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strömsafrader, stora och små tullar, som varit börtgifna. Detta
— hvad städerne beträffar — angick blott de städer, som mm-
mediate under kronan ophyggde» voro, men icke de, som »en eller
annan med öfverhetens tillåtelse byggt af nyo på egen omkostnad
med rätt att njuta en del af deri fallande utlagor».

Dessa aderton titlar utvisa livad som menades med de omi¬
stande godsen. Den närmare utredningen af de särskildta gårdar¬
ne under hvarje titel berodde på Reductions-Collegiurn.

Återstår nu att kasta en blick på vilkoren för de omistan¬
de godsens reduetion. Dervid framträdde åter skiljnaden emellan
köp, panter och donationer. Blott de sistnämnda skulle återgå
utan ersättning. De köpta godsen egde kronan återköpa och
de förpantade egde den att lösa. Det synes likväl som kronan
kunnat taga dessa gods utan kontant betalning, blott emot veder¬
lag af annat gods. I afseende på köpe- och pantegods på omi¬
stande orter bestod såleds kronans större förmån deruti att den
egde att fordra köpets återgång eller sätta annan pant i stället
för den betingade. Men 0111 kronan icke fått verklig köpeskilling,
koratrio dessa gods under reduetion såsom de der orätt erhållits.
Vid de donerade godsen gafs ersättning för gjorda förbättringar
och slutligen upprepades särskildt för dessa gods den allmänna
praescriptionstiden, den 6 Nov. 1652''^).

VI. Fjerdeparts-riifsten. Men utom allt detta återstod
mycket af jordegendom, af räntor, af skatterättigheter, som kun¬
de, som enligt mångens mening borde reduceras, men hvars re¬
duetion skulle gjort mången mans förderf. Konungen lät sig för¬
nöjas med måttliga uppoffringar och här, likasom i de ofvan be-
skrifna punkterna, är det Adelns erbjudna concessioner, som åter¬
finnas i Riksdagsbeslutet.

72) Riksdagsbeslutet hos Stjerntnan 1. c. T. II. p. 1239 o. f. Riks-
Ärkiv. Ridd. och Adelns förslag om de omistande godsen. Red. Stadg. §. 25.

10
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Adeln erbjöd en fjerdedel af allt livad den erhållit till skänks
af kronans egendom och rättigheter i fast och löst sedan den 6
Nov. 1632. Beslutet är klart, i hvad det rörer jord och deraf
flytande räntor, men något dunkelt rörande lösegendomen. Det
står blott skrifvet att »de som, äre bcneßcerade medh anseenlighe
donationer i hus och penninge-cadulcer, skola derföre gifva en re-
cognition til det högsta fjerdeparten til Rijhsens underhäll och nö¬
dige utgifter». Huru mycket borde ålergifvas synes vara leinnadt
att bestämmas af dem som vederborde, d. ä. Reductions-Collegium
och i sista band Konungen, men fjerdeparten var maximum.
Köpe- och bytesgods samt det som erhållits i liquid för lagliga
fordringar rördes icke af denna Reduction73).

Sådana voro grundsatserna för fjerdeparts-räfsten. Den gäll¬de det som bona fide erhållits, såsom gåfva af Konglig nåd, och
var en ren uppoffring af valfången egendom. Den fordrade ock
sina reglor för verkställigheten, särdeles i de fall der de donera¬
de godsen blifvit bortbytte emot andra kronans gårdar, eller byt¬
ta och sålda enskildte emellan, eller sammanslagna till häfd och
bruk ined arfvegods. I alla dessa fall behöfde förebyggas att icke
förlusten måtte blifva alltför stor och kronans välgrundade rätt
förvandla sig i tillämpningen till högsta orätt.

Byten med kronan betraktades såsom rena donationer, nem-

ligen sådana byten, då ett doneradt kronogods blifvit genom by¬
tesfördrag med kronan utvexladt emot ett annat, men icke byten
emot arfvegods, hvilka naturligtvis icke hörde under fjerdeparts-
räfsten. Bytens likhet med donationer var en enkel tillämpning
af den allmänna grundsatsen och inkom i beslutet förmodligen
för att nndvika missförstånd som egennyttan kunnat förebara74].

Men om godsen gått i byte eller köp emellan privatpersoner
var saken mera invecklad. Skulle då kronan taga godset hvarest

73) Riks-Arkiv. Ridd. o. Adelns förslag om fjerdeparten §. 1—4. Riksd.
Besl. hos Stjernman. T. II. p. 1247 o. f.

74) Riks-Arkiv. Adelns förslag §. 2. Riksd. Besl., 1. c. T. II. p. 1247.
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del fanns och donatarien ersätta sirrbyfesman eller köpare? Eller
skulle kronan afstå sin rätt blott derföre att den gjorde förvirring
i enskildta förhållanden? Det förra hade varit en obillig sträng¬
bet, det sednare oförskärndt att fordra. Man gick en medelväg;
kronan höll sig blott till donatarien eller hans arfvingar och desse
återgåfvo af gods som de nu i händer hade så mycket som sva¬
rade emot en fjerdedel af dem de en gång af kronan erhållit.
Kronan medgaf utbyte af sina gods emot arfvegods, som reduce¬
rades i de förras ställe och anlogo deras natur. Kronan fordra¬
de ej godset in natura; den nöjde sig med fullgodt vederlag75).

Detta medgifvande af kronan att taga vederlag för fjerde-
parlerna var en hufvudsak i fjerdeparts-räfsten. Det gällde om
alla donationer att innehafvaren egde fritt val att gifva fjerdepar-
ten ur arfvegodsen eller donationerne. Vid de bytta och sålda
var denna frihet nära nog nödvändig, så vida man ville vara
billig; vid de öfriga var det en ren fördel för innehafvaren,
hvilken sålunda fick afstå den egendom som var honom mindst
svår att umbära.

Det är naturligt och stadgades äfven uttryckligen alt denna
valfrihet ej fick missbrukas till alt gifva kronan ödeshemman och
illa brukadt gods i stället for väl häfdadt. Lika emot lika, öde
emot öde och brukadt emot brukadt skulle gifvas; så var regeln.
Men dessa byten fordrade i hvarje fall en noggrann ronsakning
på ort och ställe, som skulle verkställas af kronofullmäglige och
häradsnämnd med donations-brefven och kronans jordebok till
grund för pröfningen.

Deremot om donatarien brukade sin valfrihet så *it det godshan gaf var bättre än det han fått, så egde han dock ingen rätt
till mellangift. En sådan uppoffring att gifva bättre än man fått
var väl icke ofta att förmoda, dock tänkbar i ett fall, nemligen
om det donerade godset blifvit laggdt i sambruk med arfvegods,

75) Riks-Arkiv. Adelns forslag §. 3, 5. Biksd. Besl. 1. c. p. 1247.
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så att egendomens upprifvande medförde större skada än att afstå
ett annat i sig sjelf bättre hemman76).

Detta förhållande att fjerdeparten ibland ej kunde återställas
utan ett besvärligt upprifvande af godsen visar oss en ny sida
af fjerdeparts-reductionen. Adeln fick nemligen i sådant fall lösa
fjerdeparten med kontant betalning å 9 procent, Denna förmån
intogs i Riksdagsbeslutet, ehuru den uttrycktes mera såsom en
förhoppning till Konungens nåd än såsom en erkänd rättighet. —

Slutligen anförtroddes de fattige åt Konungens hägn att de måtte
slippa fjerdepartens erläggande").

Emot dessa förmåner för donalarierna svarade ett förbehåll ,

sotn kronan gjorde, att få genast bekomma räntan af fjerdeparten,
fastän undersökning ännu icke skett om sjelfva fjerdeparten. Re-
duetionen borde ofördröjligen verkställas och 1655 års ränta till¬
falla kronan. Man synes hafva beräknat trenne år för utförandet,
ty betalningsterminerna bestämdes till och med Kyndersmässan
1658.

Sådan var fjerdeparts-reductionen, beviljad af Adeln och
antagen af Konungen, ej utan motsägelse af de ofrälse Stånden.
De funno den orättvis och trodde alt den skulle »lemna mången
oförtjent man mera än han skulle hafva och tvertom skada en för—
tjentare»; de bådo alt de återstående tre fjerdedelarne ej måtte ove-
dersägligen försäkras åt donalarierne. Adeln deremol bad om be¬
skydd för sina privilegier i allt som den icke uttryckligen efter-
gifvit och alt dessa concessioner ej måtte lända den till menligt
exempel för framtiden78).

Man är van att betrakta reduetionen såsom en fråga emellan
Adeln och de ofrälse Stånden, som yrkade på kronans rätt. Den-

76) Riks-Arkiv. Adelns förslag §.5,6,7. Riksd. Resl. 1. c. T. II. p. 1248.
*77) Riks-Arkiv. Adelns förslag §.8, 10. Riksd. Besl. 1. c. T. II. p. 1248.
78) Riks-Arkiv. Adelns förslag §. 11, 13. Prest. Slånd. om godsens

Reduction.
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na åsigt är också rigtig, dock ej utan inskränkningar. Reductio-
nen drabbade Adeln i vida högre grad än de öfriga medborgare¬
klasserna, men det funnos dock här och der friheter från »taxor
och gärder, så ock vederlag för giästning samt extraordinarie be-
neficier» öfver den årliga lönen, förunnade åt Preslerskapet, så
ock ladugårdar och jordegor som städerna »af öfverhetens särdeles
ynnest hade bekommit». Detta innefattades uttryckligen under re-
ductionen, ty den skulle icke vara en räfst med ett stånd alle¬
nast, utan en efterräkning emellan kronan och alla de underså-
ter, som riktat sig af dess öfverdrifna frikostighet79).

Reductionens ändamål var såleds ej politiskt, utan financielt;
det var alt sätta kronans stat i bättre skick. Genom sina följ¬
der fick den ett politiskt inflytande, likasom dess orsaker till en
stor del voro af politisk natur. Utan de ofrälse Ståndens fruk¬
tan för Adelns öfverväldigande magt, utan deras afund emot den¬
samma hade ingen reduclion varit möjlig. Att den nu beslöts
med så mycket afseende på enskildt bequämlighet visar att Adeln
ännu var nog mäktig .att betinga sig fördelaktiga vilkor.

Dess förlust var ej större än att den lemnade Ståndet i be-
ning af större delen af hvad det egde. Ty Adeln behöll allt *-
hvad den fått före d. 6 Nov. 1632 och tre fjerdedelar af det
öfriga på oförbudna orter d. ä. der de omistande godsen icke
voro belägna. Den ärftliga länsrätten upphäfdes icke; Grefve-
och Friherreskaperne förblefvo och dermed den högre Adelns feo¬
dala magt; rättigheten öfver Skattehemman, så bittert öfverkla-
gad och så farlig för Böndernes frihet, reducerades blott såvida
den kunde inbegripas under de ofvan uppräknade vilkoren. Den
politiska fara, som i stor mån framkallat reductionen, blef icke
i grunden öfvervunnen; man gick på sidan derom och fästade
sig blott vid den financiella frågan. Kronans behof och kronans
rätt var utgångspunkten. Skattebondens ställning blef sådan den
var, beroende och obestämd. Man kan då icke säga att 1653

79) Riksdags-Beslutet 1. c. T. ΙΓ. p. 1251.
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års Reduction löste frågan fullkomligt; den var ett fördrag, en
jämkning emellan stridande interessen, ett stillestånd mera än en
fred.

Men detta stillestånd hade dock kunnat blifva grunden för
en stadig fred. Det erkändeden främmande feodalprincipen, men
begränsade den. Sveriges Statsskick skulle efter 1655 års reduc¬
tion hafva blifvit detsamma som om ingen reduction skett, blott
med den skiljnad alt kronan ej varit så utarmad som förut. Men
deremot hade Sveriges Statsskick då blifvit helt annat än det nu är
i följd af K. Carl XI:tes reduction. Ty denne Konung slet bort
alla feodalismens rötter, förstörde hela länssystemet. Derigenom
blef hans reduction långt vigtigare i politiskt afseende än K. Carl
X:des någonsin kunnat blifva, likasom den också i financielt var
vida mera omfattande. Deruti ligger skiljnaden emellan det som
skulle ske efter 1655 och det som skedde efter 1680,

Deruti voro dock båda reductionerna lika, alt utförandet be¬
rodde på Konungen. Men — hvilken olika regering! Carl X
dog från oförrättadt verk; Carl XI fick egna snart sagdt hela sin
regering åt dess utförande. Carl X under sin korta regering lef-
de omgifven af alla gamla förhållanden, insnärjd i alla de mång¬
faldiga behofverna, alla de tvingande omständigheterna af ett stort
krig. Och när han dog berodde saken på en förmyndareregering
utan enighet och styrka, utan ädelmod att böja sig öfver stånds¬
intressena och utan skarpsinnighet att begripa dem rätt. Ty ha¬
de denna regering förstått sin ställning så hade den genom kraft¬
full och trogen vård af det påbegyndta verket kunnat göra de mått¬
liga uppoffringarne tillräckliga. Då hade ej reformen blifvit revo¬
lution och förändringen förstörelse.

Carl XI deremot regerade såsom en dictator i en revolutio¬
nerad stat. Honom bundo inga lagar, inga omständigheter, inga
interessen. Der de kunnat finnas aktade han dem icke. Intet
krig afledde hans uppmärksamhet, fängslade hans fria händer.
Intet afseende på det förflutna hindrade honom att sätta ordning
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för framtiden. Han tog der något fanns alt taga, gaf der det
behöfdes, slog sönder det gamla och byggde nytt.

F JE It DE KAPITLET.

Iieductionsfrägans behandling under K. Carl X
Gustafs regering.

Så långsamt 1653 års reduction utfördes, så var den dock
aldrig afglömd. Från Carl X:des tid finnas flere kongliga resolu¬
tioner, som upplysa Konungens åsigter. Reductions-Collegium
frågade tid efter annan och Regeringen svarade huru med reduc-
tionen skulle förhållas. Likaså under Carl XI:tes minderårighet.
Adeln skref också inlagor och fick resolutioner. Man skriftvex-
lade såleds, men dervid stadnade det hufvudsakligen. Ty utfö¬
randet kontrollerades icke af Rikets Ständer utan berodde helt
och hållet på Regeringen och denna, efter K. Carl X:des död,
skötte saken lamt. Deruti låg den ena orsaken, som gjorde 1655
års reduction fruktlös; det andra felet var att de indragna godsen
ånyo bortgåfvos, hvilket icke blott stridde emot beslutets anda
utan äfven emot dess uttryckliga ord.

Vi vilja betrakta detta Regeringens förfarande särskildt före
och särskildt efter K. Carl X:des död.

Konungen utfärdade d. 25 Juni i en reductions-stadga, för
hvars innehåll vi redan till största delen redogjort. Några dagar
sednare utkom en preliminär Instruction för Reductions-Kommis-
sarierne, som skulle samlas i Stockholm och anbefalla Landshöf-
dingarne att tillhålla alla dem hvilka saken angick att på bestämd
tid inställa sig i hufvudstaden med sina dokumenter. Komraissari-
erne utsågos dels ibland Rådsberrarne, dels ibland andre Konun¬
gens trogne män. President blef Kammar-Presidenten Herman
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Fleming och i hans frånvaro någon annan af ledatnölerne ur Kam-
O σ

mar-Collegium. Medlemmar voro Erik Gyllenstjerna, Knut Posse,
Seved Bååt, Gustaf Bonde, Erik och Jöran Fleming, Anders
Erikson Hästehilfvudh, Clas Christerson Månesköld, Daniel Beh-t
mer, Olof Börling, Erik Johansson Klefversköld, Einnart Hans¬
son, Gustaf Berg och Nils Erikson Bosenfeldt. Då Erik Gyllen¬
stjerna och Anders Hästehufvudh ailidit förordnades (1658) i de¬
ras slälle Landshöfdingen i Nerike Gustaf Soop och Assessoren
Magnus Palumbus. Gustaf Soop blef då vice Ordförande. Det
heter i Konungens resolution att Soop skulle föra ordet i Fle¬
mings frånvaro, och »i hans närvaro hjelpa till att praeparera sa¬
kerna och göra sig så informerad att han kunde per vices verket
tillika med Fleming dirigera för Flemings svaga helsa och myck¬
na göromål», men Konungen ville dock icke aldeles sakna Fleming
livarken i Reduclionen eller i Kammaren. Herman Fleming var
President i Kammar-Collegium, RiksRåd och utnämndes i Ko¬
nungens Testamente till Riks-Skattmästare och en af Förmyndarne
för lians son. Han betraktades såsom Reductionens liufvudman,
var halad af den ölriga högadeln och erkändes aldrig såsom Riks-
Skattmästare. Att nu denne man sattes i spetsen för Reductions-
verket kan anses såsom ett bevis på K. Carl X:des allvar med
förelaget. För öfrigt ser man af blotta namnen på ledamöterne
att de valdes dels ibland de stora slägterna, som hotades med
förluster, dels ibland medelklassen, af hvilken ett opartiskt nit
och kanske ännu mera var att förväntaso).

Detta Reductions-Colleginm skulle nu handlägga verket. Det
visade sig snart att Riksdags-beslutet och Reduclions-sladgan in¬
galunda hade uttömt sitt ämne; Reduetions-Collegium fann sig i
stort behof af fullständigare föreskrifter. Vi hafva funnit dessa
i tvänne utförliga dokumenter; det ena är »AT. Maj.ts resolution
och förklaring öfver de frågepunkter, som Commissarierne vid Re-

SO) Riks-Arkiv. Reduct. Kommiss. preliminära Instruction. Kon. Resolut,
af Götheborg d. 19 Maij 1658. §. 1, 2.


