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cent, då äfven de ovissa räntorna beräknades. Såsom skäl
till denna förändring anföres i Regeringens resolution af d.
15 Maij 164-1 att köparne sökte efter hemman med liten viss
länta för att förtjena på de ovissa räntorna, hvilka ej be¬
räknades, och Regeringen ansåg kronan vinna mera på för¬
säljning å 4/2 procent med inräknande af de ovissa räntor¬
na. Man har tvistat om denna förändring var till vinst
eller förlust för kronan; visserligen var det bättre för kro¬
nan att få något an intet för de ovissa räntorna, se¬
dan man antagit att dessa kunde säljas, men den frå¬
gan liafva vi ej sett besvarad, hvarföre de ovissa räntorna
skulle beräknas ä 4 Y2 procent och icke å 3 procent såsom
de vissa räntorna förut blifvit värderade49). — Utom den¬
na fördel vid köpeskillingens bestämmande åtnjöto också kö¬
parne en stör vinst, som ej beräknades i penningar vid kö¬
pet; de uppburo nemligen åtskilliga af hemmanet utgående
onera, såsom dagsverken; de drogo bevillningar och utskriv¬
ningar blott till hälften emot krono och skattejord, emedan
hemmanet, när det såldes, antog frälse natur, andra förde¬
lar att förtiga, som uppkommo af det friare herravälde frälse-
egaren hade öfver sina frälsehemman än öfver annan jord 50).

Yi liafva fäslat oss vid godsförsäljningen i förhållande
till lagen och statsförfattningen. Yi hafva funnit den vara
en ljöd faliså tgärd, i rak strid med Sveriges lagliga samhälls¬
skick och af en farlig syftning emot folkets frihet. Huru stor
denna fara i sjelfva verket var, beror derpå huru mycket
som afhändes kronan. Ju mera som såldes och bortgafs,
desto allmännare, desto vigtigare måste följderna blifva. För
besvarandet af frågan om beloppet af det som afhändes kronan
hänvisa vi till de upplysningar, som en nyare forskare leni-

49) Jfr å ena sidan Fryxcll; Arislokratfördömandet; Η. II. ρ 30
och å den andra den anförda recensionen i Frey ρ. 254.

50) Se Botin; Svenska Hemman T. II. p. 158. Norrköpings heeluts-
gods fingo lösas till arfvegods å 9 procent se Resolut, d, 15 Maji i64i. r
Uandl. rör. Skand. Histor. T. XXI. p. 134.

6



42

nat ur säkra källor. II:r Doclor Fryxell liar ur de i Kam¬
marKolleg i i arkif förvarade räkningar hemtat uppgifter, hvar-
af det visar sig att Gustaf Adolf sålde mindre än förmyn-
clarne, men förlänade och bortgaf vida mera, och vidare om
man sammanräknar sålda och hortgifna gods, hlifver hela
summan mindst under Förmyndarne, större under Gustaf
Adolf och aldra störst under Dr. Christina51).

De ziffror som den nyss anförde författaren uppgifvit
hafva vi ej sett af någon annan vederlaggda. Det torde vara
omöjligt att med full noggrannhet uträkna den verkliga ziff-
ran; hufvudsaken är gifven, att Drottning Christina afhände
gods och räntor i vida högre grad än både hennes Fader
och hennes Förmyndare.

Det var först under hennes tid, som godsafsöndringen
bedrefs med verkligt slöseri. Hon godkände förmyndarnes
åtgärder, anställde ingen reduction, men gjorde den för
framtiden nödvändig52).

Emot detta förskingrande af kronans egendom höjde sig
nu ett stormande klander. Det var Böndernes rop om för¬
tryck, som bragte reductionsfrågan å bane under Dr. Chri¬
stinas regering.

Klagoropen spordes redan under Gustaf Adolfs tid, men
blefvo häftigare, ihärdigare, mera högstämda under Dr. Chri¬
stina. År 1616 bad allmogen i Småland och Öslergöthland
att Konungen for Guds skuld måtte sjelf låta upptaga skat¬
ten och löna Befallningsmännen, "att the icke tage under
sig sä månge godz och gårdar och utarme aimogen och

51) Fryxell; Berättelser ur Sv. Histor. T. VIII. p. 238. X. p. 164.
Om Aristokratfördömandet; Η. I. p. 44. not.

52) Jfr Geijer; Sv. Folk. Histor. T. III. p. 442, 476. Fryxell
Berättelser ur Sv. Histor. T. X. p. 155 o. f.
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landat der med" 53). Denna gång var det klagan öfver Ko¬
nungens fogdar, sotn hade anvisning på kronans räntor i
stället för lön. Vid andra tillfällen höras klagomål af an¬
nan art. Det funnos mångfaldiga tillfällen både till verk¬
ligt förtryck och till tvistigheler, der den ena parten kun¬
de inbilla sig vara misshandlad. Vid Riksdagen 1627 kla¬
gade Bönderne att Herrarne, som innehade kronans ränta,
ville anse sig för egare till jorden också, och förvandla
Skattebonden till Landbo; det är samma klagomål, som gen-
ljudade under hela Förmyndareregeringen och l)r. Christi¬
nas tid. Nödropen blandades med hotelser; vid 1634 års
Riksdag talades i Rådet om att inkalla ett regemente knek¬
tar för att upprätthålla lugnet. Listiga stämplingar bruka¬
des för att uppvigla Bönderne; det var verklig fara och verk¬
lig nöd, men det var också egennyttiga anläggningar, afuncl
och hat. Det var en sann grund för missnöjet, men på
denna grund rörde sig onda passioner, och dessa voro icke
endast af demokratiskt ursprung; den oenighet inom Adeln,
som sedermera blef så olycksbringande, fanns redan nu, och
demagogerne hade sitt tillhåll inom sjelfva Riddarhuset. På
detta sätt besmittades en i sig sjelf rättvis sak, och man
kan icke fullkomligt gifva någoldera partiet rätt.

Klagomålen handlade icke blott om egendom och ut-
skylder, utan äfven om personliga misshandlingar. Gårds¬
rätterna gåfvo anledning dertill. Enligt dessa hade väl
Adeln icke någon domsrätt öfver sina underhafvande, men
dock en viss disciplinär myndighet öfver sina gårdstjenare.
Nu funnos Adelsmän, som ville behandla sina landtbönder
efter samma grunder, ehuru bönderne alldeles icke hörde

53) Per Larssons Berättelse till K. Gustaf Adolf om tänkesättet,
och ställningen bland allmogen i Småland och Östergothland tryckt i
Handl. rörande Skandin. Histor. 'Γ. XXV. p. 17—22. Denna skrift gif-
ver äfven flere vinkar om prejerier och försnillning af kronans fogdar, huru
de tvingade allmogen att lösa skattepersedlarne i penningar och så vidare.
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under gårdsrätterna. Bönder kastades i fängelse på Adelns
gårdar. Regeringen långt ifrån att försvara tyranniet, ogil¬
lade det högligen, men synes ej hafva sträckt bestraffningen
längre än till varningar och förebråelser till de öfvermodige
Herrarne. Det måste också medgifvas att Böndernes ankla¬
gelser voro mycket obestämda; Adeln bad dem namngifva
sina tyranner, så ville Adeln icke taga dessa i försvar, inen
kunde icke heller fördraga att hela Ståndet lastades för det
som någre få personer brutit. Då nämnde Bönderne en och
annan, men för det masta var det blott allmänna beskyll¬
ningar och icke heller synes hvarken Adeln eller Regeringen
hafva gjort särdeles mycket för att genom sträng rättvisa af-
väpna missnöjet och rena sig sjelf i folkets ögon.

Jämmerropen förnyades beständigt, hvarom Rådsproto¬
koller och Riksdagshandlingar bära vittnen. Så t. ex. läser
man huru Bönderne besvärade sig att dagsverken ålades dem
utofver jordeböckerna, och bådo att oträngde få behålla sin j *
hördsrätt. En annan gång klaga de att Adeln tränger dem
under hvarjehanda förevändningar från eganderätten, besät¬
ter bondens egor ined sina torpare, förmenar honom att bru¬
ka sin egen skog och föröder i stället skogen sjelf. Midt
under det godsförsäljningen fortgick, talades om Reduction.
Bönderne begärde 1644 att den bestämda prasscriptionstiden
för godsens återfordrande ej måtte intagas i Riksdagsbeslutet,
Det berodde på Drottningen alt anställa reduction, men de ville
icke vid Riksdagen gifva helgd åt ett beslut, som slängde utsig-
lerna dertill. Vid Lhronföljarevalet 1649 yrkade Bönderne att
KronPrinsen skulle vaka deröfver att icke större utlagor for¬
drades af dem än jordeböckerna innehöllo. — k andra sidan
hördes Drottningen yttra om godsförsäljningen att "störste
dijjlculteten är om Skattebondernesom illa traderas" 54}.

54) Jfr Kongl. Maj:ts Resolution och Förklaring d. 24 Dec. 1627
kos Sliernmaa 1. c. T. L p. 801 o. f. — Rådsprot. d. 22 Julii 1634—
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Slutligen vid 1650 års Riksdag liördes missnöjet i en
fruktansvärdare ton än någonsin förut, ty nu förenade sig
Ρ reste- och BorgareStåndet med Bönderne i en stor klago¬
skrift till Drottningen.

Stridskrafterna vid denna Riksdag äro liufvuddokuinen-
ter för reduktionsfrågans bedömande. Man ser der partier¬
nas ömsesidiga anspråk, hviika skäl de trodde sig Kunna an¬
föra och huru de i allmänhet önskade att saken skulle an¬

ses. Vi åberopa å ena sidan de tre ofrälse Ståndens gemen¬
samma skrift till Drottningen, samt tvänne särskilda utkast i
samma anda, som upplästes i PresteStåndet och godkändes;
å andra sidan har efterverlden att tillgå tvänne försvarsskrif¬
ter, den ena af Ridderskapet och Adeln, den andra af Ri¬
kets Råd.

De ofrälse Stånden blott klaga och bedja; de tillägga sig
sjclfva ingen rätt att besluta. De skjuta ifrån sig all miss¬
tanke, såsom skulle de vilja gripa in i Majestätets rätt; de
vilja tvärtom bevara denna ifrån allt intrång. Men i ett af-
seende tillerkänna de likväl sina klagomål en afgörande kraft;
de säga nernligen att godsens innehafvare icke kunde räkna

m. fl. handlingar, citerade af Fryxell, Berättelser ur Sv. Ilistor. T. VIT.
p. 16. T. VIII, p. 301 o. f. Om Böndernes frihet från gårdsrätterne se Nord-_
ström 1. c. T. I. p. 194. Härvid bör dock anmärkas att 1612 års Adels¬
privilegier JT. 16 medgifva Adeln rätt att hålla sina bönder i fängelse, när
de anklagades för brott; de skulle nernligen icke fängslas af kronans tjenste-
män utan saken anmälas hos Husbonden, som egde taga dem i sitt forvar.
Detta privilegium medförde dock ingen patrimoniel domsrätt, men genom miss¬
bruk eller orätt uttydning af denna rättighet kunde visserligen Bönderne kom¬
ma att beklaga sig öfver enskildt fängsel och tortur. Jfr Fryxell 1. c. T. IX.
p. 68 o. f. Dagbok förd vid 1650 års Riksdag af Riksdagsmannen,
Doctor Jonas Pelri, Pastor i Hassle, tryckt i Handl. rörande Skandin.
Ilist. T. XXII. p. 60—254. RådsProt. i utdrag i Handl. rörande Skand.
Hist. T. XXI ibland Handlingar rörande kronogodsens försäljning. —
Rund. Svar på Proposit. vid 1644 och 1649 årens Riksdagar.



46

någon laga hüfd, sodan Ständerne klandrat deras rätt. Dc
artsågo således sin protest tillräcklig att återgifva kronan dess
af Hegeringen godtyckligt bestämda och sedermera försutna
fatalier för reductionen. Deras skäl äro stundom besynner¬
liga och icke alltid sammanhängande. De tro 'sig kunna be-o

m o Q
visa sin sak icke blott med Sveriges lag, AriFöreningen, K.
Gustaf I:s Testamente, Norrköpings beslut och 1634 års Re¬
geringsform, utan äfven ined Mosis lag och Gamla Testamen¬
tets Profeter. En bättre grund funno de i Allmogens ed uti
Landslagen, der det heter i afseende på Konungen att "aller
almoghin i Sverike boande skall wald hans och allan Konungz-
likan rätt styrkid' 55). De gå vidare och stödja sig på folkets
röst, äfven utom Riksdagen. Det heter i PresteStåndels ut¬
kast "at mänge retsinnighe och gudfructighe Patriotera ff
högre grad och ståndy ähre i samma åstundan medh dhe
andre Stånden." Här syftas tydligen på Reductionspartiets
vänner ibland sjelfva Adeln. Deras åstundan säga de vara
att Konungens rätt öfver kronans orörliga gods bevaras och
återställes "och så warder Ständerna emellan disponerat, ath
icke något Stånd må letteligen kunna öffuer all förtnö-
ghenhett beswäras j tryckias,och ajff uthlagor så betungas y

för någre andra ståndz personers serdeles nytta och öjffuerfiö-
dighett j uthan ath alle ståndhen måghe bliffua widh macht
och widh it lideligit och drägeligit tilstånd erhålne såsom
fyra stadige pelarey hwilke Swerigis rijkes Regementhe,
'likasåsom en wäll grundat bygningj så många hundrade
Ahrs tidh uppehållit haffua."

I dessa ord uttalas hufvudsaken. Det är samma mening
som uttryckes i den gemensamma klagoskriften med de or¬
den "att Regementet warder ombytt." Let är samhälls¬
skickets förändring som förutsäges, frihetens undergång för
de ofrälse klasserna. Deras klagan gäller odrägeliga bördor,

55) Kon. Balk. C. 5. §. 1.
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hotelser och fängsei, osäker eganderätt, svårighet alt finna
rättvisa på laglig väg, och, såsom roten Lill allt ondl, Adelns
välde, snart sagdt, öfver all Sveriges jord och med detsam¬
ma öfver kronans inkomster. Ty vore väl Bönderne för¬
vandlade från en fri allmoge till Adelns landlbor, så kunde,
kronan intet erhålla af dem utan liusböndernes bifall och ul-

skrifhingen mindskades till hälften när Bonden blef Frälse¬
bonde. Presterne åberopa allmogens klagan vid Riksdagen
1622 och en af höga öfverhelen gifven "god resolution
Men denna säges nu vara "ajj' een deell litet acthat eller hul¬
let så att bej'metandes är ath oretwijsa giör landet odlus">
hvarpå anföras Bibelens ord om himmelens straff, som kan
vända regementet från ett folk till ett annat, och Guds An¬
des förmaning hos Profeten Jeremias att hjelpa de bedröfva-
de ur våldsverkares hand._

Sålunda ville de anse den sak, de bestridde; den syn¬
tes dem politiskt farlig, olaglig, ogudaktig.

De upptaga äfven motpartens skäl till vederläggning.
Det första var hämtadt från det begrepp, man stundom fa¬
stade vid arfriket. Det var icke ovanligt den tiden att anse
den ärftliga Konungamagten igenom sjelfva ärftligheten vara
en mera omfattande magt än Valkonungens. Kronans ärft¬
lighet förblandades med enskildt arfsrält, arfrike med en¬
välde. Derföre kunde det sägas att den ärftlige Konungen
egde afhända sig sitt rikes tillhörigheter "såsom enom an¬
drom fiijt står att bortgiffua eller försälja sin egliendom
everdeligaDet är emot detta förvirrade begrepp som det
nu förklaras i Presternes skrift att ingen magt är af Gud
gifven så oinskränkt, att icke den mägtige bindes af Guds
och naturens hud, samt rikets besvurna lagar.

Om de klagande erkände Majestätets rätt efter Sveriges
lag, så gåfvo de således tillika en protest emot Konunga¬
magten med Gudomlig rätt, och finna äfven i Konungens
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ed och pligt ett skäl emot det inkast Adeln gernä gjorde att
godsen voro dem försäkrade med Konungens namn och in¬
segel. Ty — säga de — "nu är it alnienligiht och tnedh
eed bekräfftatt förbund > angående K, Maj:ts säkre Rege¬
ring och hele fäderneslandzsens ytterste wälfärd fast högre
actandes än een privat contract och handell j serdeles medh
een eller annan angåendes ens eller annars privat och eghen
nyttighett, dhet gemene bästa till förfånghen god och
trogen patriot — heter det vidare — sätter sin egen sak
tillbaka för det allmänna bästa, och att härom råda eller
påminna är icke att falla in uti Kongl. Majrts höghet eller
ogilla det med Konungslig Secret och namn är bekräftad!.

Vidare förnekas sanningen af det påståendet att landet
bättre odlades än då kronan sjelf hade godsen. "Öffuer
tiugo bondaheman" — heter det — "ärhe en städζ för lag-
de under een Sätesgård och ähro gjorde till hästhagar;
böndernes egne brück och hemman settes tillbaka och förτ
surnas genom odrägeligit arbete och dagzwerkie på Sätes¬
gårdarna/' Det anmärktes också att de som rådde kronan
att förskingra godsen sökte dock sjelfve att bekomma fastig¬
het, heldre än penningar, och medan de togo till sig kro¬
nans gods förmenade de denna att förvärfva sig vore det
blott ett enda frälsehemman. Härvid glömde man dock att
detta sista var lika väl förbjudet i lag·. Slutligen vände man
blicken tillbaka till fordna tider, anförande Carl Knutsons
och Gustaf Wasas exempel, huru den förre tog län, ej
everldlig egendom, när han nedlade kronan, och den sed-
nare, när han hotade att göra det, begärde med penningar
bli fva utlöst.

Om kronans förlust heter det att Staten hänvisades till
osäkra inkomster, tullar och acciser. Räntorna — sades det
— voro vissa och utgåfvos gerna af bonden till kronan; tul¬
larne berodde på handelns växlingar och "inthet stånd af
dhe nedrigare funne sigh dher äff wara hulpit eller lisat/'


