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terato ocli icke allt «detorqueras uti den rigoureuse och stränge
utan fast häller uti den lindrigare meningen«. — Böndernes dags¬
verken blefvo vid det gamlalü8).

Vid 1664 års Riksdag saknades icke påminnelser om Re-
ductionen. Det talades hos Adeln om bortskänkta gods emot
16 55 års beslut och om orättvisan att låta de fleste draga skatt
och tunga, medan godsen brukades af någre få. Å andra sidan
hörer man anföras förre Konungens löften om gåfvor och förlä-
ningar, hvilka löften ej borde ryggas, samt det vanliga talet att
Konungen måste ega medel alt belöna förtjenster. I samma anda
talades i Rådet om att inlösa förpantade gods för att i behofvets
stund åter kunna sätta dem i pant. Kronans gods betraktades
alltjemt såsom en vara, den der kunde köpas, säljas, förpantas
för att skaffa penningar för tillfället, men icke såsom en fast
grund för statsregleringen, hvilket dock just varit Reductionens
ändamål. En del af de reductionsfrågor vi omtalat afhandlades
emellan Regeringen och Adeln utan särdeles afgörande resultater.
Hos de öfriga Stånden förekom Reductionen i förbigående så
mycket att det syntes det äfven dessa hade ömtåliga sidor, som
ledo deraf. Derjemte klagas öfver mannamån. Presterne sade att
den ene Kyrkoherdens vederlag indrogs, men icke den andres o.
s. v. Stundom frambryter Ståndssplitet. Adelns personliga skat¬
tefrihet väckte missnöje och sjelf bemötte den åter anmärkningarne
med stolta och retsamma svar. Något afgörande resultat gaf icke
denna Riksdag. När Adeln inkom med anmärkningar om reduc-
tionsfrågornas behandling och de reducerade godsens bortgifvande
å nyo, erhöll den blott undvikande svar. Regeringen hänvisade
till sammanträde med ReductionsCollegium139).

158) Biafsked 1660 hos Sliernman I. c. T. II. p. 1383. §. 3. Reso¬
lut. på Allmogens Besvär hos Stiernman; 1. c. T. II. p. 1407.

159) jfr. Tham; 1. c. T. I. p. 350, 360,415,418, 439. Resolution på
Ridderskapet och Adelns Besvär hos Stiernman; 1. c. T. II. p. 1499—1500

17



150

Vid 1663 års Iiiksdag afhandlades Reductionsfrågorna täm¬
ligen utförligt emellan Ridderskapet och Adeln, Reductions-Colr
legium och Regeringen. Man finner ibland denna Riksdags hand-
lingar trenne särskildta Resolutioner på Adelns anmärkningar rö¬
rande dessa ämnen. Dessa handlingar förljena att studeras såsom
vittnesbörd om Adelns sätt att förklara Reductionsbeslutet.

Adeln klagade öfver Reductionens långsamhet ocb Regeringen
vände samma klagan tillbaka emot dem af Adeln, «som thetta vär-
ket med sine Brefz och Documenters förhållande kunna hafva hin¬
drat«. Adeln ursäktade sig för dröjsmålet men Regeringen lem-
nade ursäkten i sitt värde och sade sig vilja utfärda ett plakat
om bvad dem ålåg som hade gods att klarera. Dermed skulle
förevändningarne för dröjsmålet upphäfvas160). Visserligen ser man
också i Adelns besvär åtskilliga försök att göra reduclionen så
lindrig som möjligt, stundom i strid med dess hufvudsakliga grund¬
satser. Så t. ex. begärer Adeln frihet för all reduction å dona¬
tioner efter 1666, hvilket Regeringen biföll mldeles som Riks¬
dagsbeslutet intenderat«, en förklaring som den opartiske granska¬
ren svårligen kan godkänna, såvida man icke lägger en särdeles
vigt vid de sista orden i resolutionen, att denna frihet skulle
gälla «der icke Kongl. Maj:t pröfwar någon hafva Reductions-Col-
legium förbij gått och således emot Rijksdags-Beslutet och Stadgan
något utverkat». Dessa ord kunna anses inskränka meningen till
de donationer, som voro gifna i stort nödfall åt mycket behöf-
vande eller högtförtjente män , ty endast sådana voro tillåtna en¬

ligt Beslutet och Stadgan. Det berodde nu derpå huru behofven
pröfvades och förtjensterna bedömdes16 *). — I allmänhet begärde
Adeln en mild uttydning af Riksdagsbeslutet och Stadgan, som
Regeringen också lofvade, sägande sig alltid hafva så förfarit162).
Men Adeln stadnade icke vid ett allmänt löfte; den ville äfven

160) Resolut, pä Ridd. och Adelns Besvär; §. 42. hos Stiernman 1. c.
T. II. p. 155.3. p. 1577—78.

161) Stiernman 1. c, T II. p. 1576. jfr. Råds-ProL d. 4 Sept. 1668.
162) Stiernman 1. c. T. II. ρ 1578.
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i särskildta fall erhålla gynnande förbehåll. Ett exempel derpå
finner man i dess begäran om vederlag för indragna omistande
gods. Om denna sak blef en liflig öfverläggning i Rådet, dock
mera ordrik än vigtig för innehållet, emedan tankarne i sjelfva
verket voro föga delade. Man kunde icke erkänna någon rätt till
vederlag utan stadnade vid det allmänna löfte som innehålles i 23
p. af Reductions-Stadgan att Konungen ville på annat sätt ihåg-
komraa dem som gjort förluster103).

Ett exempel huru Adeln ville förmånligt uttyda gifna före¬
skrifter ser man i frågan om Skogvaktare- Heijderidare- och Läns¬
manshemman. Dessa voro omistande; vi hafva förut sett huru

Regeringen velat inskränka reductionen i detta fall till de hem¬
man, som nödvändigt behöfdes för tjensternas upprätthållande.
Adeln gick längre. Den yrkade att blott de hemman borde in¬
dragas der en sådan tjensleman bott och derifrån han blifvit skiljd
för donatariens skuld. Härom talades också i Rådet, Adelns an¬

språk fanns öfverdrifvet och Regeringen stadnade vid sin gamla
mening, som ligger uttryckt i Sten Bjelkes ord i Rådet att «fast
en Länsman intet kan bo på hemmanet, emedan han har en skat¬
tegård , så blir dock sista Länsmanshemmanet förbudet och Adeln
får ej stå på ordet «bo« utan det är Länsmanshemvian, deraf Läns¬
mannen skall hafva sitt underhåll, om han bor der eller icke«. Yid
«knogar och tafverner« var enahanda förhållande. Äfven här fun-
nos vissa gårdar der krogarne voro byggda och andra, som voro
anslagna till deras underhåll; nu var frågan om äfven dessa borde
reduceras. Deröfver utlät sig Regeringen att Adeln finge behålla
dem «när de prcestera praestanda« och icke någon annan redan
hade hemmanet på Kongl. Rref och upprätthöll gästgifveriet. Me¬
ningen är tydlig att blott inrättningen vårdades ville man gerna
göra Adeln till viljes. I afseende på Posthemman åberopades blott
Riksdagsbeslutet; för öfrigt erkändes Adelns rätt att byta sig till

163) Sliemman 1. c. T. II p. 1581. jfr. Räds-Prot. d. 3 Sept.
1668.
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hemman af ifrågavarande slag emot andra jämngoda efter ran-
sakning164).

Vidare sökte Adeln befrielse från fjerdeparten af Norrköpings
besluts gods, som blifvit sålda «med Kongliy consens«. Detta ne¬
kades; friheten tycktes vara tillräckligt stor, när i alla fall fjer¬
departen för oförmögenhets skuld kunde efterskänkas165).

Adeln ville ock gerna lösa fjerdeparterna med penningar.
Den hade rättighet dertill eller åtminstone förhoppning derom när
fjerdeparten icke kunde afsöndras utan egornas upprifvande och
märkelig olägenhet, och Regeringen ville ej heller nu förbinda
sig genom något allmänt beslut till någon vidare utsträckning,
men lofvade att efter omständigheterna bevilja samma frihet äf-
ven i andra fall166). Det synes af Rådsdebatten att en del ansåg
sig ej hafva fått åtnjuta sin lösningsförmån och detta erkändes så¬
som ett fel det der borde rättas, «?nen« — sade Sten Bjelke —
«de som hafva många hemman, som de beteckna såsom varande
tillhopa och intet vilja mista böra ej få extendera punkten till de¬
ras favör, vilja de, sig till läglighet, byta sig till den fjerdeparten
kunna de, utan att emot klar lag prcetendera jus, sig den tillhandle,
af Kronan«.

En annan punkt, deruti Regeringen ej kunde villfara Adelns
önskan, var om en viss tid för de omistande godsens inlösen; en
sådan fanns i öfverensstämmelse med 9 p. af Reductions-Stadgan
för vissa fall; Adeln synes hafva velat utsträcka den till allmän
regel167).

Likaså förklarade Regeringen att den icke ansåg sig bunden
af mundteliga löften om donationer, som åberopades utan stöd af
«Kongl. bref och andra wichtige shah. Men den ville dock «uthi
ett och annat, så wijda görligit dr« sig deröfver förklara; d. v.

164) Stiernman; 1. c. T. II. p. 1582. Råds-Prot. d. 3 Sept 1668.
S65) Stiernman; 1. c. T. II. p. 1576. jfr. 9. p. i Red. Stadgan 1655.
166) Stiernman; I. c. T. II. p. 1583. jfr. Riksdags-Beslut. 1655.

hos Stiernman 1. c. T. II. p. 1248. Råds-Prot. d. 3 Sept. 1668.
167) Stiernman; 1. c. T. II. p. 1578.
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s. den ville bafva fria händer, den ville jämka och rätta, men
icke bindas af allmänna reglor168).

Att sluta af en punkt i resolutionen synes Adeln velat än¬
nu bestämdare än förut försäkra sig om längodsens öfvergång äf-
ven på arfvingar af qvinnokön. Regeringen påminde om 13:de
p. i Red. Stadgan, som försäkrade härom, såvida dottern vore
gift med en man, den Konungen gillade, och inga vigtiga skäl
föranledde ett annat förfarande. Dervid förblef det ock; den qvinn-
liga arfsrällen till förläningarne blef en af Konungens nåd bero¬
ende och af lagen understödd, men ej bestämdt föreskrifven
praxis16 9).

1 de nu anförda punkterna bafva vi sett Regeringens åsigt
mer och mindre motsatt Adelns. Deremot funnos andra frågor,
deruti Adeln mötte så mycken eftergifvenhet som den kunde önska.
Så t. ex. lofvades vederlag för de hemman som Adeln köpt eller
pantat, men icke kunde njuta fördel utaf för gravationers skuld;
lösningsrätt beviljades till små utjordar, qvarnar och qvarnställen,
samt torp och dylika lägenheter, som varit särskild t skattlagde;
allodialrätt unnades på de gods, som erhållits emot skuldfordrin¬
gar hos kronan. I denna sak tillerkändes Adeln en stor förmån;
det hette väl att blott så stor del af godset, som svarade i värde
emot donatariens fordran skulle njuta allodialrätt, men om denna
fordran var af obestämd storlek, satt han orubbad i godset. Man
brukade således gifva gods emot obestämda förskotter utan att
beräkna värdet, och när detta skett aktades innehafvarens rätt
aldeles gifven, ehuru kronan kanske aldrig fått så mycket som
svarade emot hvad den gifvit17 °j.

Ännu andra punkter förekommo, deruti Adeln ansåg sig för¬
fördelad genom för sträng uttydning af Reductionsbeslutet. I
allmänhet upptog Adeln med missnöje de resolutioner som Rege-

168) Stiernman; I. c. T. II. p. 1579.
169) Stiernman; 1. c. T. II. p. 1588.
170) Stiernman; 1. c. T. II, p. 1576, 1585, 1588.
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ringen gaf utan dess hörande. Den ville sköta Reductionen i sam¬
råd med Regeringen, men icke taga dess påbud såsom lagar; den
begärde att sådana resolutioner icke måtte ega laga kraft. Re¬
geringen ursäktade sig; den visste sig icke hafva gifvit några re¬
solutioner «Ridderskapet och Adeln till prsejudice« och det vore

«ogörligit medh alle dubios casus Ridderskåpets och Adelns interpre¬
tation der äfwer at afwäntaty Reduclionsverket tålde icke «nå¬
gra intervalla och dröjzmåhl«. Men under varande Riksdag ville
Regeringen icke förvägra Ridderskapet och Adeln tillika med de
andra Ständerne alt göra sin interpretation, och lofvade förden¬
skull att meddela Ridderskapet och Adeln alla utgifna resolutio¬
ner171). Det förtjenar anmärkas att Regeringen talade om de an¬
dre Ständernes rätt att äfven göra sina påminnelser. RiksDrotzet,
som visst icke var någon ifrare för Reductionen, sade härom i
Rådet att «dä alle Ständerne interessera i Reduktionsverket, borde
de alle dömma,■ ej Adeln allena, ne videantur judieare in propria
caussa«; de borde öfverlägga «huru det vidlyftiga verket må kom¬
ma till ändskap att icke vid Konungens myndiga år vedervilja
emellan Ständerne må uppstå«. Reductionen betraktades såsom ett
fördrag deri Konungainagten, Adeln och de ofrälse Stånden voro
parter. Den gjordes till föremål för beständiga underhandlingar,
deruti likväl icke alllid alla parterne deltogo. Regeln var obe¬
stämd och denna obestämdhet, dessa underhandlingar, der en
mängd enskildla interessen hade fri talan, voro icke gynnsamma
för sakens utförande. Den behöfde en öfver alla uppböjd magt,
som skipade rättvisa.

Vidare klagade Adeln att det som en del mistat vore gif-
vet åt andra. Regeringen kunde «intet påminna sig sådant vara
föreluppit«; den hade sökt hålla hand öfver Riksdagsbeslutet och
Stadgan, men der något kunde bevisas vara utverkad t i strid dere-
mot, skulle det återkallas172). Denna fråga berörer en af de vig-
tigaste sidorna af Reductionshistorien. Derigenom att donationer

171) Stiernman; 1. c. T. II. p. 1579. Råds-Prot. d. 3. Sept. 1668.
172) Stiernman; T. II. p. 1578.
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nu indrogos, nu åter gåfvos., splittrades interessena och förhållan*
det invecklades. De som önskade saken slutad och afgjord sågo
den utdragas; de som mistat blefvo afundsjuke på dem som fingo;
de som ville reducera strängt och de som hatade Adelsväldet
kunde säga att ingenting uträttades. Ur dessa splittrade interessen
utgick den anda, som blef rådande vid 1680 års Riksdag.

Vidare besvärade sig Adeln all den icke fick njuta sin för¬
del till godo enligt 18 p. i Reduetionsstadgan om exspectanserna.
Regeln var att de exspectanser som före K. Carl X:des tid kom¬
mit eller bort komma innehafvaren till godo behandlades lika med
andra donationer. Nu lära sådane exspectanser blifvit återkallade
och gifne åt andre i stället. Detta lofvade nu Regeringen att
ändra, likaså alt återgifva exspectansgods, som orätt blifvit in-
dragne i Krigsjordeboken, och förtjente män hugnades med hopp
att slippa exspectansreductionen. Äfven denna del af reductio-
nen, som var så efterlängtad år 1633, blef således föremål för
undantag och inskränkningar. Regeringen förmanade dock Adeln
att icke utsträcka exspectanserna öfver Riksdagsbeslutets rätta
förstånd ! 1 θ).

Vi hafva sett huru Bergslagsreduetionen bekymrade Regerin¬
gen och Reductions-Collegium; den återkom äfven nu. Svårigheten
alt afgöra livad som vore Bergslag eller ej föranledde klagomål
ifrån Adeln att för mycket reducerades; den ville återfå åtskilligt.
Begeringen erkände att icke allt som nämndes i 1649 års reso¬
lution kunde begripas under Bergslag; den ville blott följa reso¬
lutionen efter dess rätta förstånd. Men svårigheten var just att
finna resolutionens «rätta förstånd«. Derföre beviljades Adeln att
genom ombud deltaga i den undersökning om Bergslagerna, som
borde anställas. Landshöfdingarne amedh en annan person på
Kongl. Maj:tz wägnar, såsom och på Ridderskåpets och Adelns weg-
nar några af Adelen som wettenskap hafwa om bergzbruk och werk
jempte Nembdem skulle ransaka om «disputerlige och odisputerlige>

173) Stiernman; I. c. T. II. p. 1583.
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bergzlag«, Reductions-Collegium afgöra och Konungen i högsta
hand jämka och rätta. Intill dess att detta skett skulle Reduc-
tionen hvila och det redan reducerade återgifvas. Det var samma
förfarande som Regeringen redan förut iakttagit. — Adeln hade
också fruktat för Bergsjordebokens tillämpning, men hugnades
med Regeringens förklaring att den blott ansåg denna jordebok
för ett förslag, icke för bindande lag. Likaså försäkrade Rege-
ringen att Adelns enskildta bergsbruk icke skulle afhändas den¬
samma; man fruktade förmodligen att den skulle inblandas med
kronans174).

Slutligen synes Adeln hafva fruktat Reductionens utsträck¬
ning utöfver prcescriptionsliden. Reductions-Stadgan i dess 2 p.
fordrade brefvens uppvisande så långt tillbaka som till 1604 för
att styrka besittningsrätten; nu ville Reductions-Collegium se bevis
af ännu äldre datum. Härom talades i Rådet från olika synpunk¬
ter. Sten Bjelke sade att brefven beropade sig ibland på äldre
bref, som Collegium fördenskull borde se. RiksCancelleren fann
detta billigt, allenast man ej ransakade om urminnes egendom.
Rikz-Drotzet påstod att «när Herrarne i K. Carls tid drogo till
Polen togo de med sig ori.ginalbrefven och skulle man nu fråga
derefter, så skulle mången in probatione succumbera, som vore oskä¬
ligt«. Dereraot sades det också att mår man går tillbaka komma
många uti deras gods, som de eljest hafva mista. Det var icke
afgjordt att dessa undersökningar om äldre tider alltid skulle blif-
va skadliga för Adeln, och det kunde ej förmenas Konungen att
fråga efter godsens egenskap. Regeringen beslöt att när äldre bref
än ifrån 1604 behöfde granskas, skulle detta ske i Kamraar-
Collegium «och Reductions-Collegium således det ärendet ifrån sig
remittera«175).

174) Stiernman; 1. c. T. II. p. 1586—87.
175) Så lyder beslutet i Rådets Protocoll d. 3 Sept. 1668; men Reso¬

lutionen — tryckt hos Stiernman, 1. c. T. II. p. 1584 — innehöll blott en
försäkran att skydda Adeln vid dess lagliga rätt och en förmaning till Adela
att icke undandraga sig det nödvändiga uppvisandet af brefven, dock icke Öf-
ver den utsatta tiden 1604.


