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såsom orättfången egendom. Äfven köpegodsen kunde blolt
lösas genom återgäldande af köpeskillingen. Men det var
icke nog med denna förman för köparen. Om en reduction
skulle ske försäkrades det honom äfven att få utbyta godsen,
gifvande andra gods af lika värde i stället, om han sålt dem
han fått åt tredje man, eller bekostat förbättringar på dem, eller
laggt dem under sin sätesgård. Det behölver knappt tilläggas
att värdet på dessa gods skulle beräknas vid reductionen efter
det tillstånd, h varuti kronan lemnatsina gods, icke efter det,
hvaruti köparen genom sin behandling försalt dem.

Sådant var det första beslutet om en större kronogods-
försäljning. Behofven fylldes för ögonblicket, men återkom-
mo lika trängande; regeringeu fortgick på den beträdda
banan.

Beslutet förnyades 1641 och kungörelsen derom upply¬
ser närmare företagets natur. Regeringen redovisar utförligt
för sitt handlingssätt. Denna gång åberopas Reg. Form. §. 60
icke utan en blick på de ofvannämnda tvetydiga orden 41).
På samma grund försvaras äfven de ynnestbevis medelst
privilegier, adelsskap och förläningar, dem Regeringen er¬
känner sig hafva gifvit, icke aldeles i enlighet med Rege¬
ringsformens mening. I sjelfva hufvudsaken framträda nu
tvänne nya omständigheter. Den ena är rättigheten att köpa
Norrköpings beslutsgods under allodialrätt d. ä. att förvandla
förläningar till egendom — en naturlig tillämpning af den
antagna grundsatsen att godsen kunde säljas. Det var icke
svårare lagbrott och vida mindre förlust att sälja kronans
rätt öfver gods, som den redan bortgifvit i förläning än att
på en gång sälja gods, som den ännu hade quar. Seder¬
mera finner man i RådsProtokollerna exempel att egendomar

41) Se Rådslag och resolution uthi någre Rißzens anlägne ähren¬
der d. 15 Maij 1641 i Handlingar till Skandinaviens Historia; T. XXI.
p. 130.
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äfven blifvit köpta till Norrköpings besluts vilkor, d. ä. att
kronogods köptes, för att besittas af köparen på samma vil¬
kor, som ärftliga län42). Den andra omständigheten var
Adelns uteslutande rätt att köpa. Otvifvelaktigt var denna
grundsats redan antagen i det första beslutet 1638, men den
uttalas icke der. Nu klagar Regeringen att ofrälse män kom-
liio till godsens besittning genom missbruk och underslef.
Missbruket bestod deruti att Frälsemän köpte gods af kronan
och sålde dem åt ofrälse män eller köpte dem för ofrälse
mäns penningar ocli lemnade godsen åt desse; detta sades
vara 43) "till Chronans prcejudwium och undersieff ajfBuss-
tiensten och annan Chronans rättigheet, så och sitt eget
stånd till förfångh och waanheder." Nu ålades dem som
detta gjort att lösa godsen tillbaka ifrån ofrälsemännen inom
natt och år; i annat fall förverkades godsen till kronan och
den erlagda köpesumman derjemte. Ofrälsemäns kronofor¬
dringar åter liquiderades med sålda gods endast under vil¬
kor att fordringarne öfverflyttades på någon Adelsman.

Så sträng var föreskriften att blott Adeln fick köpa god¬
sen. Kronans egendom öfvergick ej till medborgare i all¬
mänhet utan till ett visst Stånd. En ny källa sprang upp
till magt och rikedom för den redan mägtiga aristokratien;
— men äfven till afund och hat emot densamma. Riks-
Cancelleren klagade öfver "invidien af the som inthet fa\
och denna invidia drabbade ej blott Regeringen som lät
Adeln taga och få, utan och Adeln, som tog och fick
och njöt. När reduetionen blifvit partiernas lösen stod Adeln
allena emot folket, ty det var dess enskildta fördel att kö¬
pen egde bestånd.

42) RådsProt. d. 6 Oct. 1641, tryckt i Handl. till Skandin. Mutor.
T. XXI. p. 141.

43) Se Handl. till Skandin. Histor. T. XXI. p. 133.
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Men det var icke blott kronogods som Adeln förverfva-
de. Den fick äfven köpa kronans rätt öfver skattehemman.
Detta var nästan farligare i politiskt afseende än att krono¬
godsen såldes. Kronan afstod sin grundränta af den frie
skattebondens jord. Bonden blef skattskyldig till Adelsman-
men i stället för till kronan. Här kunde det icke sägas att
godsen odlades bättre af enskildte än af kronan, ty de sköt¬
tes ju redan förut af enskildte, nemligen af sina verklige
egare. Kronan åter afhände sig ej en svårskött egendom
utan en ren inkomst; den förlorade en stadigvarande behål¬
len ränta emot en köpeskilling, en gång· för alla erlagd och
snart förtärd. A en annan sida visar sig en stor politisk
förändring. Adeln, egare till räntan, sträfvade till egande-
rätt öfver jorden. Bonden, skattskyldig till Herremannen,
var så godt som hans undersåte, och Frälsemännen ville så
betrakta honom. Det gamla talet att Adeln vore Konungens
omedelbara undersåtare och Bönderne medelbarligen genom
Adeln var på väg att blifva sanning. Grefvar och Friherrar
i sina ärftliga län voro redan den närmaste öfverheten;
hvarje Frälseman kunde nu i sin mån blifva detsamma.
Personlig lifegenskap var väl ej att befara, och man bör icke
beskylla denna tidens Adel i allmänhet för sådana planer.
Men när man känner denna Adels stolthet, dess magt, dess
rikedom, och besinnar den menskliga egennyttans vanliga
frestelser, så är det omöjligt att icke erkänna den fara, som
hotade den Svenska Bondens frihet, att icke inse den utsigt
som öppnade sig lör Adeln att blifva Svenska folkets Herre
och egare, snart sagdt, till hela Sveriges jord44).

Sanningen fordrar att erkänna det FörmyndareRegerin-
gen icke uppoffrade Böndernes rätt. Det heter i 1638 års
Förordning att köparen må "fuller niuta räntan och Ade-

44) Jfr Geijer; St. Folk. Hislor. T. III. p. 438—440. FryxeJl;
Uerütt. ur Sveriges Historia; T. VIII. p. 102, 225 o. f.
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lig frijheet på hemmanet _, doch oförkränckt bondens och
andres hans Slechts skatt och bördsrätt och rättigheet ^
icke att trängias der ifrån eller wijdare än dhé Cronan
skyllige äre att belastas ^ medh mindre köparen eller hans
arff'uingar dem dheras rätt och rättigheet lagligen hunne
a(jfhandla/' Adela köple således kronans räntor, sådana
de voro; den egde ej rätt att förhöja dein, ej alt öka dem
med nya bördor. Men hvilken säkerhet fanns att icke detta
skedde? Il vilka tillfällen hade icke den mäglige herreman¬
nen att med lock och trug· och hotelser öfvertala, tvinga
Bonden att afslå eganderätten och blifva frälsebonde? Det
är lätt alt säga det Frälsemannen blott trädde i kronans
ställe; det var dock något helt annat för Bonden att skatta
till en enskildt man än alt skatta till staten. Huru ofta
kan ej uppbördssättet af en skatt göra densamma dubbelt
tryckande? Hvilka prejerier kan ej en rik räntetagare utöfva
emot en fattig räntegifvare ?

Det var just sådana missbruk som Bönderne sedermera
öfverklagade. Om ock denna klagan var besmittad af afund ,
och öfverdi ifven af egennytta, och förbittrad af uppviglares
ingifvelser, så ligger det dock i sakens natur att den ej kun¬
de sakna grund.

Men köparnes missbruk voro ej de enda. Regeringen
begick sjelf ett lika stort, då den afhände sig godsen i långt
större mängd än efter 1638 och 1641 års beslut. I detta
fall måste man erkänna Förmyndarnes förtjenst. De gåfvo
gods såsom belöningar för verkliga förtjenster och sålde för
nöds skuld. Men Dr. Christina gaf enskildta ynnestbevis och
skänkte bort så mycket af kronans egendom, att föga blef
quar. Hade Försäljningen slädnät vid de 800,000 Rrdr vär¬
de, som bestämdes 1641, så hade faran varit mindre och
förlusten måttlig. Men när Dr. Christina hushållade så att
det var ett undantag om något hemman ännu tillhörde kro¬
nan, då var verklig fara förhanden.
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Förmyndarne, när de lemnade regeringen, underställde
Drottningen livad de gjort och erkände till och med att den
praescriptionstid de stadgat för reductionsrätten berodde på
Drottningen att erkänna. Men de bådo henne ej begagna
sin rätt, och hon begagnade den ej heller45).

Med tanken fästad på nyare tiders Statsrätt kan man
omöjligen undgå den frågan: hvarföre spordes ej Ständerne
i ett så granniagä ärende? Hvarföre sökte ej Regeringen skyd¬
da sig sjelf för eftertal genom deras garanti? Fruktade den
måhända ett afslag? Borde den ej snarare hoppas Sländernes
villiga bifall till ett förslag att fylla kronans behof utan öka¬
de skatter? Var det icke Ständernes rättighet att blifva hör¬
de? Svaret på dessa frågor uppdagar en märkvärdig sida af
Sveriges äklre Statsförfattning. Saken ansågs nemligen icke
böra Ständerne till. Man söker förgäfves bland Regeringens
brydsamma öfvei läggningar älven den aflägsnaste antydning
på Ständern es hörande, mycket mindre på någon skyldig-
heL att säga dem till. Man finner icke heller spår till nå¬
gon fruktan för efterräkning ifrån dem. Tvärtom synes Re¬
geringen föredragit godsförsäljningen framför ökad bevillning
äfven derföre att den sednare ej kunde erhållas utan Stän¬
dernes medverkan. Dertill fordrades deras bifall, men ej
till godsförsäljningen. Här var det Konungamagtens, ej
Ständernes rätt som förnärmades. Frågan handlade om för-
myndarnes pligt att ej förmindska kronans gods för sin kung¬
lige myndling.

Icke heller innehåller Landslagen ett enda ord om nå¬
gon Ständernes magt ofver kronans gods. Att beskatta sig

45) För framställningen af godsförsnljningen under Förmyndarne, har
Förf. följt de handlingar som finnas tryckte i Handlingar till Skandinaviens
Historia, T. XXI. p. 74—217. Γ sin redogörelse vid Drottningens rege-
ringsanträde antyda förmyndarne att praescriptionstiden väl kunde utsträckas
från ett år till två ä tre.
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sjelfva och med Konungen stifta lag var deras rätt; att skö¬
ta om kronans gods var Konungens ensak. Dessa betrakta¬
des såsom en oförytterlig egendom, anförtrodd åt Konun¬
gens samvetsgranna vård.

Vidare kan den anmärkningen göras att Regeringen sade
sig hafva tillgripit godsen, emedan, såsom orden föllo, "att
beläggia undersåterne medh flere eller högre hielper _, ähr >
som föreskrifthit står Λ huarken drägeligitt eller anmodeli-
gitt"_, och likväl skedde detta sedermera. Ått det icke kun¬
de undvikas, oaktadt godsförsäljningen, bevisar blott ännu
mera huru tryckande behofven voro. Skatterna voro så tun¬
ga, beviljades med så mycken svårighet, utgingo med så
mycket knöt, att det icke bör förtänkas Regeringen om den
tillgrep en annan utväg, som, åtminstone för det närvaran¬
de, icke betungade landet, utan tvärtom satte kronan i till¬
fälle att godtgöra medborgare, som hade fordringar af sta¬
ten, t. ex. koppar-kompagniets interessenter, en utväg som
de Styrande sjelfve ansågo oskadlig, som de kunde vidtaga
utan Ständernes hörande och hvars betänkliga beskaffenhet
de ansågo endast drabba sina egna personer46).

Godsförsäljningen saknade icke exempel från förra Ko¬
nungars tid. Detta betydde dock ingenting i afseende på
beslutets olaglighet. Ty om äfven myndige Konungar mind-
skat kronans gods, följde dock icke deraf att förmyndarna
egde rätt att göra detsamma. Det är således ur en annan
synpunkt, som detta exempel bör betraktas. Det upplyser
endast att företaget icke var någon nyhet. Alla Gustaf "Wä-

46) Se Rådslag och Resolution d. i5 Maij i64i i Handlingar röran¬
de Skandinav. Histor. T. XXI. p. 122 o. f. Om Kopparkompagnietj» förhallande
till kronan och huru detta blef en ibland anledningarne till godsforsäljningen
se RådsProi. i64i d. 15 Febr. m. fl. ställen i Handl. t. Sk. Hist. T. XXI.
Om missnöje i anledning af den tunga beskattningen jfr Frgxell; Berättel¬
ser ur Sv. Hist. T. VIII. ρ 203, 243 β. f.
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sas söner hade hushållat fritt med kronogodsen; samma nöd,
som tvingade förmyndareregeringen och äfven länder den
till ursäkt, hade också bevekt Gustaf Adolf till enahanda
mått och steg. Han förpantade dock mera än han sålde och
förlänade ännu mera. Det sistnämnda var hans fullkomliga
rättighet; det kan dock icke nekas att Gustaf Adolf öfver-
skred Norrköpings beslut och bortgaf gods äfven med allodial-
rätt. Deremot förpantade han och sålde icke blott åt Adeln
utan äfven understundom åt ofrälse män. Förmyndarerege¬
ringens förfarande att endast sälja åt Adel kunde liafva sin
grund deruti att när kronan sålde sin ränta, blef godset
derigenom aldeles lika med frälsegods, och sådana kunde
blott besittas af Adel. Detta hindrade dock icke Gustaf
Adolf att emellanåt antaga ofrälsemän såsom köpare. En an¬
nan skiljaktighet emellan Gustaf Adolfs och Förmyndarnes
godsförsäljning visar sig deruti att han stadgade utom den
i lag grundade reductionsrätten äfven en särskildt företrädes¬
rätt för kronan att framför andra köpare återköpa godsen
ifall att innehafvaren utbjöd dem till salu utom slägten.
Slutligen stadgade han ingen praescriptionstid för kronans
rätt att reducera godsen. 1 allmänhet synes Gustaf Adolf
i första rummet hafva bevakat kronans rätt att möjligen åter¬
få godsen; förmyndarne deremot tillbakasatte denna rättig¬
het så mycket som möjligt och sågo köparnes fördelar mera
till godo 4 7}.

47) Om Gustaf Adolfs godsafsöndringar jämförda med förmyndareregerin¬
gens jfr Geifer, Sv. Folk. Hist. T. III. p. 29, 61, 304 not. Svar till
Prof. Fryxell p. 65 o. f. Fryxell; Om Aristokratfördömandet Η. II.
p. 28 o. f. Recension i Tidskriften Frey årg. 1846 N:o 3 p. 260 o. f.
Γί:ο 4 p.^ 345—346. hvarest finnes en förteckning ur KammarKollegii Kopie¬böcker på köpebref åt ofrälsemän under Gustaf Adolfs tid och på köpebref,deruti en särskild företrädesrätt för kronan att återköpa godsen finnes förbe¬hållen jfr Professor Beryfalks yenmäle i Tidningen Aftonbladet Nio 207.
208 for d. 8 och 9 Sept. i846.
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Särdeles märkbar visar sig denna olikhet emellan Ko-
nungens och Förmyndarnes handlingssätt vid försäljandet af
kronans rätt öfver skattehemman. Konungen sålde blott den
s. k. vissa räntan; förmyndarne sålde äfven de s. k. Ovissa
räntorna. I begge fallen sålde kronan livad den i sjelfva
verket icke egde; den sålde en ifrån början frivilligt åtagen
skatt likasom den varit en obestridlig egendom. Den vissa
räntan hade redan börjat anses såsom en från jorden oskilj¬
aktig beskattning, likasom kronan hade haft ett i jorden ned-
lagdt kapital, hvarå denna skatt skulle hafva utgjort räntan.
Ur en sådan synpunkt stod dess försäljning icke i strid med
de gällande begreppen , och kunde anses af enahanda natur
som försäljningen af kronoegendom. Men med do ovissa
räntorna var förhållandet helt olika; de voro nämligen rena
bevillningar, som hvarken häfd eller lag iklädt någon slags
natur af kronoegendom. Och så väl vissa som ovissa räntor,
så länge de utgingo såsom skatter till kronan, kunde ned¬
sättas, eller till och med upphäfvas; genom försäljningen
blefvo de enskildta personers egendom. Kronan sålde för
everldliga tider, livad den sjelf blott egde att uppbära till
dess de skaltdragande afsade sig den skatt de sjelfve åtagit
sig. Konung Gustaf Adolf tillät väl köparne uppbära dessa
ovissa räntor, men blott så länge som de skulle hafva upp-
burits af kronan; Förmyndarne förvandlade dem från be¬
villning åt kronan till everldelig grundskatt åt enskildle
män

Fäster man sig vidare vid det pris, hvartill godsen och
räntorna såldes, så finner man någon olikhet vid olika till¬
fällen. Förmyndareregeringen åberopar salig Konungens
exempel, hviiken hade -sålt för 3 procent årlig ränta; d. v. s.
att för hvarje 3 R:dr ränta, som godset gaf, erlades 100 R:dr
såsom köpeskilling. Sedermera ändrades priset till 4Y2 pro-

48) Jfr Recension i Frey, årg. 1846. N:o 3. p. 252—255.


