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emedan derpå berodde den misshushållning med godsen som ver¬
kade emot Reductionen, oaktadt gällande Riksdagsbeslut och Stad¬
gar. Det är denna misshushållning, som utgör vårt närvarande
ämne; det är till den vi nu öfvergå.

Mångfaldiga voro de tillfällen, då Regeringens ståndaktighet
sattes på prof af supplikanters böner och af frestelsen att genom
förpantningar af gods och räntor reda sig ur förlägenheten. 1
sitt hjerta stämd emot Reductionen lyssnade den alltför gerna till
dessa förföriska röster. Reductionen kändes såsom ett nödvändigt
ondt, som man ej kunde undkomma, men som man gerna höll
på afstånd så länge inan kunde. Kort efter Konungens död be¬
slöts att uppskjuta Reductionen något litet. Detta beslut föregicks
af lifliga öfverläggningar, som uppenbara moliverna. Det talades
om den tillstundande Riksdagen i Stockholm 1660. Seved Bååt
fann intet rådeligt alt något röra Reductionen, som en gång så
allmänneligen var besluten. Gustaf Bonde: vthet vore det slem-
måste råd som vi kunde fatta«; mäste delen af Adeln — mente
han — skulle slå hårdt uppå Reductionen efter Stadgan, hvilket
de andre tre Stånden skulle mägla blåsa under och sålunda skulle
man kanske «råka till svårare conditioner än nu uti stadgan ex-
primeras«, och änskönt något nu kunde blifva ändradt «in mino-
rennitate Regis så lärer dock alltsammans gå tillbaka när han
kommer till Regimentet. Våra barn som tå kanske intet kunna tala
för sig råka uti stora vidlyftigheter och disputer, intet hafvande
någon oquald possession, emedan godsen kunna vara komna uti arf
till fjerde led och få likväl betala 6 procento och kanske mista allti¬
hop«. Hvad ser man i dessa ord om icke Statsmannens klokhet
som böjer sig för nödvändighetens kraf och gör hvad han heldst
ville slippa, för alt undfly ett värre ondt? Efterverlden, som
känner Carl XI:tes Reduction, vet också i huru rikt mått Bondes
onda aningar gingo i fullbordan.

De voro icke delade af de fleste i Rådet. Der funnos väl
de som tyckte att det man en gång Beviljat, dervid borde man
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slå fast. Men andre funnos som framhöllo helt olika synpunkter,
v.Det är bättre« — sade RiksDrotzet — «att man dröjer dermed till
Riksdagen, kanhända att Adeln blifver degousterad«, och derpå
gjorde Drotzel «relation huru Dr. Christina flere gånger utlofvat
med hand och mund att Rådet skulle blifva conserveradt vid deras
gods, och Konungen, dåvarande Hertig, hafver räckt dem handen
deruppå och nu verserar man in incertitudine«. «Invidia uppstår«.
— fortfor han vidare — «såsom förr i K. Albrechts tid för slik
sak; sal. Konungen ville han excusera, men kastar skulden på elaka
consiliarios«. Slutet blef att till vidare besked skulle Reduelio-
iien slå stilla180).

Samtidigt med dessa yttranden förevar det ofta återkom¬
mande förslaget att förpanta gods. Dervid framträdde Riks-Drotzet
med en helt ny åsigt otn orsakerna till missnöjet med Adeln,
Då nemligen Gustaf Bonde varnade för att sälja och förpanta
emedan detta förr gjort Ständernes misshag till Adeln och äfven
nu skulle väcka oenighet, svarade RiksDrotzet att missförståndet
kommit af Jesuiternes stämplingår, såsom lian kunde bevisa af
några bref, dem han sett hade. För öfrigt hade staten burit sig
förr, då de höge embetsmännen hade hela provinser i län; Kro¬
nans intrader voro intet så stora i äldre lider som nu oeh likväl
subsisterade kronan. Dess räntor borde bestå i tullar, aceiser o.

d. och ej i bonderäntor. Vid RiksDrotzets yttrande finnes det tillägg
i protokollet alt cdetta agreerade hela Senaten och trodde att om
RiksDrotzet föredrog det för Ständerne vid Riksdagen, skulle de få
andra impressioner än de haft i den materien«. Gustaf Bonde ville
ej för mycket gravera kronan «heldst Staten ändock ej lärer draga
sig)). Tott deremot ville «ej så menagera att Riket sättes i fara,
tg militien måste conserveras«. Gustaf Bonde återtog alt man
framför allt borde så laga alt Staten kunde bära sig. RiksDroLzet
stödde sig vid Konungens befallning i sin lefstid till Rådet att
förpanta några gods, och Seved Bååi vid den för handen varande

18.0) Råds-Prot. d. 28 Junii och d. 14 Aug. 1660.
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«nccessiteten«. Fråga tief om fjerdeparterne kunde förpantas. Riks-
Rådet Tott tyckte att på Norrköpings beslut kunde väl godsen
säljas. Grefve Nils (Brahe?) trodde ingen vara så förmäten att
han dristade köpa gods på sådant maner. Seved Bååt fann delta
vara ernot lag och bättre att förpanla. G. Bonde anförde sina
skäl emot försäljningen, att invidia vore kommen på Adeln blott
för godsen och den skulle ökas, om de nu abalienerades «quo-
cunque modo«, och så vore Redwrtronen kommen för kronans fat¬
tigdom och skulle man nu «continuera« på delta sätt, så torde
de exequera icke blott denna reduclion utan göra nya reduetio-
ner. —- RiksDrotzet utgjöt hela sin vrede emot Reductionen och
sin längtan efter Adelns fordna storhet. Accisen och tullen —

sådan var hans mening — hade mycket mera tilltagit der hvar och
en behållit otjualde sina gods med fjerdeparten, och hade icke
kriget kommit så hade kronan utan godsen väl kunnat subsistera,
«sa att när vi tänka på Reductionen, så befinnés han aldeles ska-
delig och mera härefter«. — «Invidien« — så fortfor han vidare
— «är kommen häraf såsom prcetext, men rätta orsaken är af
Påfven, som genom Jesuiterne, det han sett af några href, alltid
sökt stifta oenighet· När vi se på förra tider är det klart nog
att Ständerne obilligt besvära sig öfver Adeln i detta fall. Förr än
det blef unio haereditaria hade Konungen blott Upsala öde, deladt i
vissa län såsojn i Danmark bland höge embetsmän, som gåfvo en
viss genandt. Af jordeböcker, särdeles i Gustaf I:stes tid, ses att
räntorna då voro ganska - ringa emot nu då Adeln har fått godsen.
Deremot har Adeln lastat uppå sig stora besvär med tullar, aed¬
ier o. d., då Adeln förr haft fria commercier från sina gårdar,
quarntull o. d. Stora gärden var i K. Johans tid, men gick strax
af igen. Adeln har ej vunnit stort emot förr. De förde annan
stat förr och hade andra medel. Carl Knutson hade hela TViborcp,
Raseborgs län och, Öland. I K. Eriks tid red Gustaf Olofsson (Sten¬
bock?) på Torpa ej ut utan 60—70 hästar. Derföre hafva ej
Ständerne och Bönderne skäl att klaga på Adeln, ty de blifva lin¬
drigt handterade fastän en och annan kan klaga öfver Herrars
våld och orätt. Städerne äro bättre än förr, som tullen utvisar.
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Ingen handel var förr, jernet fördes ut i osmund och tackor och
bragtes in utarbetadt, inga manufakturer, ej bergverken excolerade,
amiralitetet helt slätt, flottan bestod af ivalmarssegel och få dugliga
skepp, militien svag och illa utmunderad, soldaterne gingo och sågo
jemmerlige ut, och så var uti allt som Kronan vidkom. Huru lan¬
det nu är cultiveradt är skenharligt, och det kan ej cultiveras bra,
sd länge kronan liafver det och ej Adel eller andra privati; så
tyckte K. Gustaf Adolf ock. En Konungs räntor och intrader böra
ej vara af bönder i små matpersedlar och annat ringa som landet
gifver, såsom smör, ägg, höns, lin, utan i tullar, bergsbruk och slika
räntor. Adeln sjelf kan knappt subsistera af dessa petitesser, myc¬
ket mindre kronan«.

I detta tal hörer man en af Sveriges störste Magnater ut¬
gjuta sina känslor. Sjelf en hederlig man och en man med för¬
stånd var dock Per Brahe så bunden i Aristokratiska fördomar
och fornadliga begrepp att hän blott kunde se sakerna ur Adelig
synpunk«, ej ur allmänt fosterländsk. Han var en Aristokrat i
gammal Svensk anda. Han hade hört huru Adeln lefvat under
Medeltiden och tyckte att hans Stånd nu var förnedradt. Han
var en gammal man och tyckte tiderna försämras. Han blandade
ekonomiska grundsatser med Aristokratiska känslor, talade blott
om Adelns förluster och berömde förra tider, men såg ej det
onda som med dessa tider försvunnit, ej heller det goda som
växte upp i den nya tiden, och framför allt förglömde han att
det som förr var godt och kunde ske, numera hörde till omöj¬
ligheter.

Emedlertid vann han bifall ty det funnos flere i Rådet, än
han, som ej förslodo rätt alt skicka sig efter liden. Schering
Rosenhane berömde dessa diskurser såsom «funderade i sjelfva san¬
ningen«. Tott påstod att sal. Hr. Christer Bonde bevisat det
godsen gifvit tre gånger mera ränta der de varit bos Adeln än
hos kronan. RiksDrolzet återtog att «Dr. Christina hafver sådant
väl förstått, men en gång blef henne ingjutet af en man, den han
ej ville per invidiam nämna, annorlunda än saken sig hade och
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tåleds styrktes hon i sina tankar att danka af. Sal. Konungen
kom icke, som somlige mena, till tomt visthus, när vi besinne ut¬
gifterne vid Dr. Christince afdankning, Dr. Marias begrafning och
utredningar y som kommo på aderton tunnor gidd. K. Carl IX fick
en gång af en som hette Benich 6000 R:dr, hvilket han tyckte myc¬
ket vara«. Detta allt ville Drotzet utföra för ett Utskott af Stän-
derne på det de måtte rälta sig. — Totl påstod att alla Stånd
tagit till, men Adeln icke så. RiksDrotzet tog ännu en gång till
orda: «Ingen kan tro« — sade han — «livad för ringa intrader
han hade emot de stora godsen han possiderade. Hans farbror hade
emot de ringa godsen haft större räntor, hvilket är lätt judicera
att det härkommer af de stora krigsbesvär som Adeln utstår«. —
Gustaf Bonde frågade: «om vi inga gods hade att tillgå, livad skulle
vi då gripa för råd?«. — «Retranehera staten« svarade RiksDrot¬
zet. «Om än godsen säljas« — återtog Bonde — «sa bär sig sta¬
ten ej; är derföre nödigt i Konungens omyndighet väl menagera allt
att livar provins kan bära sig«. RiksDrotzet uppslog åter den
sidan af saken att behofven voro större nu än förr och derföre
nödigt tillgripa godsen. «K. Gustaf« — sade han — «var så
fattig att han intet ville köpa sig taftsstrumpeband; ej behöfdes hel¬
ler då så stora expenser som nu och grannarne voro ej så starke.
Danmark var då ej adjungeradt med Norge och Holsten. I Ryss¬
land hade vi allenast Fursten af Novgorod och Pleskov, och på an¬
dra sidan Preussen och Fursten af Wilna; i Tyskland Förstår,
som intet stort considererades. Låt oss börja förpantningen, som
Drottningen agreerar eller gifva nya förslag. G. Bonde: «vi deli-
berera derom och tänka intet på att Riksdags-Beslutet är deremot«.
RiksDrotzet: «nöden tvingar oss dertill«. — Så lydde ock beslutet
att godsen måste gripas an och «ett consilium uppsättas derom till
större säkerhet för framtiden«. — Följande dagen beslöts ytterli¬
gare att Kammaren skulle upplåna medel på fjerdeparterna, så
långt de ville räcka. RiksDrotzet förordade saken äfven nu eme¬
dan inga medel voro alt tillgå och «om Ständerne hafva något att
säga, så få de gifva andra förslag på medel och då kan man strax
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taga dessa medlen och lösa in godsen igcn«iSi). Denna ging ser
man åter en annan synpunkt nemligen att saken, i nödfall verk¬
ställd, kunde göras om igen. Den omtalas nu såsom en åtgärd
för ögonblicket allenast.

"Vi bafva redan nämnt att Ständerne ogerna gillade beslu¬
tet om förpantningarne, men de gjorde det dock. Med Reduc-
tionens uppskjutande bafva vi också sett att det gick så att Re-
ductionen hvarken uppskjöts eller påskyndades, hvarken inställdes
eller verkställdes. Den gick som den kunde, nu fram nu tillbaka.

I sammanhang med Reductionen, förpantningarne och dona-
tionerne stodo äfven planer att inlösa förpantade gods genom
särskildt bevillning. Gustaf Bondes förslag var att fortsätta Re¬
ductionen och bestämma ett visst räntebelopp, som borde vara
reduceradt eller inlöst innan någon ny donation finge gifvas, samt
att beveka Ständerne till bevillning för att kunna inlösa ett så¬
dant räntebelopp. Summan föreslog han till 230,000 dal. S:m|.
Härvid mötte honom invändningar af det vanliga slaget. «Det kan
hända« sade RiksCaneelleren, «att det kommer en betjent af mi¬
lttien som gjort god tjenst, är illa blesserad· och satt allt sitt goda
tili«, nu frågade RiksCaneelleren «om man då skulle låta honom
gå ohulpem. Han rådde vidare «att gå uti den saken deliberatis-
sicno copsilio och se om thet är görligit eller ej om icke bene me-
rili miserable personer böra considereras och lifstidsfriheter kunde
förunnas , hvillcet han intet sade till att abalienera från kronan utan
till att hindra och förekomma all ovilja och stabiliera tranquilli-
tatem publicum«. RiksDi'otzet gillade ej heller förslaget för ovil¬
jan som skulle uppstå. När Knut Kurk menade att penningar,
ej gods, kunde användas till beneficier och Schering Rosenhane
påminde alt Ständerne sjelfve hade detta begärt, svarade Drotzet
att «Ständerne förstå det ej så exacte utan måste modereras af
regeringen. Fred är sluten och hela svärmen kommer, mästadels
Svenske, som intet njutit hafva, och vilja hafva heneßeia och kunna

1|81) Råds-Prot. d. 10 och 11 Aug. 1660.
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ej afvisas för oenighet i landet. Annan tid är nu än då Gustaf
J.ste regerade eller Konungarne suto på Håtuna«. Riks-Skattmä¬
staren återtog alt «miserable personer borde considereras med pen¬
ningar, men ej med stora räntor, som vore ogörligt, emedan Reduc—
tionsgodsen intet hunna för stadgan abalieneras«. J. Fleming faun
«intentionen af detta consilium nyttig och icke till particulier gagn.
Publicum bör praevalera och det för Ständernes begäran, som blef
underskr ifven fastän differente meningar voro; det borde derföre
utan exception til lifstidsfrihet och annat absolute blifva vid non
abalienationen och blott benefcera med penningar«. Denna åsigt
■vann de ilesla röster. Seved Bååt tyckte väl nlla vara att Re¬
geringen skulle vara så bunden att den icke skulle kunna hjelpa
några fattiga, der så omträngde«, men beslutet blef att i Sverige,
Finland och lngermanland inga gods, blott penningar skulle gif-
vas förr än den föreslagna summan kommit staten till godo. Riks-
Caneelleren tillade då att bvar och en skulle «hos sollicitanterne
väl uttyda conclusum och icke låta skulden komma på regeringen«.
Clas Sljernsköld hoppades att lönerne skulle riktigt utfalla. —
«Ja« — sade Riks-Skattmästaren — vom icke medlen assigneras
bortv. — «Kammaren«, sade Riks-Cancelleren, «bör ej betala utan
Regeringens vetskap«. Dermed var Riks-Skattmästaren väl tillfreds
och kunde alltså «hos sollicitanterne vara desto bättre excuserad«.
Med det nyss nämnda beslutet förenades ett förbud för Kamma¬
ren alt benefieera någon utan Regeringens vetskap och bifall.

Svårigheten alt erhålla medel till alt inlösa pantegods qvar-
stod ännu. Riks-Skattmästaren tyckte billigt vara alt Ständerne
bidrogo dertill, men något beslut hafva vt ej kunnat upptäcka,
ej heller att Ständerne sedermera gåfvo någon sådan bevillning.
RiksDrotzet fortfor i det längsta att tala för supplikanlerne: «det
är nödigt« — sade han —- vid krigets ända att donera regemen-
terna något och soulagera dem som i kriget väl förtjent .hafva: det
borde ej vara stora donationer , han talade blott om bene meritis
parce reeompensandis«. Men nu synes just ingen lyssnat till hans
ord. Schering Rosenhane tyckte det vara «nog debatteradt i går«
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ocli sjelfve Riks-Cancelleren sade att beslutet icke kunde än¬
dras18^).

Denna öfverenskommelse om ett reduceradt minimum af
260,000 dal. S:mt innan nya donationer fingo gifvas hade nu
kunnat blifva en grundhval för Regeringens system. Den blef det
icke och vi skola nu se huru Regeringen förhöll sig när den fre¬
stades af enskildtes anspråk och böner.

Dessa frestelser kommo stundom ur närmaste hand. Råds-
lierrarne frestade hvarandra; Regeringens egna ledamöter hade for¬
dringar af allehanda slag. När sådant förekom kunde hvar och
en tänka på sig sjelf; tjenst fordrade återtjenst och så hulpo de
hvarandra. Yid den stora Räfsten efter 1680 kommo långa ef-
lerräkningar i dagen på medel som Regeringens och Rådets egne
ledamöter åtnjutit. Men då vi hoppas alt få göra denna räfst
till föremål för en särskildt undersökning, lemna vi detta för den¬
na gång å sido, och upptaga blott ett och annat som synts oss
mest anmärkningsvärdt.

Bland dem som mycket fordrade och mycket fingo var Riks-
Marsken Carl Gustaf Wrangel. Denne Herre lät sig åtskilliga
grånger tillerkännas hemman och räntor på förbudna orter samt stora
poster i reda penningar. Actorernes påståenden inför Ständernes
stora commission 1681 upptaga under en enda punkt en summa
icke mindre än 100,054 dal. S:mt. Sterbhuset nekade väl att
hela denna summa någonsin blifvit utbekommen, men erkände
dock en stor del deraf och nekade ej att alltsammans blifvit ut-
lofvadt, dels i reda penningar, dels i gods. Det hände nemligen
att förmågan att verkligen utbetala icke alltid svarade emot fri¬
kostigheten att gifva. Sådana poster betalades dock ingalunda
under namn af gåfvor utan kallades ersättningar, betalning af
fordringar, uppfyllande af sal. Konungens gifna löften o. s. v.

182) Råds-Prot. d. 27 och 28 Junii 1661. Jfr. Biafskedet vid 1660
ars Riksdag hos Sliernman, der Reductionen påyrkas ehuru å Adelns sida
med förbehåll af ett moderat utförande.


