
£9 ?o

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

K. CARL XL REGERING.

Historisk Afhandling

hvars Fjerde del
med den vidtberömda Philosophiska Fakultetens samtycke

framställes till oiTentlig granskning

af

mag. VILHELM ERIC SVEDELIUS
Politicee Docens

och

CARL ALFRED CORNELIUS
af Ostgfitha Nation

Floditisk Slip.

på Gustavianska Lärosalen d. 12 Juni 1849 f. m.

UPBAL.A,

LEFFLER OCH SEBELL, 1849.



 



25

ten och kronans förlust ej var för stor, lät han stadgandet
om normalåret falla. För egen räkning, satte han sig öfver
all inskränkning. Måhända gjorde han det i kraft af den
åsigt, som framträder i hela hans statshushållning, att Sve¬
riges krona var den yttersta egaren till all Sveriges jord33}.

Alla dessa undantag från récéssen äro dock ej lika mån¬
ga bevis på Konungens egenmägtighet. De voro också en

följd af sjelfva lagens obestämdhet, som ej kunnat förutse
alla de frågor som uppstodo vid tillämpningen. Kyrkans
gamla och kronans nya rätt, bäggederas behof och enskild te
arfvingars anspråk, allt måste bevakas. Undantagen blefvo
många, men ej så många att de upphörde att vara undan¬
tag. Den allmänna regeln blef alltid Westerås recess34}.
Kronans vinst blef så mycket större som de reducerade god¬
sen till en stor del voro gamla Skatte- och Frälsehemman,
hvilka först från sina enskildte egare kommit under kyrkan,
och nu kommo från kyrkan till kronan. Det var ej blott
ett återtagande af det kronan egt och förlorat, utan ett helt
nytt förvärfvande af egendom, som kronan aldrig egt förut.

Sådan var Gustaf Wasas reduction. Vi öfvergå till fram¬
ställningen af Carl X:s och Carl Xl:s.

33) Se Geijer; Sv. Folk. Hist. T. II. p. 113—126, jfr äfven Nordström ;
Γ. c. T. I. p. 115 o. f. p. 173 jfr Regementsform. i Weslergöthland dat.
Nylödösö d. 9 Apr. 1540, deruti Konungen förbjuder det missbruk som visa¬
de sig alt de andlige undandrogo godsen från reduction genom alt sälja demtill lekmän, Stiernman 1. c. I. 149. Botin A. c. II. 115,

34) Se rörande Gustaf I:s Reduction — Relation om Bispars, Kanikers,
Praebendaters och Closters Jordegodz af Claud. Örnhjelm, tryckt i Hand¬
lingar, rörande Skandinaviens Historia T. XXI, XXII. och ErkeBiskop
Laurentii Petri Nericiani förklaring på Westerås Recess, tryckt i Hand-
tingar till Sveriges Reformations- och Kyrko-Historia T. I. p. 69. o. f.
ηγ hvilka skrifter de ofvan anförda citationerna äro hämtade. — Westerås re-
•eis hos Stiernman T. I. p. 56 o. f.
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ANDRA KAPITLET,

Om JReductionsfrågans behandling före Konung
Carl X Gustaf.

De politiska förhållanden, som gjorde K. Carl XI:s Re-
duction möjlig att utföra, lemna vi för närvarande å sido,
men fästa oss vid den rättsgrund, hvarpå den hvilade, och
de förberedelser, som voro gjorda redan under Dr. Christi¬
nas tid.

Reductionen härledde sig från kronogodsens afhändan-
de, särdeles under 17:de seklet. Hade Svenska regeringen
rätt att afhända kronan gods? Detta är första frågan. Vi
hafva redan besvarat den med nej, hvad de äldre tiderna
beträffar, och upprepa detta svar för det tidehvarf, hvarom
frågan närmast handlar.

Hvarken K. Gustaf I:s Testamente eller de följande
Wasakonungarnes kröningseder och konungaförsäkringar eller
Regeringsformen 1634. tillerkänna Regeringen en sådan rät¬
tighet35}; tvärtom; det gamla förbudet förnyas. Regerings·?
formen af år 1634 var gällande, när den stora godsförsälj-
ningen hegyntes — som skedde 1638 —; dess innehåll for-
tjenar derföre att närmare betraktas. Den 59:de punkten för¬
bjuder FörmyndareRegeringen att gifva "någre privilegia till
Konungens prcejudicium eller dess inkompsters stadige för¬
minskelser" Den 60:de punkten bjuder att "icke måge hel-

35) Om innehållet af dessa acter se ofvanföre. Den hithörande punk¬
ten i K. Sigismunds Konungsed har tydligen äfven afseende på Rikets
försrar emot utländska fiender, enär det talas om att "Landamärom wärje",
men de sista orden handla lika tydligen om Konungens reductionsrätt af gode
inom landet.
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ler Chronones eller Skattegodz och mindre andre Chrono-
nes rätt- och herligheter anten sällies hortskifftes, bort-
giffves eller i hwariehanda motto affhändes aff Regerin¬
gen"j men straxt derefter blifver detta förbud till hälften
Återtaget genom de orden att Konungen "må alt dedt än han
gitter återkalla och igentaga 3 så att alle sädanne beneficia
som j een sådan Rijkzens Stat aff merkelige orsaker skeer,
och göreSj icke länger mage beståå än j Konungens från-
wahru y siukdom och medan Formenderskåpet wahrar 3
uthan Konungen dem sedan serdeles bekräffterRegerings¬
formen förbjöd således godsens afhändaηde, men medgaf til¬
lika att vigtiga skäl kunde föranleda undantag ifrån förbu¬
det. Grundsatsen att godsen aldrig kunde för everldliga ti¬
der skiljas ifrån kronan står i alla fall högtidligen bekräftad.

Denna Regeringsform, närmast beräknad för Förrayn-
dareRegeringen, erkändes af Dr. Christina, såsom bindande
regel för hennes egen regering 36).

Oaktadt dessa stadganden hade gods blifvit afsöndrade
från kronan. Det hade skett genom förläningar, gåfvor och
köp. Vi hafva redan sett att förläningarne voro tillåtna så¬
som det vanliga sättet att belöna förtjenster, att liquidera
skulder och underhålla embetsmän. Vi hafva också sett hu¬
ru förläningarne genom sin mängd och storlek blifvit känn¬
bara för kronan och huru Regenterne sökt reducera dem.
Gustaf I. tog mera till kronan än han gaf derifrån; det var
i synnerhet efter hans tid, som förläningarne åter började
gifvas i större mängd och blefvo nu af ännu betänkligare
följder genom sin förändrade natur, ty länsrätten blef ärft-

36) Dr. Christinas försäkring till Rikets Ständer, dat. d. 7 Dec 16A4,
hos Siiernman 1. c. T. Π. p. 1061—1064. Drottningen uppsköt regerings¬
formens granskning och bekräftelse för ererldliga tider till sin kröning, men
lofrade emedlertid rätta sig derefter och behålla den "i sin rigor och till
exeeution"
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lig. Denna grundsats, okänd i Sveriges äldre Statsrätt, iii-
fördes genom Grefve- och Friherreskaperne på K. Erik XlY:s
tid och for de mindre förläningarne genom Norrköpings be¬
slut 1604. Grefve- och Friherreskaperne voro af stort om¬
fång; de omfattade icke enskild ta gods utan hela socknar,
härader, landsorter. De angingo äfven kronans skatt, som
Staten mistade och Grefven eller Friherren erhöll. De njöto
äfven andra privilegier, särdeles domsrätt, som gaf dem ka-
rakteren af små vasallstater under Konungen och riket. Gref-
ven och Friherren var dock förbunden att utgöra rusttjenst,
att lyda rikets allmänna lag och egde ej pålägga nya skatter.
Dessa län voro ovilkorligen ärftlige, dock med vilkor att inves-
titur söktes af hvarje ny inneliafvare och hos hvarje ny Konung.
Deras skatte- och kronobönder skulle blott utgöra hälften
emot andra vid bevillningar och utskrifningar; deremot fiek
Grefven och Friherren icke förmindska det erhållna länet37),
och det gick odeladt i arf efter förstfödslorätt.

Norrköpings beslutsgods kallades de mindre förläningar¬
ne, hvilkas ärftlighet erkändes genom Norrköpings Riksdags¬
beslut 1604. Äfven dessa ärfdes af manliga bröstarfvingar;
äfven for dem fordrades investitur af hvarje ny Regent; äf¬
ven de måste odelade och oförmindskade bevaras, och kun¬
de derföre ej säljas eller förpantas utan att först hembjudas
Konungen eller Fursten. Utslocknade ätten på manssidan,
så hemföll godset till kronan; lefde en dotter quar, gift
med en man, som Konungen eller Fursten "kan late sigh
medh åtnÖija\ återfick han och begge deras manliga arfvin-
gar godset, och den ogifta dottren hade rätt till brudskatt.
Deremot ärfdes dessa gods icke i bak- eller sidoarf38).

37) Hertigdömena voro äfven ärftliga län, men de upphörde med Her¬
tig Carl Philips död, och komma derföre icke i betraktande vid frågan om
K. Carl XI:s Reduction. Om Grefve- och Friherreskaperne jfr Botin; 1. e.
T. II. p. 124, Nordström; 1. c. T. I p. 184, 202 o. f.

38) Om Norrköpings Beslutsgods se RiksdagsBeslnlet hos Stiernmavi
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Skiljnadeii emellan Norrköpings beslutsgods samt Grefve-
ocli Friherreskapen låg hufvudsakligen i de större förmåner,
som åtföljde de sednare. Norrköpings beslutsgods medförde
ingen domsrätt, ingen rätt till sakören och deras inskränk¬
tare storlek gaf- dem blott karakteren af förlänade gods;
Grefvarne och Friherrarne liknade ej; så mycket egendoms-
herrar som icke snarare regenter.

Men Norrköpings beslutsgods voro ej blott mindre gyn¬
nade med förmåner, de voro äfven mera belastade med bör¬
dor än Grefve- och Friherreskaper. Deras Bönder drogo
skatt och utskrifning lika med andra, ej såsom i Gretve^
och Friherreskaperna, blott till hälften emot kronans bön¬
der. Rusttjensten bestämdes för Grefvar och Friherrar efter
förläningsbrefvet, för de öfriga efter allmänna författningar.
Grefven och Friherren kunde anlägga städer och njöto i all¬
mänhet särskildta förmåner af städerna; sådant kunde ej
komma i fråga vid Norrköpings beslutsgods.

Denna ärftliga länsrätt var det sista försöket att införa
feodalismen i Sverige. Den hade sitt ursprung i K. Erik
XIV:s begär att upphöja de stora familjerna i jemförelse med
Hertigarne och att omgifva sin thron med en ökad glans.
Den smickrade i hög grad Adelns ärelystnad, och när denna
Adel genom Gustaf Wasas reduction och Gustaf Adolfs se-
gersälla krig blifvit rikare, stoltare, mägtigare, genomfördes
länens ärftlighet i en vidsträckt omfattning till förlust för
kronan och till fara för den Svenska friheten. Det synes af
sjelfva ordställningen i Norrköpings beslut att den ärftlighet,
som der stadgades, var mera en protest emot en aldeles oin¬
skränkt arfsrätt än en ny fördel som beviljades, mera en för-

1. c, T. I. p. 559 fjortonde pnnkten. Ogifta döttrars rätt till brudskatt fanns
älven vid Grefve- och Friherreskaper och derjemte hade de yngre söncme
derstädes rätt att erhålla "cen uederkännelse fur sin arfsrätt" i pen¬
ningar.
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Maring att länen som nu brukade behandlas likasom arfvegods,
dock ytterst tillhörde kronan och kunde samt borde i sinom
tid dit återfalla, än en ytterligare förunnad frihet 39). För
Svenska folkets begrepp var denna ärftliga länsrätt föga pas¬
sande. Den egnade sig väl att bilda en aristokratisk mellan-
magt emellan Konung och folk. Denna skulle då haft till
sin bestämmelse att skrifva gränser nu lör monarkisk despo¬
tism, nu för ochlokratisk yrsel. Men en sådan mellanmagt
är just hvad Svenska folket aldrig fördragit. Det fördrog
den icke heller nu, och uttalade sin protest deremot i de
ofrälse Ståndens och den lägre Adelns fordran af reduction.
Under K. Gustaf Adolf blef aristokratien Konungens trogne
tjenare ocli lät sin magt begränsas både af hans snille, hans
herrskarekraft och hans rättvisa. Gustaf Adolfs anda öfver-
lefde honom hos Axel Oxenstjerna och någre få, men de
jfleste höjde sig sällan öfver sitt stånds interesse till fäder¬
neslandets4 °). Detta var Adelns brott och blef dess olycka.
Ty det gaf dess fiender anledning att angripa den i fäder¬
neslandets namn, äfven när anfallet i sjelfva verket utgick
från ett ilsket partihat.

Men deremot kan det icke påstås att den ärftliga läns¬
rätten var olaglig, ty Grefve- och Friherreskaperne voro
grundade på erkända privilegier och Norrköpings Beslut var
ett allmänt Riksdagsbeslut.

Olagliga deremot voro gåfvor af kronogods med allodial-
rätt. AUodium är motsats emot län; det betecknar en full

39) Jfr Botin; 1. c. T. IL p. 132.

40) Tillfälliga andantag från privilegierna i beskattningsväg beviljade
Adeln understundom, men sökte deremellan utsträcka sina företräden ocb synes
ej aktat sin ställnings oförenlighet med folkets frihet; jfr Geijer, Trenne
Föreläsningar p. 63. Svar till Prof. Fryxell p. 79, 87. Fryxell, Ber
rättelser T. VIII p. 99 o. L
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éganderätt, icke en "Öfverlåten besittnings- eller nyttjande¬
rätt» En efterkommande Konungs magt att återkalla föriä-
ningar, gifna af företrädaren, kunde ej förenas med begrep¬
pet af allodialbesittningen; sådane gåfvor inneburo en öfver-
trädelse af Landslagens bud att Konungen må intet "minska
for androm Konunge."

Icke så bestämdt olagligt, men dock af en ganska tve¬
tydig beskaffenhet var beslutet att sälja kronogods. Detta be¬
slut kungjordes af Dr. Christinas förmyndare d. 5 Nov. 1638
och förtjenar en närmare betraktelse.

Det visar sig af Rådets protokoller och af kungörelsen
om beslutet att rikets nöd var enda orsaken dertiil och Re¬
geringsformens förbud den enda betänkligheten. Det var i
sin början en åtgärd sådan som äfven den oegennyltigaste
regering vidtager i nödens stund, heldre brytande lag än
låtande fäderneslandet förderfvas. Det fanns blott ett val,
antingen att skaffa penningar eller att öfvergifva det Tyska
kriget med skam och skada. Stora uppoffringar, redan gjor¬
da, hade då blifvit utan ersättning, Gustaf Adolfs segrar
utan frukt. Regeringen bröt heldre Regeringsformen än den
öfvergaf det verk, för livilket den store Konungen offrat sitt
blod och Svenska folket satt sin ära i pant. Under sådana
intryck och ledd af sådana grundsatser beslöt den att sälja
gods för 200,000 R:dr värde. Hvad skulle den annat liafva
gjort? Penningar måste den skaffa utan dröjsmål. Man lade
stor vigt på tullar och acciser; man hänvisade gerna till in-
directa skatter, men tullar och acciser kunde blott små¬
ningom ökas, skatterna ej stegras, lån ej erhållas, utöfver
hvad kronan redan var skyldig. RiksCancellerens grundsats
var att godsen bättre odlades af enskildte personer, och Sta¬
ten skulle draga större vinst af den ökade välmågan och
deraf stegrade skatter än af egna gods. Det var Regeringens
åsigt att i sjelfva verket ingen skada skedde. Det var blott
Regeringsformens bokstaf, den allena, som stod i vägen.
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Men denna regeringsform var dock gällande lag — och
derföre tvekade Regeringen. Den fattade dock sitt beslut,
men ursäktade det med rikets behof och äfven med Konung
Gustaf Atlolfs exempel. Den glömde ej heller Landslagens
bud om efterkommande Regenters rätt att reducera; den er¬
kände denna rätt, men begränsade den tillika. Den antog
möjligheten af en reduction under Dr. Christina såsom myn¬
dig, men stadgade en prsescriptionslid derför inom natt och
år. En sådan begränsning fanns ej i Landslagen, ej i Re¬
geringsformen, ej i någon gällande lag, men den var en
följd af det hufvudsakliga beslutet. Hvilken hade väl velat
köpa gods, som när som heldst i en framtid kunde återfor¬
dras? Regeringens rätt att begränsa Drottningens reductions-
anspråk var hvarken bättre eller sämre än dess rätt att fatta
beslut i hufvudsaken. Kunde den sälja godsen, så tyckte
den sig ock kunna bestämma vilkoren. Den som vågat ett
djerft steg, får icke rygga för följderna.

Yi hafva fästat uppmärksamheten på Regeringsformen
60 som på en gång förbjuder godsens förskingrande och

likväl antager att det kunde ske. Det är med afseende på
dessa dunkla uttryck, som vi sagt att godsförsäljningen icke
var fullt olaglig. Denna Regeringsformens tvetydighet be¬
gagnades dock ej nu af Dr. Christinas förmyndare. De fästade
sig vid lagens anda och nekade ej att deras eget beslut var
i strid deremot.

Under samma beslut innefattades äfven ett anbud till
dem som hade gods i pant, att lösa sig dem till arfs. Ville
någon, som icke förut hade gods i pant, heldre taga nya
gods på panterätt än köpa dem, så stod detta honom också
öppet. I sjelfva verket var det nästan ingen skiljnad, ty en
inlösning af de förpantade godsen var lika litet att förmoda
som en reduction af de sålda. Drottningens rätt att åter¬
fordra dem var lika gällande i bägge fallen, men hvarken
köpe- eller pantegodsen fingo återtagas, hvarest de funnos;


