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gifva såsom fjerdepart. Men räntebetalningen omtalas endast för
tiden ifrån 1655 till 1658; reductionen förutsattes då vara full¬
ändad. Ar 1658 kom och en del af donatarierne bade ännu

icke uppgifvit sina fjerdeparter. Då blef frågan om räntebetal¬
ningen skulle fortfara. Det synes väl bafva varit temligen klart
att så borde ske, och saken ansågs äfven så, men »i betrak¬
tande af en och annans olägenhet» förunnade Konungen hvar och
en att efter eget val betala fjerdeparten antingen i penningar
på vanligt sätt eller i sjelfva godset, allenast kronan ej led
orätt100). Häraf synes att det var många donatariers fördel att
gifva fjerdeparten in natura. Man kunde då fråga bvarföre de
icke redan gjort detta, som alltid stod dem öppet? som just var
reduclionens mening? hvarföre de ej uppgifvit sin fjerdepart och
låtit undersökning ske? Samma sak som ålegat dem såsom skyl¬
dighet 1655 beviljades dem såsom förmån 1658. Förbållandet
synas dunkelt, men förklaras, då man af sammanhanget emellan
Riksdagsbeslutet och den Kongliga resolutionen finner alt denna
bevillning in natura icke var någon slutliquid utan blott var ett
insättande af gods utan undersökning i stället för penningar till
dess utredning försiggått. På detta sätt betraktad innehåller re¬
solutionen en verklig fördel, ett ytterligare uppskof, farligt för
kronan, emedan det kunde hända alt det som var uppskjutet
också blef glömdt.

När Adeln förbehöll sig fri valrätt i afseende på fjerde¬
parten stadgades dock ett undantag för vissa orter. Fjerdeparten
skulle in natura afträdas utan någon val- eller lösningsrätt inom en
mils omkrets kring Upsala, Nyköping, Alvastra och Omberg, Lin¬
köping, Kalmar, Jönköping samt Örebro och inom två mil omkring
Åbo och AViborg. Nu blef frågan, huru dessa miltal skulle upp¬
mätas. Konungen hänvisade Red. Coli, till »sedvanligt bruk och
såsom jorden för detta af Landtmätarne varit uppmätt». Detta

100) K. Resolut. 1658: §. 7.
12



90

svar lärer ej funnits, nog upplysande, ty frågan förnyades och er¬
höll då ett mera bestämd t svar. Konungen förordnade att mil¬
talen skulle mätas »m linea refita ifrån orternas extremitet». Det¬
ta var nu klart och lätt att verkställa, men en fråga återstod.
Om nemligen egorna icke slutade jämnt med milen utan en del
låg inom, en del utom miltalet, skulle då den ena delen få lö¬
sas, den andra icke? Nej; Konungen dömde alt den mindre
delen följde den större åt; låg gården till större delen inom mi¬
len, så nekades lösen, låg bloLt en mindre del derinom, så be¬
viljades den101).

Vore det vår afsigt att fullständigt förtälja i655 års redu-
ctions historia, fordrades alt upplysa alla dessa punkter med
exempel huru deras tillämpning utföll. En sådan utredning skulle
måhända kunna ske med begagnande af Reductions Collegii Pro¬
tokoller och Registratur, som finnas i behåll i Kongl. Kammar-
Ärkivet. Men en så vidlyftig undersökning ligger för närvarande
icke i vår plan; vi hafva blott anfört resolutionerna för alt visa
de allmänna synpunkterna. Vi hafva redan uttryckt karakteren af
denna reduction såsom en jämkningsåtgärd med tydligt bemödande
att göra oundvikliga uppoffringar så lätta som möjligt. Alen så¬
dan reductionen var, mild i bokslafven, ännu mildare i utföran¬
det, var det dock K. Carl X:des allvarliga vilja att bringa den
till verklighet. Han fordrade ej mycket, men det han fordrade
ville han ej efterskänka. Detta synes af Konungens svar till Red.
Coli, i anledning af den motsträfvigbet som visade sig och den
ovilja som återföll på Reduclions-Collegium. Detta tvekade stun¬
dom om det vore rådeligt att utföra reductionen ända till dess
yttersta gräns, det fruktade eftertal för sina egna personer och
kände sig i stort behof af kongligt beskydd. Då befallde
Konungen dem att »rätta sig efter stadgan, Riksdagsbeslutet och
instruktionen, men söka Konungen vid dubiöse casus och söka med
beskedlighet och moderation livars och ens humör att entreterera».
Men just denna beskedlighet och moderation var det svåra i saken.

101) K. Resolut. 1656: §. 28. K. Resolut. 1658: § 6.
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Det som syntes Red. Coli, beskedligt och moderat, kunde dona-
tarierne kalla rofferi och förföljelse. »Efter tiden vi lefva uti ίά
väl som sjelfva reductionen är nugot betänkelig och omöjelig så att
göras att den kan vara Kongl. Maj:t till skälig och rättfärdig nyt¬
ta och tillika dem till nöje, som han råkar, om de äro hufvudsju¬
ka» så frågade Red. Coli, om de nu undersökta omistande godsen
skulle »resolveras och exequeras eller anstå till dess Kongl. Maj:t
vid dess hemkomst» — han var nu i kriget — »igenomsett alla
sakers skäl». — Konungens svar på denna fråga är bestämd t och
allvarligt. Det heter så att »Kongl. Maj;t undrar intet ringa hvad
dem skulle hafva moverat att draga deras anförtrodda commission
in dubium, då Konungen vid sin afresa nogsamt autoriserat dem
med sin fullmagt och instruktion och vill Kongl. Maj:t att de hålla
sig till den och Stadgan och Riksdagsbeslutet och resolvera alla
klara· saker, men in rebus dubiis vill Kongl. Maj:t vara informe¬
rad» — För sin egen säkerhet, »om Konungen icke bar tid att
låta sig informera om alla partieulariteter i Reduclions-verket»,
begärde Red. Coli. Konungens bref »att ingen skall hafva magt
att tala uppå deras actioner eller om de skulle vara pligtige göra
■någon räkenskap utan Kongl. Maj:t vid dess hemkomst eller den
Kongl. Maj:t till den saken, förordnande varder; i vidrigt fall stud¬
sar hela verket och scopus, som Konungen intenderar, uppnås in¬
tet». Konungen svarade härtill att då hari ej hade tid ville han
tro på kommissariernes vanliga flit och försigtighet och taga dera
i sitt hägn, och ingen hade magt att tala på deras aclioner; de
voro ingen redo skyldige utom Konungen eller dera ban förord¬
nade 102).

FEMTE KAPITLET.

öm nya Donationer under K. Carl X. Gustafs regering.
Botin i sitt verk om Svenska Hemman säger att reductionen,

102) K. Resolut. 1656: §. 24, 33, 35. Dessa Red Coli, bekym¬
mer »hade dock afv en ett närmare afseende på deras casus, der Kon. tunne
skal att gå ifrån Red. Stadgan.
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likasom den hade en términus a quo — nemiigen d. 6 Nov. 1652
— så hade den ock en términus ad quem, nemligen 1655 års
Riksdagsbesluts datum. Meningen var att inga gods sedermera
skulle afhändas. De reducerade godsen voro ämnade till att
stödja regementet och upprätta en fast och oföränderlig kronans
egendom i jordagods. Sländerne hoppades att godsen med der-
af flytande räntor och herrligheter ej måtte med köp och gåfvor
till någon privat alieneras och ej bytas bort utan särdeles skäl
och emot godt vederlag med Konungens samtycke. Konungen
sjelf lät skrifva i reduetions-stadgan att ingen Konung cgde magt
alt afhända kronan dess gods allodialiter; blott i nödfall kunde
Konungen förpanla eller sälja på Norrköpings besluts vilkor; ex-
spectanser kunde blott gälla för den Konungs tid, som gåfve
dem, så att om innehafvaren ej fått godset under den tiden vo¬
re löftet derom ulan kraft103). — På detta sätt upplifvades Lands¬
lagens stadganden, som voro reductionens juridiska grundhval.
När derföre Riksdags-beslutet stadgade d. 25 Junii 1655 såsom
terminus ad quem var icke meningen att frikalla framlida dona¬
tioner, utan tvärtom alt inbegripa alla förut gifna. Skedde nya
donationer efter denna tid, så voro de tvärtemot nu fattade beslut
och såleds utan allt tvifvel underkastade reduelion. Icke desto-
mindre förekommo sådana nya donationer redan under K. Carl
X:des regering. Vi hafva redan sett huru reductionen inskränktes
genom den milda tolkning denne Konung gaf åt densamma; vi
skola nu se huru den ytterligare motverkades genom det att re¬
ducerade gods och medel åter bortgåfvos och det som bort redu¬
ceras blef efterskänkt.

Ridderskapet och Adeln anförtrodde dem som voro fattige
åt Konungens nåd och Konugen lofvade äfven i Reductions-Stad-
gan att han ville »med Konglig ynnest ihågkomma dem som för
gjorda tjenster intet annat fått och nu lida afgång genom denna
förordning». Man finner alt Red. Coli, påståenden besvarades med

103) Riksdags-Beslut 1655: §. 7. Red. Stadga d 25 Juni, 1655:
§. 25, 27.
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uppvisande af Konungens bref, som nådigst gifvit gods ät en
och annan everldligen eller till vidare förordning. Detta var till
och med händelsen med omistande hemman. Red. Coli, vägade
då hemställa om icke dessa hemman borde förbehållas kronan e-

medan Konungen, som var utrikes »förmodligen icke haft tillbörlig
information om ett och annat». Men Konungen svarade blott att
sådane fall skulle gifvas honom tillkänna, men hvar och en »ma—

intineras vid Konungens bref till dess vidare förordnande». Det är
sannolikt att man begagnade alla tillfällen alt afloeka Konungen
sådana bref och dervid förde honom bakom ljuset. Konungen
sjelf synes icke varit utan misstankar, emedan han talade om

»vidare förordnande». Detta visar sig ännu tydligare af den sed-
nare resolutionen 1638, hvilken så godt som upphäfverden nyss
omtalade. Ty Konungen förbjöd nu liammar-Collegium att gifva
immission i godsen på Konungens bref, utan befallde att »lata
dem blifva vid det usum de varit förordnade till, ty det kunde
hända Konungen ej varit rätt informerad,,0 ί).

Det finnes äfven exempel att Konungen frikallat vissa egen¬
domar för personliga omständigheters skuld. Detta var förhål¬
landet med den store Torstensons Grefskap och äfven med Kö-
nigsmarks. Det heter i den Kongliga resolutionen att Konungen,
oansedt de voro belägna på omislande orter, dock »för den enes
egne och den andres salige faders meriter låtit dem behälla Gref-
skapeme med lika vilkor, som andra Grefvar i Sverige deras Gref¬
skap possidera». Torstenson hade fått Ortala Grefskap af Dr. Chri¬
stina år 1647 och Königsmark hade erhållit Stegeholm och We-
slervik med Grefve-värdighet år 1631105).

Dessa undantag voro blott en gärd af Konungens vördnad
för trettioåra krigets hjeltar. Af en mera enskildt natur var den

104) Redukt. Stadg. 1655: §. 23. K. Resolut. 1656: §. 12. K.
Resolut. 1658: §. 11.

105) K. Resolut. 1656: §. 15. Red. Coli, frågade i anledning häraf
om tullen, skatten och afraden äfven skulle inbegripas under denna frikallelse
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frikostighet Konungen visade sin egen broder, Hertig Adolf Johan ,

en man om hvars för tje öster Historien är tyst. Han hade först
erhållit Wadslena med deruoder ränteskyldiga Bönder, men sedan
hade dessa gods och ränlor blifvit utbytta emot andra. Då nu

fråga uppstod otn fjerdeparten förklarade Konungen att dessa gods
visserligen hörde under reduelionen, »men för särdeles orsakers
skuld och för de tjenster Hans Durchlaucht liär ute vid armeen

gjort hafver» ville Konungen »suspendera» honom för fjerdepartens
erläggande i stället för hans pension. Måhända var meningen att
låta Hertigen i sin egen fjerdepart utbekomma någon pension,
som blifvit honom lofvad. Om så var kunde dock sättas i frå^a

o

om ej äfven pensionen, såsom en penningegåfva, vore underka¬
stad fjerdepartsräfsten 10C>).

Ett annat exempel att fjerdeparten gick i afräkning eller
såsom förskott på extra anslag finnes äfven i afseende på Grefve
Nils Brahe. Denne Herre var af Konungen anbefalld att resa till
Portugal såsom Ambassadör. Beskickningen blef sedermera in¬
ställd, men under tiden hade Grefve Nils Brahe dragit åtskilliga
omkostnader för sin egen och sin suites ekipering. Konungen
beviljade honom derföre en ersättning af allmänna medel till 5000
Hdr och dessa penningar skulle betalas genom afräkning på hans
fjerdepart af gods i Småland och Halland, dem han såleds fick
behålla till dess han fått den utlofvade summan107).

En annan gång blef åter största delen af Björkö socken,
»som för sitt läge helt och hållet varit Stymianshcmmaiu och såle¬
des omistande, frikallad från reduction, emedan den hörde till
Hans Wachtmeisters Friherreskap. Denne Friherre Hans Wacht¬
meister var af Eslländsk ätt och hade fått Björkö af Dr. Chrisli-

samt om fjerdeparten vore efierskänkt af Grefve- och Friherreskaper i gemen
och särdeles af dessa, men kärtill gaf Konungen intet särskildt svar.

106) K. Resolut. 1656 %. 32.
107) Koncjl. Kammar-Arkivel, Reductions-Handl. N:o 287. Grefve Nils

Brahes act. Kon. Sref d 30 Junii 1653.
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ma. år 1651; hans söner voro de under K. Carl Xbtes tid namn¬

kunnige bröderne Hans och Axel Wachtmeister till Mälsåker,os).
Likaså hade Lars Kagg fått Fagerhult af Dr. Christina år

1651; det reducerades och återgafs af Konungen på Kaggs och
hans Frus lifstid1 υ

På detta sätt motverkades reduetionen genom undantag och
eftergifter; men det saknas icke heller exempel på helt nya do¬
nationer. När K. Carl XLtes Förmyndare stämdes till ansvar för
livad de tillegriat sig sjelfve, hände det alt de besvarade fordrin¬
garne med anförande af gåfvobref utaf K. Carl X:de. Så hade
RiksRådet Gustaf Persson Baner erhållit bref pä Iserou och Mal¬
chins gods i Polen och Skiällinge godsen i Skåne (1656 || och
1658 j j); likaså fick RiksRådet Per Ribbing Elfsborgs ladugård för
så lång tid han vore i tjenst (1658 4). Ännu större förmåner unna¬
des RiksMarsken Carl Gustaf Wrangel. Han eröfrade Fredriksudde
under Danska kriget och tog till fånga åtskilliga Danska officera¬
re af hög rang. När Konungen sedermera lösgaf desse, erhöll
Wrangel ett löfte om 60,000 Rdr såsom ersättning för den löse¬
penning han skolat få för dessa fångar. Härtill lades ytterligare
efter Kroneborgs eröfring en försäkran om 6000 Rdr årlig pen¬
sion af Oresundssa lullmedlen (1658 ?). Vidare erhöll han god¬
set Ralsvik på ön Riigen (1658 k6) för den skada han lidit un¬
der kriget på sina besittningar i Bremen. Slutligen fick han äf-
ven åtskilliga hemman i Skåne (1659 V) mt i Polen, Holstein,
Jutland, på öarne Fyen och Laaland (1656 k° ig 1657 k5 |
1659 4i5)110).

Det visar sig af dessa exempel att K. Carl X:de stundom
gaf donationer i reda penningar genom anvisning på statsinkom-

108) K. Resolut. 1656 §. 30.
109) K. Bref 1658: d. 28 April.
110) Om K. Carl X:des hushållning med reduetions-godsen jfr. Ffyxells

Berättelse ur Sv. Histor. T. XIV. p. 197—199 not. Acta inför St. Comm.
1681.
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ster, stundom i gods uti fiendtliga länder, som han nyss eröfrat,
ibland i de cued Sverige införlifvade utländska provinserna, och
emellanåt äfven i sjelfva det gamla Sverige. Han gaf dem nu
såsom ersättning for lidna förluster, nu såsom lösen för fordrin¬
gar, men äfven stundom utan att något sådant skäl anfördes.
De nyss eröfrade provinserne, t. ex. Skåne, kunde väl anses lig¬
ga utom reduotionens gränser, emedan de år 1655 ej voro Sven¬
ska länder, men sedan de biifvit införlifvade med Sverige, skulle
man väntat alt samma grundsatser biifvit tillämpade der såsom
annorstiy:les. Med de Polska och Danska godsen var förhållan¬
det annorlunda; de voro gods i främmande länder och för dem
gällde krigets lag. Emedlertid bevisar dock deras bortgifvande att
reduotionens ändamål, som var att bygga ffronans stat på en fast
fond af jordagods var långt ifrån att uppnås; det gamla systemet
fortfor att tillfredsställa allehanda enskildta anspråk, belöna för-
tjenster och betala skulder icke med löpande inkomster för året
utan med anvisning på statens egendom. Man drog icke den
årliga afkaslningen och använde den, utan man gaf bort sjelfva
källan, derutur inkorasterna skulle flyta, såmedclst lefvande för
dagen. Det fanns icke ett ordnadt Statsverk i Sverige. Denna
hushållning berodde helt och hållet på regeringen; Rikets Ständer
hade dermed intet att befatta sig. Delta sätt att handlera stats¬
medlen afbröt redaktionens utförande och blefvo farliga exempel
för den regering som efterföljde.

För att vinna de åsyftade frukterna af reduclionen hade for¬
drats ett helt nytt system för Sveriges Statshushållning. Det är
en fråga, som förLjenar att utredas, huruvida ett sådant system
kunnat åvägabringas med en reduction, som, äfven strängt utförd,
skulle hafva lemnat hela Länsförfattningen orubbad. Åtminstone
kunde det icke ske under brinnande krig. Undantagen från re-
ductionen voro till största delen en följd af krigets tvingande
omständigheter och man behöfver derföre icke betvifla Konungens
allvarliga föresats att utföra reductionen. Men han satte den icke
så högt, att han lät allt annat vika för den. Tvänne stora före-


