvudpunkter.

Den första rörde Biskoparnes inkomster och särdeles
deras befastade slott. Allt lemnades i Konungens hand;
slotten indrogos och inkomsterna egde Konungen att bestäm¬
ma eftersom behofvet fordrade och tillgångarne medgåfvo.
Detta var icke en indragning af orättfånget gods utan en
förändring i kyrkans författning. Dess egendom betraktades
såsom kronans. Konungen tog så mycket han ville och lät
Biskoparne behålla så mycket han unnade dem. De gåfvos
värnlöse i Konungens hand; deras verldsliga magt förlorade
sitt starkaste stöd, men "the måge" — säger Laurentius

2G) Jfr Reformationens införande och fortgång i Sverige till
Westerås Riksdag 1527 af Pehr Erik Thyselius.
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Petri — "thesse frijare wara till att achta tipå sitt
ämbete tliett the icke väll göra kundej medan the uti
slijcht wärldzligit bekymber woro" Orsaken att Biskopar¬
ne så förnedrades, var icke blott ekonomisk; det heter att
de hade "een hoop sielfva mycket giffvitt orsacken till_, att
the theres slott umbäro ther aff^ att the medh sådanna
Slott j hafva understundom legatt Konungarne och Rijkena
under ögonenj och beskyddat ther ine medh sigh the ther
Uproriska hafva warit och satte sigh Up emott Rijckzens
och sine rätta härra." — Med Biskoparnes gods följde Pre¬
laters och Kanikers samt Domkyrkornas ränta; allt under¬
kastades Konungen.

Den andra punkten rörde klostren. Dessa indrogos ej
på en gång·, men de undandrogos den andeliga styrelsen.
De lades under kronans skatt och under förvaltning af gode
män såsom län. Deras tillvaro skonades dels "för folckzens
svagheet skuldh som ther om icke ännu förstå sigh"j
dels för "the fattige perssoners skuldh, som i clöstren in-
gifven äroj hvilke för ålderdom och annan brist skuldh,
icke wette rädh till att föda sigh, om the Uthkome"
Reformationens, grundsatser hade ännu ej genomträngt Sven¬
ska folket och Reformatorn hyste aktning för de värnlö¬
ses rätt.

Att klostren lemnades i län åt gode män af Ridderska-
pet var redan en förmån för detta stånd. Dess fördel för¬
enades ännu mera med kronans genom den rättighet, som
tillerkändes enskildte personer att återfordra från kyrkan sina
fäders egendom. Denna kunde nu hafva varit antingen fräl¬
se eller skatte. I bägge fallen fick den återkräfvas för intet
om den var gifven för intet, och emot lösen om den var
såld eller pantsatt till kyrkan, men frälsegodsens reduction
begränsades af en viss tidepunkt, nemligen K. Carl Knutsons
räfst; skattejorden kunde återfordras "eehuru Jenge han
hajfver borttho warit" Så stadgades i sjelfva recessen,
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-men Rådeis bref omtalar denna terminus a quo för bägge
jordnaturerne27). — Denna Reduclion synes mera beräknad
på enskildtes, särdeles Adelns förmån, än på kronans. Men
-äfven denna vann ganska betydligt. Först och främst var
.Konungen sjelf inedborgare och Adelsman; såsom innehafvare
af Wasasläglens anspråk återtog han mången god egendom,
som i hans hand kom kronan till godo. För det andra fick
kronan rätt till rusttjenst af det frälse som återgick och till
skatt af skattegodsen. För det tredje klagades att Ridder-
skapet förut "war försvagat > och behöfde för then skuldh
ofte hedes hielp och förlägningh aff Konungenorn och thess
mindre war hans deell quar „ then doch borde mächtigh
wara" För det fjerde sönderslets förbundet emellan den
andliga oligarkien och den verldsliga. Adeln, mera obero¬
ende än förut, blef ett starkare stöd för Konungen; ville den
åter vara för mycket oberoende, saknade den Prelaternes
bistånd.

Sålunda återbördades Kyrkogodsen i Sverige utaf deras
arfvingar, som gifvit dem. I Tyskland följdes andra grund¬
satser. Der behöll man kyrkogodsen och en Protestantisk
Furste trädde i den kathol&ka Prelatens ställe eller också
bildades en fond af de andliga inkomsterna för religiösa än¬
damål och för skolorna28). En sådan tanke föresväfvade
äfven Laurentius Petri29), men andra afsigter voro mägti-
gare hos Gustaf den Förste. Laurentius Petri säger också

27) "Hvad godt eller jord under kyrkenne komt är sedhan Ko¬
nung Karls reffst stod gonga tilbaka ehuar th% är skatt eller frelse"
jRikz: Råd* Breff till then meneman; hos Stiernman; k c. T. I. ρ 81.

28) Jfr Ranke; Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation· Τ. ΙΠ.
ρ. 485 ο. tlerestädes.

29) Erkebiskopen Laureniii Petri Nericiani förklaring på We¬
sterås Recess, tryckt i Handlingar till Sveriges Reformations- och
Kyrkohistoria af Ekblom och Thyselius T. I. p. 79.
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sjelf att "thett igenom Rccessens kraft igengånget är j ähr
lijckast att thett så bl/fver y ef)ter thett hafver then skäl¬
len för sighj att Cronen och Ridderskåpett wore försva¬
gade wordne, hafver icke heller warit Gudi techt att För¬
äldrarna hafva obeskedelige gifvit ijrån sine barn och
Arfvingar och förtagett them ther the skulle hafva sin
födho af." Det var nemligen icke meningen att ordna kyi>kans inkomster för kyrkliga ändamål, utan att laga ifrån
kyrkan det som den fått utan skäl och ej beliöfde för att
uppfylla sin christliga bestämmelse.

Men livad kyrkan verkligen beliöfde fick den behålla;
derföre undantogos prestebolen i Norrland från skattejordensreduction. Man visste att dessa prestebol voro af gammal
skattejordsnatur; liade man vetat alt samma förhållande egde
rum på andra orter, så är det troligt att samma förbehåll
blifvit gjordt äfven för dem. Ty prestebolen var ej menin¬
gen att indraga, men de ansågos, likasom Presterskapets ochkyrkans oundgängliga behof i allmänhet, tillräckligt skyd¬dade af praescriptionstiden för frälsets reduction.

En så vidsträckt reduction kan med fullt skäl jemförasmed K. Carl Xl:s. Likheten ä*r i flera fall träffaηde. Ut¬
förandet lemnades bägge gångerna oinskränkt åt Konungen.Gustaf I underkufvade kyrkan lika fullständigt som Carl XI
Adeln. Gustaf I. bildade en ny kyrka; under Carl XI kom
den nya Adeln i Sverige till magt och myndighet. Gustai"Wasas nya kyrka blef Konungen undergifven; Carl XI:s nyaAdel blef mägtig blott såsom Konungens tjenare. Båda des¬
sa hvälfningar voro hvar på sin tid oundvikliga, båda hade
sin grund i hela tidens förändrade skick, och vid bäggedessa tillfällen växte nya skapelser på de störtade magternasruiner.

För Historien om K. Carl XI:s Reduction kan det vara
lärorikt alt se liuru Gustaf I:s utfördes. Vi kasta en blick
på hufvuddragen deraf.
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Den första åtgärden blef att indraga Biskoparnes slott,
och dernäst att uppskrifva godsen och räntorne, för att lära
känna deras verkliga belopp. När Konungen sedermera skul¬
le bestämma huru mycket lian unnade de andlige att be¬
hålla, jämkades recessens innehåll, så att utförandet icke al-
deles svarade emot ordalydelsen. I början slöt Konungen
fördrag med Biskopar och Domkyrkor, så att de gåfvo en
årlig afgift, hvaremot de fingo behålla godsen. Detta för¬
farande utbyttes dock under sednare hälften af K. Gustafs
regering emot ett annat, som mera närmade sig det ur¬
sprungliga beslutet. Konungen tog då sjelfva godsen och
anslog kronotionde åt Biskopar och kyrkor. Med kanike-
godsen var blott den skiljnad att många sådana indrogos utan
vederlag, emedan sjelfva kanikerne försvunno. Det hände
nemligen att de öfvergåfvo kapitlen och blefvo tjenstgörande
prester i församlingarne. — Gårdar i släderne, som tillhört
andliga samfund, tog Konungen under sin egen vård.

Klostrens öfverlemnande såsom län åt Riddersmän hin¬
drade icke Konungen att taga de klostergods, som han ansåg
vara till ofverlopps. Det finnes väl exempel att kloster gåf-
vos i förläning, men äfven att Konungen sjelf slöt fördrag
med dem om viss årlig ränta , eller också anslog hela klostret
till andra ändamål. Flere kloster förvandlades till Hospital;
Danviken t. ex. grundlades på detta sätt30). Många kloster
försvunno dermenom alt klosterlefnaden öfvergafs. Konun-

«II ·

gen hindrade ingen att öfvergifva klostren, men tvingade
icke heller någon dertill. Det quarblifna klosterfolket fick
sitt underhåll. Det var den stora skiljnaden emellan klostren
samt Biskoparne och kyrkorna att de förre förföllo och Ko¬
nungen lät dem förfalla; de sednare ombildades blott. Klo¬
strens hela inrättning utdömdes; den kunde ej öfverlefva

30) Jfr Elers; Stockholm·, T. III. p. t5. T. \V. p. 294.
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Reformationen; den katholska kyrkan deremot förändrade
blott natur och blef protestantisk.

Westerås recess handlade nu om Biskopar, domkyrkor,
kaniker och kloster; Konungen utsträckte reductionen äfven
till andra kyrkor och prestegods. Denna utsträckning ut-
öfver recessens bokstaf blef ett vapen i deras hand, som ger-
11a lastade allt livad Konung Gustaf gjorde. Konungen ut-
gaf derföre ett allmänt bref om orsakerna dertill £1547 d. 9
julii). Det visar sig deraf att han ansåg sig handla ej i
stöd af recessen, utan af rikets nytta och till både Bönder-?
nes och Presterskapets egen fördel. Presterne -— säger han
— kunde ej gifva Bönderne försvar, utan "hwar mann (sna¬
rest sagt) haffwer packet och offwerfallet them lijke
som the icke hade waridt riiksens IJnderssåther"; de hade
betungats med olaga gästning, skjutsning och andra pålagor,
så att en del landtbönder begärt komma under kronan; en
stor del af hemmanen hade Konungen funnit så godt som
ödelagde och illa liäfdade, såsom ock störste "parthen aff
Presterne haffwe icke ssielffwe hofft nägeη synnerlig for-
deel aff* samme theris bönder, hwareken medt Ijdne hör¬
samhet eller theris rättigheter thet the och offthe nog
kärt och beclaget haffweDerföre ansåg Konungen bäst
att taga äfven dessa gods under kronan, och gjorde det —■
såsom handlingarne visa — icke med rofferi och för att plun¬
dra Presterne på det nödvändiga utan blott emot vederlag
och efter aftal med innehafvarne. Om sin rättighet att göra
det, tviflade han icke; han gjorde det på sitt "Konglige äm¬
betes wägne" 31).

Äfven enskildte personers räfst med kyrkogodsen försig¬
gick ej utan ingrepp af Konungen. Han uppträdde dervid

31) K. Gustafs bref, dat. Gripsholm d. 9 Julii 1547 finnes tryckt
hos Wilskman; Ecclesiaslikverk; T. I. p. 696 och i Handl. till Sveriges
Kyrko- och Reformat. Histor. T. II. p. 312.
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dels för egen räkning, dels såsom kyrkans beskyddare emot
rof ocli plundring, dels såsom Konung för att bestämma för¬
farandet i sådana fall, som recessen icke förutsett. Det var
icke litet som K. Gustaf underlade sig sjelf. Wasaätten ha¬
de varit en stor slägt; den var nu inskränkt till K. Gustafs
egen person, om man undantager hans syster, Grefvinnan
af Hoya. Ättens frikostighet hade svarat emot dess anseen¬
de och magt, men likasom för lad ren hade varit frikostige i
att gifva, så var K. Gustaf hårdhändt i att återtaga. Genom
slägtskap med andra stora familjer tog sig Konungen anspråk
äfven på dessa ätters egendomar. Det är bekant att den rätt¬
visa som ofverhufvud utmärkte hans regering icke sträckte
sig till hvarje särskild åtgärd32). K. Gustaf var väl icke
girig, ty han hopade ej skatter utan nytta; tvertom, han
använde dem till rikets fördel, men han var dock en stor
samlare af gods och egodelar. Han försummade aldrig ett
tillfälle att rikta sig, glömde aldrig ett anspråk, som han
möjligtvis egde.

Derjämte var han en despotisk Herre. Han hade stora
begrepp om sin a( Gud förlän ta magt. -Han fördrog inga
inskränkningar utom af sitt samvete eller af yttre våld, så
länge han ej var nog stark att krossa siua fiender. Sålunda
låter det förklara sig att han "räknade sig i slägt med en
och annan j som ej aldeles på hans slägttafior kunde ut-
föras;" äfvenså att han tog ej blott kyrkors och klosters
gods utan äfven sådane som tillhörde "helgeandshus" d. ä.
liospitaler, och slutligen att han icke lydde recessens bud om
ett visst normalår för reductionsanspråken. Godsen indrogos
verkligen med föga afseende derpå om de kommit under kyr¬
kan före eller efter K.. Carl Knutsons räfst.

Samma öfverträdelse tilläto sig äfven enskildte personer.
De betraktade kyrkan såsom en eröfrad borg, som var gif-

32) Se Geijer; Svenska Folk Hist. T. II. p; 126—128.
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ven till plundring. Då hände det att Konungen, som var
den egentlige eröfraren, äfven satte gräns för plundringarne.
Han gjorde det både såsom kyrkans och kronans målsman.
Ty om ett gods "rappades' från kyrkan utan rätt, så gick
kronan miste derom; den hade eljest kunnat taga det. Ko¬
nung Gustaf var alltför egenmäktig sjelf för att tåla andras
Öfvervåld. Så väl kyrkans som Ridderskapets magt ville han
begränsa. Den förra syntes honom för mycket rik, derföre
tog han ifrån den en stor del; det sednare ville han upp¬
höja till en viss grad och gaf det derföre något, men inga¬
lunda allt. Han var såsom en mägtig segrare, som skiftar
bytet och tager lejonparten sjelf.

Derföre se vi honom befalla Presterne att gifva Konun¬
gen kunskap, så snart ett gods "rappades' olagligen ifrån
dem; derföre försäkrade han t. ex. Üpsala domkyrka emot
"Cronefougdens åtahl" Recessen fordrade ej Konungens till¬
stånd för att enligt dess föreskrift återbörda ett gods, men
det ansågs dock säkrast att begära Konungens bifall. Att
detta icke var öfverflödigt, visade sig emellanåt. Det hän¬
de nemligen att Konungen sjelf efterfrågade med hvad rätt
det eller det godset blifvit reduceradt; ja han höll äfven
allmänna ransakningar om "rappade gods." På detta sätt
blef det stundomen dubbel reduction; från kyrkan till Adeln
och från Adeln tillbaka till kyrkan eller äfven till Konun¬
gen. Ty det hände att han fann sig sjelf ega närmare rätt
till gods, som andre laggt under sig. — Vi hafva nämnt att
han ej mycket aktade recessens föreskrift om normalåret.
Orsakerna till detta stadgande voro dels svårigheterna att
pröfva anspråken från mycket gamla tider, dels omsorgen
att ej uppoffra åt enskildtes bördsanspråk för mycket af kro^·
lians fördel. Ty denna - hade rätt att taga kyrkans gods,
ehuru gamla de månde vara. I de fall der Konungen fann
dessa skäl mindre gällande, då arfsrätten, ehuru gammal,
syntes honom väl grundad, och han ville gynna pretenden-


