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Ännu flere frågor förekommo dem vi här förbigått dels emedan
deras betydelse förefallit så dunkel att den fordrat en vidlyftigare ut¬
redning än vi kunnat företaga, dels emedan det anförda må vara

tillräckligt att visa Reductionsfrågans ståndpunkt i det hela176).
Den sista Riksdagen under Förmyndareregeringens tid var

temligen lik de föregående, Statsverket lika oordentligt, behofven
lika stora, Reductionen oafslutad, Stånden oense, de ofrälse af-
vigt sinnade emot Adeln, Adeln trotsande på sina privilegier,
men alla Stånden ense att neka Bevillning och yrka på Reductio¬
nen. Riksdagsbeslutet, dateradt d. 18 Dec. 1672, innehåller dock
endast en ödmjuk Ständernes bön till Konungen alt mthan widare
upskoff och tijdspillan låta 4655 åhrs Rijhsdagsbesluth och Stadga
nu mehra fullkomligen värckställas«. Ständerne tala om sin nöd
och sina tunga bördor, såsom skäl för denna deras lifliga önskan,
men säga likväl att om Reductionen ej skulle göra tillfyllest
för Rikets behof, vilja de gripa sig an till det yttersta. Det var
den tillträdande Konungen, som möttes af denna bön och denna
förklaring, men någon särskildt bevillning mötte honom icke. Den
nekades vid denna Riksdag. På Reductionen visade alla såsom
rätta källan till hjelp och lisa för Staten och de skattskyldige.
Adeln såg till Reductionen icke blott emedan skatterna kändes
tunga utan äfven emedan de kändes förnedrande. «När andra
Kapitlet i Kon. Balk. och 4655 års heslut bli verkställda slippa vi
kontribuera eller de må göra det som ha stora beneficier; vi äro
ett fritt stånd, men på detta sätt lära vi aldrig slippa kontribu—
tion ... Vi äro frälses män« — hette det på Riddarhuset —
*men se föga frukt af vårt Stånds rättigheter, — det ordet skatta
passar ej ihop med vårt Stånd«. Äfven hos de öfrälse visar sig
fruktan att om Reductionen blefve afslutad, Adeln skulle vilja
undandraga sig att skatta. På detta sätt blefN Reductionen,
ehuru en reaction emot Adelsväldet, gynnad, försvarad, påyrkad

176) För hela denna underhandling med Adeln jfr. Råds-Prot. d^ 3.
4, 8 och 12 Sept. 1668.
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just för det Aristokratiska interessets skuld. Alla tre klasserna på
Riddarhuset yrkade på Reductionen i stället för bevillning som
Regeringen begärt. Den första klassen, sotn bestod af Grefvar
och Friherrar, tillade dock ett förbehåll att Stadgan skulle verk¬
ställas «efter dess rätta förstånd«, men de andra klasserna gjorde
ett annat förbehåll att Reductionen skulle gälla så väl Riket som
de eröfrade provinserna.

Vi hafva sett att dessa provinser Voro nämnde i det ur-

sprungliga beslutet, men med förbehåll af deras särskildta rät¬
tigheter; vi hafva också sett att detta förbehåll medfört svårighe¬
ter, att Reductionen i provinserna betraktades såsom en särskildt
sak och hade till största delen fått hvila. Nu talades mycket
derom; det sades att Reductionen derstädes vore aldranödvändi-
gast, på det att Provinsernes stat måtte bära sig, men det sades
också att dessa länder hade sin egen rätt. Tredje klassen på Rid¬
darhuset yrkade oaflåtligt på deras inbegripande i Reductionen, på
indragning af Pomerska taffelgodsen, f. d. Bremiska ErkeBisko-
parnes och Liftländska Märmästarnes gods, de lngermanländska
Pogosterna, Bornholmska vederlaget och donationerna i Skåne,
-Halland och Blekinge. Denna Reductionens utsträckning begärdes
äfven i Riksdagsbeslutet.

Under debatterna på Riddarhuset saknades ej förebråelser till
Regeringen, som icke kraftigare behandlat Reduetionsverket, när
den såg Rikets behof.

Äfven 4660 års additament åberopas i Riksdagsbeslutet att
det måtte nå sin fullbordan, och detta yttras i sammanhang med
det yrkandet att det som efter Riksdagsbeslutet och Stadgan hade
hemfallit oeh bort bibehållas, nu måtte dragas tillbaka; det är
en protest emot de nya donationerne, emot Regeringens hela hus¬
hållning med godsen*).

Riksdagsbeslutet var gemensamt för alla Stånden. Ser man
på de särskildta Ståndens förhållande, så finner man icke ett vid¬
lyftigt arbete i särskildta delar af Reductionen, men man ser dock

*) Tham; 1. c. T. II. 2. p. 179 o. f. 238 o. f. 251. Stiernman 1.«.
T. II. p. 1667.
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af Resolutionen på Adelns besvär att fråga varit om Ityggnings-
hjelpen, som Ståndet icke ville betala, man hör talas om Dr.
Christinas underhållsländer att när de återföllo, de måtte bevaras
åt kronan o. s. v. Om denna punkt talades ofta, men svarades
också alt enskildte personer hade äldre rättigheter i dessa länder,
som ej borde förnärmas. Regeringens svar innehåller blott att
den ville betänka sig vid särskildte casus. I allmänhet skjuter
den frågorna ifrån sig till den nu myndige Konungen. — De
ofrälse rikta sitt arbete mera emot Adelns privilegier i allmänhet
än på Reductionssaker-na särskildt. Konungen blef myndig; det
Lief fråga om bekräftelse af privilegierna, Adeln begärde den,
de ofrälse bådo att den måtte uppskjutas åtminstone till krönin¬
gen*). Det var söndring emellan( Stånden och lifliga tvister. Yi
nämna detta i förbigående ty det rörde ej egentligen Reductions-
frågan, men vi nämna det likväl i förbindelse med denna, ty det
tecknar sinnesstämningen. Vi se de ofrälse Stånden i fullt arbete
emot Adelsinteresset så väl i Reductionen som eljest; vi se Adeln,
ifrig att tala och yrka på Reduction, mindre ifrig att underkasta
sig den när det gällde hvar och en enskildt, den lägre Adeln,
lika mycket som den högre, full af aristokratiska begrepp och
anspråk, Ståndet inom sig söndradt, den lägre Adeln längtande att
störta den högre, bvars interessen den icke delar, hvars magt den
afundas, hvars plats den hoppas intaga. Under sådana förhållan¬
den var tiden inne för en ung och ärelysten Konung att stiga
fram såsom skiljedomare; och just då blef Konungen myndig.
Händelserna 1680 borde icke varit oväntade.

ÄTTONDE KAPITLET.

Om nya Donationer under Förmyndare-Regeringen.
Innan vi öfvergå till dessa händelser åligger oss ännu att

betrakta huru 1655 års Reduction omintetgjordes genom nya do¬
nationer. Denna betraktelse sammanhänger med hela Statshus¬
hållningen.Ό

*) Tham; ^ c. T. II. 2. p. 234 o. f. Stiernman; I. c. T. II. p. 1669 o. f.
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Denna fördes på helt annat sätt än nu för tiden. Rikets
Ständers inflytande var vida mindre, i synnerhet såsom kontrolle¬
rande rnagt. Det berodde väl på dem att bevilja skatterna, men
de granskade ej användandet och Statsregleringen uppgjordes i de¬
ras frånvaro. Yi hafva redan sett huru Landslagen betraktade
hushållningen med kronans gods såsom Konungens ensak; likaså
var det Konungen — d. v. s. Riksförmyndarne och Rådet — som
bestämde Riks-Staten, gjorde lån o. s. v. Ständerne kunde blott
yttra sig i dessa frågor genom klagomål och böner. På en sådan
väg hade Reduclionsfrågan blifvit väckt och framdrifven ända till
1655 års Beslut, men garantierne för detta besluts utförande,
kontrollerne öfver de reducerade medlens vidare bruk funnos icke
hos Ständerne, som hade skäl alt vaka deröfver med stränghet,
utan hos den Aristokratiska regeringen, som tyckte sig hafva skäl
att bruka eftergifvenhet. Den ministeriella ansvarigheten var väl
icke alldeles okänd177), men kom ej mycket i fråga; den kon¬
troll som det allmänna omdömet utöfvar i våra dagar var den
tiden svag och publicitetens magt okänd. Deremot var vördna¬
den, undergifvenheten för den styrande magten större än nu.

Under sådana förhållanden berodde allt på Regeringens anda.
Denna hafva vi sökt skildra; den hette svaghet, obeslutsamhet,
småsinne, enskildta talanger, men brist på enhet och samman¬
hang. Derföre utfördes ej Reductionen med kraft, och så länge
detta icke skedde blefvo nådegåfvor, anticipationer, skuldsättnin¬
gar nödvändiga. För att uppehålla det vacklande Statsverket måste
man taga hvad som fanns för dagen och äfven morgondagens till¬
gångar, betala utgifterna med det som bort besparas till stående
fonder, fylla ett behof med tillgångar, som voro bestämda för ett
annat, och för löpande utgifter anvisa icke löpande inkomster utan
sjelfva inkomsternas källa. Statsregleringen pröfvades i Rådet,
men följdes icke, slog sig väl ut på papperet och illa i verklig¬
heten, beslut fattades att icke gifva donationer och de gåfvos dock.

177) Se t. ex. §. 9. Reg. Form. 1634.
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Statens uiedel förskingrades nu på annat sätt än under Dr.
Christina och hennes Förmyndare. Då var det en stark Regering,
som sålde gods och skatter för nöds skull, och en lättsinnig
Drottning, söm kastade ut detn bland sina gunstlingar; nu var
det en svag Regering, som gaf bort dem i nådegåfvor, under
namn af ersättningar, belöningar, pensioner, betalningar för skuld,
som den ej kände någon utväg att gälda på annat sätt. Man visste
intet annat medel att belöna förtjenster, men hvarje förtjenst, verk¬
lig eller föregifven, visste förträffligt att göra sig påmind. De
privata interessena saknade aldrig förespråkare, men det allmänna
inleresset saknade försvarare med kraft att visa de förre tillbaka.
Man lyssnade så villigt till ömmande omständigheter, man gjorde
så gerna undantag, och gaf och föresatte sig att aldrig mera gifva
och gaf icke destomindre återigen. Så fyllde man ögonblickets
behof med ögonblickets tillgångar och tystade supplikanternes rop
på statens bekostnad; man höll sig uppe för dagen och gaf ore¬
dan och bristen åt framtiden till arf.

Sådan hafva vi uppfattat Statshushållningens karakter. Yi
skola bestyrka vår åsigt med några drag ur tidens handlingar.

Förmyndare-Regeringen hade emoltagit en betydlig statsskuld
och den ordinarie staten i oordning. Af skulden betalades en
del under det å andra siden nya skulder gjordes och obetalda
råntor ökade de gamla, så att en betydlig summa återstod när
Konungen blef myndig178). Att bestämma en viss Riksstat var
en annan lika vigtig omsorg. Derpå arbetades oupphörligt. En
del af Rådsherrarne ville spara, andra ville bestå allt som syntes
dem behöfligt. Det var en åsigt som ville rätta utgifterna efter
tillgångarne, en annan som satte behofven i främsta rummet och
ville fylla dessa, hurudan än följden månde hlifva: det som nöd¬
vändigt behöfdes måste anskaffas ur hvilka tillgångar som heldst.

178) Se de zifferuppgifter som Hr D:r Fryxell lemnat; Berättelser ur
Svenska Historien; T. XIV": p. 207. Vi undvika med flit att nämna några
zifTrot, emedan vi anse det omöjligt, att med full visshet bestämma summorna.
Förhållandet i allmänhet är klart.
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Felet var blott alt samma nöd vänd ighetsregel tillämpades åfven
på sådant som ingalunda var nödvändigt. Den hushållsagliga å-
sigten hade sin taleman i RiksSkatlmästaren Gustaf Bonde; den
andra i RiksCancelleren Magnus Gabriel De la Gardie. Bonde
ville hushålla med godsenspara på penningen, inskränka staten
inom befintliga tillgångar, samt betala skulder med extra inkom¬
ster t. ex. tullen och vara noga i upfyllandet af penningeförbin¬
delser. De la Gardies vanliga tal var att tillgångar funnos om
man blott upsökte dem. Det motsatta partiet förde samma språk
att staten kunde bära sig om man blott allvarligt ville, men
skiljnaden var att de kallade det för slöseri och misshushållning,
som De la Gardie ansåg för nödvändiga behof. Vi anföra, såsom
exempel, ett yttrande af De la Gardie emot slutet af Förmyndare¬
tiden. Det var fråga om soldaternes underhåll. De Ja Gardie
utbrast: «det talas allt omatt en sä stor knapphet är på medlen, men
det står mer på dispositionen, och jag vill såga rått att jag för
min person håller Cammarväsendet så desperat at jag ville hålla
det för att vara en nåd om II. Maj:t ville befalla mig att sittia i
Gammaren. Jag vill appsåttia min hals i wad om sådana lamen-
tationer skidle höras och om det icke skulle gå båttre ån nu går;
t Cammaren har aldrig stått båttre än nu, men dispositionen du¬
ger ingenting. Jag säger detta på mitt embetes pligt och om H.
M:t vill befalla mig verket, så skall det kosta min hals om intet
annorledes skall tillgå och II. Maj.t skall finna att det intet skall
vara casteller uti luften som jag går på. Collegium klagar att det
har ingen auctoritet; hvarföre göra de sig icke auctoritet? de ha
ju assistence hos Konungen. Jag tror att de gode Herrar, som
sittia der, göra hvad de kunna, men de gripa för gudh intet ver¬
ket an som sig bör. Det är med Cammaren som med it annat
hushåll och differenccn består allenast i mer och mindre; skulle
rnan i ett hushåll förr vilja svälta ån röra några m,edel som till
andra utgifter hafva varit ärnade, så vore det ju helt orätt, äf-
ven som i Dr. Christince tid hände en gång med Hr. Ake Axelson;
det feltes pengar till Drottningens kök och aldenstund Cammaren
hade assignerat på en tull, der som inga pengar var till fångs,
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ville de i Cammaren intet röra de medel, som annorstädes voro

ordnade; då frågade jag dem om de ville att Drottningen skulle
svälta, så länge och då funno de ändtligen att det var omöjligt.
Äfvenså går nu till, de tora icke för sin död röra några -pengar
mot gjord förordning, på kvilken Knekten, som ligger i garnisonen,
intet altid kan vänta, ty om· han intet får äta så dör eller löper
han bort. Derför vore ju väl när en utgift är så pressant att
de grepo till de endaste medlen och sedan stoppade, detsamma fram—
bättre af andra medel«179). — I dessa ord uttalas ju tydligen
systemet alt lefva och lata lefva och låta gå allt som det kan.

Denna åsigt var väl icke beständigt gällande, men tillräck¬
ligt ofta för alt tillintetgöra det goda som det strängare hus-
bållssyslemet kunnat uträtta. Detta sistnämnda segrade stundom,
men dess försvarare voro aldrig nog starke alt länge behålla sin
seger. Under de första åren lyckades Bonde att genomdrifva åt¬
skilliga besparingar, men icke på långt när allt hvad han velat,
lian blef ofta öfverröstad, men i allmänhet hushållades bättre så

länge hans ord något gällde. Financernas ställning var god i
jemnförelse med den tid som kom, då Bonde icke mera var till.
Han dog år 1667; de sista åren hade hans inflytande varit ringa
och De la Gardie den mägtigaste. Sedermera inträdde en reaction
emot det De la Gardiska inflytandet, åvägabragt af Sten Bjelke,
Clas Rålamb, Mathias Biörnklou och bröderne Kurk. Herraväldet
vexlade emellan dessa partier; när De la Gardie herrskade var
villervallan störst, när motpartiet hade öfverhand gjordes ett oeh
annat för alt mindska den, men ordning blef det aldrig, åtmin¬
stone aldrig varaktig ordning. Man grep icke gerna det onda i
sin rot och de som skulle göra det hade kanske icke alltid rena
händer. Åtminstone läto de sig lätt öfverflyglas utaf De Ja Gardie,
som åter icke heller kunde upprätthålla sina Statsregleringar. Hu-
rusomheldst de räknade och reglerade så blef det alltid brist, sta-

176) Råtls-Prol. d. 11 Julii 1672. — Jf. ibland annat Tham> 1. c.
T. L p. 174—176. Fryxell; Berättelser ur Svenska Historien: T. Xfll R.
87—88.
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ten öfverskreds, nya utgifter beslötos, donationer gåfvos, antici-
pationer gjordes oupphörligt, främmande magters subsidier blefvo
en oumbärlig inkomst. Detta sednare var ibland det mäst olyck¬
liga, emedan det beröfvade Staten all politisk värdighet. Ingen¬
ting är naturligare än att en Stat understödjer en annan med
subsidier för att vinna ett för båda gemensamt ändamål, men när
en Stat beräknar främmande penningar såsom en nödvändig fond
för sina enskildta utgifter, så har den sålt sin frihet. Och detta
skedde oupphörligt.

Skarpare än vanligt höjde sig klandrets och varningens stäm¬
mor i en skrift af Clas Itålamb år 1665 och i Blå Boken år

1668. Den förra var en reservation emot hela Regeringens hand¬
lingssätt i en mängd frågor, deribland också financerne, den sed¬
nare var en frukt af den reaction som gjort sig gällande emot
det De la Gardiska inflytandet. Det lyckades nemligen det anti-
De la Gardiska partiet alt genomdrifva nedsättandet utaf en Kom¬
mission för att undersöka statsförvaltningen i sin helhet. I denna
Koramission suto Bjelke, Rålamb, bröderne Kurck; deras arbete
blef den Blå Boken, deruti stora missbruk afslöjades och spar¬
samhet anbefalldes. Men allt stadnade vid stora ord. Rålambs
skrift lades ad aeta och när De la Gardie förnekade riktigheten af
Blå Bokens uppgifter hade dess författare föga eller intet att
svara. Blå Boken är ett märkvärdigt monument för efterverlden.
Det torde vara omöjligt säga huruvida den i allt var rigtig; den
bléf ulan frukt och De la Gardie uppgjorde åter en Statsreglering
på sitt vis. Den bar sig ej och en annan efter strängare grund¬
satser antogs 1669 och 1670, som ej blef alldeles utan goda frukter.

Det skulle föra oss för långt utom vårt ämne att utveckla
alla dessa financeregleringar. Vi hänvisa till de nyare arbeten i
dessa ämnen, som vår Historiska Litteratur erhållit af Herrar
Fryxell och Tham, af den förre i Trettonde och Fjortonde delen
af Berättelser ur Svenska Historien, af den sednare i Bidrag till
Svenska Riksdagarnes och Regeringsformernas Historia. Vi hafva
angifvit den karakter som Statsförvaltningen i allmänhet visade,


