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Norrköpingsbeslut; dess upphäfvande var en återgång ifrån elt
orätlmätigt till ett lagenligt tillstånd.

Förvandlingen från allodial- till länsrätt var lätt att före-
skrifva, svår alt verkställa. Ridderskapet ocb Adeln sökte att lö¬
sa svårigheterna; deras föreslagna villkor finnas ej i Riksdagsbeslu¬
tet, men ligga till grund för den Reduclions-stadga, som Konun¬
gen sedermera utgaf. Vi skola betrakta dessa villkor för att se
under hvilka synpunkter denna sida af Reductions-saken fram¬
ställde sig.

Allodierna kunde vara förverfvade på olika sätt, genom köp,
byte eller donation. I de bägge första fallen blef kontraktet
orubbadt, så vida dess innehåll var troget uppfylldt. Detta yrka¬
des af Adeln ocb beviljades af Konungen i Reductions-stadgan.
Men om förbindelsen deremot ej blifvit uppfylld, skulle kronan
ersättas med ränta ej högre än 6 procent för den tid kronan sak¬
nat sin rätt. Köpe- och byles-allodierna hemföllo för öfrigt under
den allmänna undersökningen om godsens åtkomst.

Vidare kunde allodial-rälten grunda sig på s. k. förbättring,
d. v. s. att godset först erhållits med länsrätt, men sedan blifvit
genom köp förvandladt till allodium. För sådana fall begärde
Adeln att då den köpt allodialrätt till sin förut innehafvande läns¬
rätt uti ej omistande orter, få behålla hälften såsom län ocb hälften
såsom allodium, med rättighet att sjelf bestämma hvilkendera hälf¬
ten skulle blifva allodium. Detta bifölls af Konungen med tvänne
tillägg; det första att den hälft, som lades under länsrätt, icke
fick vara sämre än den andra; det sednare tillägget innehöll att
om det blott handlade om ett eller två hemman skulle alltsamman
få behållas såsom allodium emot betalning efter kronovärdering.—
Detta var såleds ett tillfälle att genom köp rädda de små allodierna
undan reductionen och den allmänna tillåtelsen att behålla hälf¬
ten af dessa förbättringsgods såsom fortfarande allodier var en
inskränkning i regeln att allodierna skulle förvandlas till län59).

59) Riks-Arkiv. Ridd. och Ad. föreslagna vilkor för Allodial-godsens re-
9
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En del allodier hade gått i arf. Dessa kunde nu antingen
vara ärfda på en enda hand eller delade genom arfskiften. I förra
fallet förvandlades de helt enkelt till län; i sednare fallet, otn

denna förvandling icke kunde ske utan att upprifva arfskiften
iingo de lösas å nio procent. Denna tillåtelse, såsom nämndt är,
gällde dock endast för alt undvika upprifvande af arfskiften, men
om detta kunde undvikas, ehuru godsen voro delade på fiere
händer, bprde de förvandlas till län enligt den allmänna regeln60).

En annan del af allodierna hade gått i handel enskildte
emellan. Här fordrade billigheten icke blolt ett bestämmande af
kronans rätt, utan ock en förlikning emellan enskildtes rättsan¬
språk. PresteStåndel var strängt, det yrkade att kronan borde
t3ga ut sin rätt-, hvarheldsl godset funnes, och låta köparen och
säljaren sämjas bäst de kunde. Fresterne höllo sig vid lagens
nakna bokslaf, sägande blott alt köparen och säljaren hade vetat
med livad rätt de kunnat köpslå om godsen. Adelns förslag blef
i det hela gällande. Saken bestämdes såsom en affär emellan
kronan och säljaren, men godsen fick köparen behålla, såvida
denne icke uttryckligen frikallat säljaren från efterräkning; i delta
fall, om köparen iklädt sig säljarens ansvar, blef det en sak emel¬
lan den förre och kronan. Regeln var att egna arfvegods förvand¬
lades till län i stället för de kronogods som låntagaren sålt;
hade ej låntagaren tillräckliga arfvegods, måste han betala halfva
räntan af de kronogods han sålt. Yore nu säljaren oförmögen
att på någotdera sättet godtgöra kronan, eller vore han ur lan¬
det rest, då först kom kronan i underhandling med köparen och
förbehöll sig alt inom sex år få lösa allodialrätten till de gods,

duction §.2, 3. Reductions-Stadga d. 25 Junii 1655. §. 2, 5, 6. Red.-
Stadgan finnes tryckt.

60) Riks-Arkiv. Ridd. o. Adelns villkor §. 5, Red. Stadgan §. 8.
Ridd. och Adelns forslag, särskildt till allodiernas förvandling, till expectan-
sernas, de omistande godsens och fjerdepartens indragning finnas i Adelns
Svar pä K. Maj-.ts Proposition.
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som köparen verkligen betalat; resten, i fall några gods erhållits
i köp utan· riktig betalning, återföll. Här kunde således säljarens
oförmögenbet att betala blottställa köparen för förluster och en-
skildta fördrag rubbas af kronans bättre rätt. Men dessa förluster
mildrades genotn den inskränkning i kronans rätt att denna blott
fick lösa, icke rent återtaga allodialrätten, och var bunden till
en prccscription af sex år. Saken bestämdes dock af Konungen
något strängare än Adeln önskat, ty dess förslag innehöll att der
någon vore utfattig eller ur landet rest, borde kronan, ej köpa¬
ren bära skadan. Deremot om krigsbefälet eller andre kronans
tjenare »för theras ringa förmågo skuld och för theras utrustnin¬
gar till kronones tjenst och heder» sålt eller pantsatt ett mindre
antal 4—8 ej 10 gårdar skulle nåd gå för rätt01).

Nu kunde ock hända att Adeln byggt sätesgårdar på de allo-
dialiter gifna kronogodsen. Adeln begärde då att få lösa sådane
sätesgårdar till allodialegendom, men detta beviljades icke ovilkor-
ligen i Reductions-Stadgan. Kronans rätt alt återfå allodialrätten
antogs såsom gifven; det öppnades blott en utsigt att genom
Konungens nåd få utbyta godset, genom att ställa egna arfvegods
såsom län under kronan. Det berodde på Konungen alt i hvaije
särskildt fall bevilja eller afslå denna frihet52).

Slutligen stadgades vissa villkor för de från allodier till län
förvandlade godsen. Sidoarfvingar och döttrar i de hus, der in¬
gen son fanns, erhöllo för sig och sina manliga arfvingar rätt
att behålla allodierna såsom län, bvilket var en utsträckning af
Norrköpings beslut. Detta erkände nemligen länens ärftlighet en¬
dast på svärdssidan; nu fingo allodiernå behållas under länsrätt
äfven af sådane arftagare, som ej varit berättigade dertill enligt
Norrköpings beslut63). — En annan fråga, som måste bestämmas

61) Riks-Arkiv. Prest. Stånd, godsens Teduction. Ridd. o. Ad. villkor.
§. 6. Red. Stadg. §. 9.

62) Riks-Arkiv. Ridd. o. Ad. villkor §. 7. Red. Stadg. §. 10.
63) Riks-Arkiv. Ridd. o. Ad. villkor §. 8. Red. Stadg. §. 11.
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var den om morgongåvorna. Det kunde hända att någon gifvit
en större niorgongåfva än han hait rättighet att gifva af läne¬
godsen; i sådant fall borde det öfverskjutande beloppet utgå af
hans arfvegods, men om dessa ej räckte till ville Konungen efter
mannens meriter ihågkomma familjen med nådår o. d. förmåner64).

För öfrigt bekräftas den förhoppning som Norrköpings beslut
innehöll alt döttrarne kunde få behålla godsen i brist på manli¬
ga arfvingar, eller åtminstone erhålla en viss brudskatt af rän¬

tan65). Denna rätt till brudskatt bestämdes olika ifall manliga li-
nien var utgången eller bröder funnos i lifvet.

Slutligen lofvades ersättning för de förbättringar länetagaren
verkställt på godsen genom odlingar i åker, äng, trädgårdar o. d.
eller anläggningar till gårdens nytta, såsom qvarnar, dammar o.
s. v.; men denna rättighet till ersättning gällde icke sådana an¬

läggningar, som hlott lände till innehafvarens lust och bequämlig-het. De gjorda förbättringarne skulle värderas af gode män,
hälften adel och hälften ofrälse66).

De län som nu förblefvo i låntagares händer, kunde såsom
län ej försäljas. Men i denna länsrättens grundsats medgafs en
inskränkning; det hette nemligen att om någon i oförvållad nöd
ej kunde på annat sätt rädda sitt goda namn, egde han hembju-
da godset åt kronan, och det gafs honom hopp att kronan kunde
tillåta honom sälja eller förpanla det. Godset skulle doek aldrig
ändra natur, utan köparen eller pantegaren ikläda sig länsförbin¬
delsen67).

Det är tydligt att dessa stadganden till en del icke så myc¬
ket rörde reduetionen, som länens förhållanden sedan allodialrät-
ten försvunnit. Norrköpings Beslut var den allmänna regeln, men
jämkades något till läntagarnes fördel.

64) Riks-Arkiv. Ridd. o. Ad. villkor §. 9. Red. Stadg. §. 12.
65) Riks-Arkiv. Ridd. o. Ad. villkor §. 10, 11,14. Red. Stadg. §. 13,16.
66) Riks-Arkiv. Ridd. a. Ad. .villkor §. 12. Red. Stadg. §. 14.
67) Riks-Ajkiv. Ridd. o. Ad. villkor §. 13. Red. Stadg. §. 15.
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IF. Exspectanserna. Ingen del af Reduclionen synes
varit så efterlängtad, som exspectansernas upphäfvande. Benäm¬
ningen upplyser livad de betydde. Det var donationer och köp,
icke af egendomar utan af en presumtiv rätt, sedan den närva¬
rande innehafvaren afgålt eller hans ätt utslocknat. Kronan hade
först afhändt sig egendomen och sedermera genom exspectanserna
äfven rättigheten att i en framtid återfå den. Sådan hade ifvern
alt gripa kronogods varit och sådant slöseriet, att man å ena si¬
dan tagit och å den andra gifvit invisningar på aflägsna lider.
En del af exspectans-tagarne hade i bestämd ordning, andra ge¬
nom fördrag med förre innehafvaren kommit till godsens besitt¬
ning; andra väntade ännu derpå; andra hade olofligen erhållit
den. »Korssfäst! Korssfäst7» ropade Adelns Utskott, när Riks-
Cancelleren talade om exspectanserne. De strida emot 9:de Bu¬
det i Guds Lag — sade Presterne —, de gå ut på ett listigt
grepp att hindra kronans rätt; de må aldrig finnas, att ej af slik
sed synden emot Guds hud må näras och den ene af girighet
tillfoga den andra orätt. Man må snarare förbjuda än tillåta ex-

spectanstagare alt förlika sig med förre innehafvaren om besitt¬
ningen , ty dermed har svek och våld bedrifvits. De exspectanser,
som blifvit ärligt köpta, kunde väl icke så strängt fördömmas,
men borde icke nämnas med ett så förargeligt och emot Guds
lag förgripeligt namn68).

Riksdags-Beslutet är ganska kort i frågan om exspectanserna.
Det säger blott att de skulle indragas, men lemnar sättet att be¬
stämmas af Konungen. Huru det bestämdes visar sig af Adelns
förslag och Konungens reductions-stadga. Det skiljdes emellan
olika slag af exspectanser; en del togos igen, andra gåfvos fria.

De som redan före K. Carl X:des regering kommit i laglig
besittning af exspectansgods — vare sig genom fördrag eller att
gården efter brefvets innehåll hemfallit till dem — betraktades

68) Riks-Arkiv. Råds-Prolok. d. 24 Mars 1655. Prest. Stånd, om god¬
sens Reduction.
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såsom donatarier, likaså de hvilkas besittningstagande blott uppe¬
hölls af uppstånden rättegång69),

Det vill synas att de sednares öde berott på processens ut¬
gång; vunno de den, så vunno de godset med innehafvares rätt
och risque, tappade de, så voro de på sin höjd rena exspectan-
ter och mislade då all sin rätt. Ty alla exspectanter, som ej"
före Carl X:des regering fått godsen eller sotn utan Konungens
lof under K. Carl X:s lid laggt sig till desamma — fastän de
ock uppburit några ovissa räntor deraf — mistade dem helt och
hållet, ehvad förordnande enskildte emellan må hafva varit gjordt
i hopp att få godsen70).

Ilär var ej* en jämkning af rättsanspråk, utan ett rent åter¬
bördande af bortgifna, en ren förlust af erhållna rättigheter. För¬
lusten var dock måttlig nog, ty den rörde blott anspråk på fram¬
tiden, och kunde blott i ett fall blifva svår, nemligen om ex-

spectansrätten tagits i beräkning vid afhandlingar enskildte emel¬
lan. Allt sådant lemnade kronan utan afseende; de fingo förlikas
och ersätta hvarandra bäst de kunde.

Ett vilkor till förlust för exspectansegarne visar sig i den
särskildta praescriptionstid, som nyss är nämnd, nemligen K. Carl
X:des uppstigande på thronen. De som fått godsen sednare än
denna tid ansågos såsom de der icke fått dem. Tiden var dock
så kort —· blott ett år — att förlusten ej kunde betydligt för¬
storas derigenora.

Men en art af exspectanser åsterstod ännu. Det var de som
blifvit köpta af kronan eller erhållits i liquid för kronans gäld
eller såsom säkerhet för lån eller i byte. Dessa godkändes efter
den regeln att ej upprifva ärligt fullgjorda kontrakter. Men des¬
sa exspectanser kunde åter infalla under reglorna om de omistan-

69) Riks-Arkiv. Ridd. och Adelns föreslagna villkor om exspectanserna
§. i, 2. Red. Stagd. §, 18, 19.

70) Riks-Arkiv. Ridd. o. Adelns förslag §. 5, 6, 7. Red. Stadg. §. 22.
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de godsen, hvarom mera framdeles. Om dessa reglor föranledde
godsens reduction, så erkändes dock innehafvarens rätt att återfå
sina penningar71).

V. I)e omistande rjodsen. Ilär möter oss en motsatt si¬
da af reductionsfrågan. Det handlar icke här om bättre eller
sämre besittningsrätt, utan blott om kronans bebof. De omistan¬
de godsen voro de som reducerades, emedan de genom sitt läge
eller sin egna beskaffenhet voro särdeles passande för vissa all¬
männa behof. Förhållandet upplyses bäst om man betraktar de
olika titlar, hvarunder dessa gods förekommo.

Riksdagsbeslutet upptager de omistande godsen under ader-
ton rubriker, hvilka i det närmaste återfinnas i Adelns förslag.
Dessa aderton klasser voro följande: I. Konglige slott och der-
under hörande ladugårdar »med alla dertill liggiandes och af ål¬
der lydandes lägenheter och pertinentier». De skattades nödige till
Konungens hofhållning, »lust och commoditet» samt till Landshöf-
dinge-residenser. Det ansågs dock för strängt att räkna dit alla
hemman, som någon gång hört derunder, och man beslöt att
blott indraga de som lågo inom rå och rör eller för sin beskaf¬
fenhet aktades lika med rå- och rörs-hemman. Bestämmandet af
hvilka hemman på hvarje ställe borde anses vara af sådan natur
hänskjöts till vederbörlig pröfning. II. Ängar, som varit anslag¬
na till Kongl. Stallstaten. III. Kronans hufvudfisken i stora
strömmar och i skärgården. IV. Kronans »gamble enskildte par¬
ker med dertill af ålder lydandes och derifrån omistandes lägen¬
heter samt heijderidares och skogvaktares hemvist». — V. De till fä¬
derna, allmänna läroverken, hospitalerne, kyrkorna, Prest- och K^öc-
karebol anslagna hemman, så vida de utan vedergällning kommi
enskildtes våld. VI. De hemman der någon Länsman haft boställe,
när de kommo ifrån kronan. VII. De som varit anslagne till *
Häradshöfdingar, Lagmän och andra Justitie-embeten. VIII. De
som tillhört »factorier och högnyttiga bruk och verk». IX. Post-

71) Riks-Arkiv. Red. Stadg. §. 20.
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bönder samt »allmänna. krogar och tafverntr», d. 3. gästgifvarégår-
dar. X. Krigsmans-hemman, enligt 1652 års Jordebok, så yida
ej någon kunde bevisa alt hans hemman blifvit orätt infördt så¬
som krigsmans-hemman, i hvilket fall det borde ulslrykas. XI. De
hemman, derifrån Amiralitetet lättast kunde erhålla »visse partze-
ler till skieppsßottäns ordinarie provianter ing», och dessa hemman
ville man igenfinna i Norrland och på ön Åland. Märkvärdigt
nog att de sydligare kustprovinserna, Roslagen, Södermanland,
Ostergöthland, Småland icke nämnas; Skåne kunde ännu— 1655
— ej komma i fråga. XII. De som varit ål flottan anslagna så¬
som styrmanshemman. XIII. Bergslagen, som »är framför allt
ting ibland kronans omistandes godz att räkna». Man lade stor
vigt på bergslags-reductionen, men hade svårt att bestämma grän-
sorna derför. Dr. Christinas resolution af 1649 antogs såsom
norm, dock icke aldeles efter bokstafven. Riksdagsbeslutet säger
att det som »efter förbemelte resolutions egentliga förstånd kan
pröfvas böra lyda till rätt bergslag, det skall ock blifva dertill
räknat», men icke »alla härader och landsorter, som deri nembnas
utan allenast de lägenheter deruti, som Bergslag altid varit och
än dertill tjenlige äro». De gods som ej förr än i denna resolution
varit räknade för Bergslag borde blott reduceras i den händelse alt
de efter denna resolutions utfärdande blifvit bortgifne, och de i
Wermland belägne anförtroddes särskildt åt Konungens ynnest alt
egarne måtte få något vederlag. XIV. »De store mässings- salpeter-
och krutbruk» o. d. allmänna verk med deraf utgående rättighet;
dock borde gamla, ödelagda bruk icke dragas under denna titel.
XV. »Cronones spanmåls- och odelsquarnar» i städerna eller inora
en half mil ifrån slotten och kungsgårdarne. XVI. Svartsjö slott
och land, Gripsholms, Eskilstuna, Ulfsunda och Strömsholms Län,
icke blott sjelfva Kungsgårdarne, utan alla kronolägenheter der-
städes. XVII. »Reale och angelägne gräntze — och andre fästnin¬
gar», uppbyggde till rikets försvar, såvida de ej numera ansägos
otjenliga, ty reductionen afsåg de nuvarande, verkliga behofven,
icke gamla anspråk på grund af förhållanden, som längesedan
upphört. XVIII. Kronans skatt af städer, samt hammarskalter,


