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Alldeles ogrundade voro väl icke keller anspråken alltid, men
den grund, hvarpå de hvilade, var dock oförenlig med all sund
hushållning och särdeles med Reduclionens en gång antagna grund¬
satser. Vi vilja, såsom ett exempel, med ledning af Råds-Pro¬
tokoller och stora Commissionens handlingar se till huru det för¬
höll sig med en del af Wrangels fordringar.

Han hegärde nemligen år 1661 att blifva behållen vid sal.
K. Maj:ts gifna försäkringar pä förskotter dem han gjort.. Han
betraktade sig således såsom kronans fordringsegare och påstod sin
fordran vara erkänd af Konung Carl Gustaf. Vidare begärde han
en underpant för dessa försträckningar och föreslog sjelf «Hr.
Gersdorfs gocls i Skåne«, som han värderade till 2000 dal. S:mt
inkomst; han begärde således gods. Slutligen sökte han någon
ersättning för fångarnes lösen vid Fredriksudde, som besteg sig
till 60,000 R:dr, för hvilken summa han sade sig hafva löfte om
ett gods. Förhållandet lärer hafva varit att då Wrangel vid eröf-
ringen af Fredriksudde under Danska kriget tagit till fånga flere
Danske Herrar af hög rang, hade K. Carl X. lofvat honom 60,000
R:dr såsom ersättning för den lösen han kunnat få uppbära för
dem. När «Riks-Amiralens Supplik« —- han var då ännu ej Riks-
Marsk — om dessa saker förekom i Rådet ville Riks-Cancelleren

«gerna unna Riks-Amiralen sin begäran och gifva honom bref på
hågot gods till pant så länge pengarne äro borta. Man borde sär¬
deles besinna denne Herrens meriter, ty det han får är icke ett
praejudicium, ty han har extra ordinem gjort sig mycket förtjent
af kronan och Ständerne torde ej missunna honom«. — »Hela Se¬
naten« — heter det i Protokollet — «var ense att det vore väl
om Riks-Amiralen vorde hulpen, efter han gjort singulare tjenster,
men på livad sätt han skulle hjelpas hemställde de den Kongl. Re¬
geringen«. — Riks-Drotzet ville «ihugkomma honom efter alle Stän¬
der hafva ett godt öga till honom, och han alltid måste vara be¬
redd föra verket på den ort som kan beliöfvas, måste ock hålla stor
stat och göra speser som ej alle äro underkastade«. — Schering
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Rosenhane ocli Knut Kurck hyste väl någon betänklighet ty <iom
man skulle blifva vid det conclusmn som en gång var fattadt«,
visste de ej «huru Riks-Amiralen kunde blifva beneficerad«, men de
funno (-dians meriter öfvermåttan stofe- och ville gerna beneficera
honom om det kunde ske utan kronans stora' gravatiow. — Seved
Bååt ville gifva gods i Skåne såsom pant oför hvad han med skäl
kan proetendera, efter det intet är emot Riksdagsbeslutet gifva
pantevis gods borta. — Riks-Ganeelleren, med all sin goda vilja·,
visste dock ingen utväg att betala den stora summan af 60,000
R:dr, ty det vore ej något hemfallet gods som kunde beläcka den,
utan önskade Riks-Amiralen ville hafva fördrag med denna fordran ,

men pantegods i Skåne för försträckta penningar kunde gifvas utan alt
bryta emot Regeringsformen och Riksdagsbeslutet. — Slutet blef
att Wrangel skulle få något hemfallande gods, obestämd t hvilket.
När delta beslut några dagar sednare upplästes i Rådet, var det
så uppfattad t att han skulle få gods i Skåne af Bornholmska ve¬
derlaget. Då gjorde Riks-Skattmästaren — det var Gustaf Bonde —
allvarsamma invändningar. Han påminde om ett uttryckligt be¬
slut all just de Skånska godsen skulle framför andra bibehållas,
lian sökte bevisa att om Reductionen fortgick kunde Riks-Ami¬
ralen ändock blifva hulpen, han nämnde ett gods på Muntsön,
som gåfve 800 R:dr· och önskade· att Riks-Amiralen «måtte sig
dermed contentera till dess några flere hemföllo till kronan«. —

Men Riks-Cancelleren talade nu åter om Amiralens'«singuliera me¬
ritera , som gjorde att hvad han fick ej vore praejudikat. — Be¬
slutet blef nii så jämkad t att han skulle få gods i Sverige för
sina försträckningar. Senatens goda mening med sin embelsbro-
der bekräftade sig sedan då han fiek godset Lillö i utbyte
emot Ralswijk på Rügen, som K» Carl X. lofvat honom för
den skada hans gödsi Bremen hade lidit under kriget, och god¬
set Reppin i Liflland, i afbetålning på sina 60^000 . R:dr och
när lian sedan måste afstå Reppin erhöll han löfte om 22000
R:dr af andra medel. Lägger man härtill den stimma, som räk¬
nades honom till godo när han bylte ut Salmis emot Solvits-
borg , hvilken actorerne i processen mot hans sterbhus npp-
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skAtlade till :7017 dal. S:mt årlig ränta i förbuden ort, ehuru
vål sterbhuset icke ville vidkännas en så hög beräkning, så var
det icke litet som denne Herre skördade.

Ti hafva härvid förbigått en och annan, smärre post och äf-
ven några större, som hans sterbhus helt och hållet förnekade;
allt det vi nämnt erkändes af arfvingarne, ehuru de sökte för¬
svara rättmätigheten deraf och påstodo det ändock icke'hafva sva¬
rat emot livad Riks-Marsken häft att fordra153). Efterräkningen
blef dem ganska dyr, ♦som synes-af stora commissionens dom.

Når frågan var om en sådan man som Carl Gustaf AYrangel
tjenade lians stora förtjenster till ursäkt och voro väl också i mån¬
gas tycke «ett verkligt skäl. Vid andra tillfällen hade man andra
bevekelsegrunder. Grefve Dohna hade löfte om en viss gärd och
2000 R:dr, men begärde ytterligare 1000 R:dr. Meningarne
voro delade. Gustaf Posse ville icke «gå från det som förr vore
resolveradt, efter Staten var mycket graverad«. Sv. Banér ville på¬
minna 'sig att Dohna haft ett äldre löfte om 3000 R:dr. Sten Bjelke
Önskade att han kunde få de begärda 1000 R:dr «för en och annan
orsak skuld«. Christer Horn tyckte detta ock väl vara. Er. Flem-
lning ansåg honom ej kunna mera «prcetendera ein en annan af
samma qualitet«. Sch. Rosenhane fann det betänkligt för exem¬
plets skuld. G. Flemraing instämde; det kunde falla sällsamt för
andra som ej iingo så mycket. Seved Bååt gynnade Dohna, der
staten kunde tåla det, men såg ingen möjlighet. Riks-Skattmä¬
staren varnade ock för exemplet; «för 1000 R:dr ginge han intet
bort, der han eljest hade lust tjena Sverige«. Här kom nu det
talande skälet. Man kände sig tvungen att med donationer köpa
främlingars tjenster. Riks-Cancelleren yrkade att «för ett sådant

183) Råds-Prol. d. 15 och 23 Mars 1661. — Carl Gustaf Wrangels
■Act ibland Acta angående Rådspersoner inför stora Commissionen 1681, som
finnes i ett convolut i Riks-Arkivet, jämte allegaler. — Jfr. stora Commis¬
sionens Dom d. 29 Oct. 1681 ibland St. Commiss. Domar och Bref i
Riks-Arkivet.
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augment borde man ej låta honom, gå bort«. Beslutet blef att han
skulle få af de Franska subsidierna, som ej graverade kronan,
men vänta till dess de föllo ut, mtt han måtte blifva qvar i Ri¬
ket«. — Sedan anmäldes Dohnas tacksägelse och förklaring att han
ej kunde bestå i Riket qvar med sitt förra tractamente. — Några
dagar sednare förnyas samma beslut, och Bona gård, hvarom han
sade sig hafva löfte, skulle han ock få, när den hernfölle1S4).

Grefve Dohna var en främmande krigare, som hotade alt taga
afsked om han ej fick hvad han ville. Ett dylikt exempel gaf
älven General Würtz. Båda desse Herrar voro General-Lieutenan-
ter, men icke på ordinarie stat. De aflönades genom särskildta
fördrag, underhandlade med Begeringen om sin lön såsom en köp¬
man med en annan, och trotsade sig till snart sagdt hvad som
heldst. Det opassande häruti var icke förbisedt, men man kom
sig icke för att bryta missbruket. Riks-Skattmästaren sade i Rå¬
det att «detta borde intet vara att Generaler fingo shrifva den
Kongliga Regeringen före hvad den borde göra i deras sak; andre
skola taga sig exempel af Würtz och Dohna; man kunde fråga dem,
men likväl göra hvad man finner skäligt«. Denna underhandling
var icke lätt; Würtz visade sig tämligen oförnöjd. Enke-Drott-
ningen lofvade en gång att tala vid honom och «söka disponera
honom«, ty han hotade att taga afsked. Han hade likväl redan
fått fjerdeparten af sitt Friherreskap efterskänkt på grund af ett
bref utaf K. Carl X. Men delta var långt ifrån nog. Han for¬
drade 4000 R:dr årligen och värdighet af vice Guvernör i Pom¬
mern — ett ämbete som han förut beklädt. Han var dessutom
missnöjd emedan Riks-Amiralen, när Würtz innehade denna plats,
låtit ordres gå till Pommerska Regeringen med förbigående af ho¬
nom. Riks-Cancelleren ville pruta med Würtz, gifva honom vice Gu-
vernörsembetet i Pommern och derjämte Presidentskapel i Regeringen
derstädes, med 2000 R:dr såsom General och 1200 R:dr för den
civila tjensten, «så kunde han se att man accommoderade honom så
godt man kunde». Men Würtz var icke nöjd; han ville hafva sina

184) Råds-Prot. d. 19 Nov. och d. 2 Dec. 1661.
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fordringar betalda på en gång, och synes slutligen hafva fått löfte
om betalning; men «om det intet kunde följa«, bad man honom
«icke tillräkna kronan utan omöjligheten«'*0).

Dylika exempel huru man gerna ville, men ej kunde göra
alla tillfreds förekomma flere gånger. Johan Rosenhane t. ex. hade
löfte af sal. Konungen om 6000 R:dr «att köpa sig ett hus« i
Stockholm. Detta tyckte Regeringen icke «kunna disputeras honom
efter Kongl. Bref var deruppå«, men bad honom «patientera till
bättre fram«. — En annan gång åter ser man Regeringen handla
af deltagande för de sökandes nöd. Gustaf Baner var en svårt
gäldbunden man. «Han bör considereras« — sade Riks-Cancelle-
ren — «och blir eljest äldeles ruinerad och tager beslut, som kan¬
ske ej alla behaga. Nu är sal. Silfverstjernas gods öppet, allenast
äro hans magar, som begära detsamma efter Riksdagsbeslutet«. —

Silfverstjernas gods var troligen ett Norrköpings beslutsgods, som
nu ifrågasattes att taga bort ifrån familjen emot den förtröstning
som Norrköpings beslut innehöll att dotter och rnåg voro närmast
alt behålla godsen. Genom sådant förfarande ser man lätt huru
donalarierne kunde komma i harnesk emot hvarandra och emot

Regeringen. Det var icke möjligt ait dela håfvorna så att alle
blefvo nöjde. Vi veta icke om Baner fick Silfverstjernas gods;
denna gången kunde han icke hjelpas till fullo, oaktadt hela Rå¬
det uttryckte ett stort deltagande för hans behof. Man tänkte
både på honom sjelf och hans fordringsegare, som kunde «komma
illa ut« om han ej blef hulpen. Men inan visste ingen råd och
Riks-Skattmästaren påminde att månge funnos, hvilka «satt all sin
välfärd; i kronans händer och dock ej considereras, hvilket är be-
tänkeligt och de klaga deröfver härdt« 18(i).

Vi skulle kunna nämna många exempel på gods och gåf-
vor, efterskänkta fjerdeparter och förunnade förmåner åt personer

185) Råds-Prot. d. 18 Sept. d. It, 13 och 29 Nov. d. 2 Dec. 1661.
Jfr. Tham; I. c. T. I. 2. p. 169.

186) Råds-Prot. d. 13 och 15 Mars 1661.
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inom olika stånd· sEbba Brahe fick behålla fjerdeparten af sina
gods «på sin salige mans pvcetensioner -och meriten., efter lion intet
nutit något för sin salig mans meriters skuld«18 ')· — -Herr Axel
Sparre fick «till sina, barns edukation i ,sitt ,torftiga tillstånd 4500
dal. S:mts pension till Konungens myndiga år»186). — Riks-Rådet
Per Spätre fick 600.0 R:dr årligen af stora Sjötullen och löfte
om ännu mera utaf framdeles inflytande subsidier, allt för sina
fordringar. ,Riks-Rådet Paykulls arfvingar fingo behålla fjerdeparten
af sina län för Paykulls resterande lön. — General-Majoren Wil¬
liam Barclay fick 5000 R:dr «till skänks« att inlösa sina i Ban¬
ken pantsatta gods. Han påstod sig ega denna summa alt fordra
för forskotter till armeen, men Kaminaren underkände anspråket
i anseende till ofullständiga verifikationer. Nu gafs honom sum¬
man till skänks, hvaremot hans fordringar förföllo. — På samma
gång fick Grefvinnan Maria De la Gardie fjerdeparten af några
gårdar på Wermdön18 9).

Riks-Cancelleren sjelf jämte sina bröder, Grefve Pontus Fre¬
drik och Grefve Axel Julius De la Gardie hade åtskilliga fordrin¬
gar på sin aflidne broders, Riks-Rådet och General-Lieutenanten,
Grefve Jacob De la Gardies vägnar. Dem tillerkändes 25000
R:dr som varit Grefve Jacob lofvade för godset Lilliendal och
detta utan fjerdepartsafdrag; de fingo panträtt på gods i Halland
och Kexholms Län, och löfte om annat mera för den aflidnes me¬

riters skuld, utan hinder af de i allmänhet antagna grunderne
för sådane liquider190).

Clas Christerson Horns arfvingar fingo behålla sina gods Mu-
stila och Skelnora, som Reductionskollegium ville indraga. Riks-
Drotzet påstod att dessa gårdar voro arfvegods19 *). — Grefve Gu-

1-8,7) Råds-Prot. d. 13 Mars 1661.
1S8) Råds-Prol. d. 8 Junii 1665.
189) Råds-Prot. d. 23 Maij 1666.
190) Råds-Prot. d. 16 Nov. 1666.
191) Råds-Prot. d. 8. Oct. 1666.
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staf Lcijonlmfvuds slägt begärdes efter lians död 9000 B:dr, sorti
den aflidne skolat liafva i< lösen af Kurländske Adelsmän; För¬
hållandet var troligen likartadt med Biks-Arriiralens artspråk· för
de Danske fångarae (se; ofvanföré). Biks-Cancelleren kunde «be-*
tyga att Konungen consenterat t Preussen« till hans fordran ehuru
han icke fått skriftlig: försäkranhan för sin del hade fatt ett godis
i Kurland af Konungen, men gaf på sah Grefve Slippenhaehs
cillsnidiga och ofunclerade motiver brefvet igen till KOrtungen, ehuru
Konungen intet visste deraf och det icke kom Konungen till någon
nytta«. Per Sparte påminde alt månge «fått gods eo titulo solum
att Konungen förtröstat dem derpå: således borde ock detta bestå«;
— och· det blef äfven bestående192).

Ibland ser man huru hemfallande gods åter bortgåfVos.> S%
t. ex. fick General-Lieutenanten Jacob Johan Taube de gods i Finn¬
land, som hemfallit efter den aflidne General-Majoren Fabian
Bernd. Enke-Drottningen talade för Taube, sägande alt han mi-
stat gods för kronans- tjenst. Andre gynnade åter Bernds enka,
som begärde godsen för sig och sina döttrar; den aflidnes for¬
dringar hos kronan anfördes såsom skäl för dem,- men- Enke-
Drottflingens mening segrade193').

Det hände ock att skänker gåfvös, söm sedan måste återta¬
gas, emedan rtiam gifvit utan att rätt veta hivad man gaf. Detta
inträffade med^ Säby ladrtgård vid Landäkron»1, som Grefve Gustaf-
Gxensljerna begärt och fått. Han begärde godset interimsvis· till»
dess något annat kunde liemfkllai Det innehades itu af Lands-
höfdingen Hammarsköld. Frågan var om det kunde tågas ifråim
Hammarsköld. Det sades af somlige- att Hammarsköld' haft det
«såsom ett gratial« och irttet på sin lön. En annan fråga var om
sådana interimsdonationer kunde gifvas. Exempel anfördes", både
att sådane hlifvit nekade, men äfven att de beviljats; Döt tala-*

192) Råcls-Prot. d. 24' Julii 1667'.

193) Ruds-PröL d. 24 Oct. 1C70;
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des ock om Grefve Gustaf Oxenstjernas förtjenster att han upp¬
funnit besparingar, som lände till nytta vid factorier och bygg-
ningar. Derföre, tänkte Riks-Cancelleren, «kunde han få godset
illa spe att när på factorier och hyggningar en sådan post spara¬
des att pantegodsen i Skåne kunde inlösas, skulle han få något af
detn och afstå detta här«. Och så fick Oxenstjerna det han be¬
gärde. Följande dagen kom den afgjorda saken åter till tals; det
visade sig då att man icke var rätt ense om hvad man menat,
Riks-Cancelleren förstod gårdagens beslut såsom blott rörande Bön-
derne ,under ladugården. Sten Bjelke förstod både Bönderne och
Ladugården. Riks-Amiralen anmärkte att Ladugården och under¬
liggande hemman ej kunde skiljas åt. «Kan så vara« — sade
Riks-Cancelleren — «men det är aldeles emot Regeringsformen och
Riksdagsbeslutet. Sedan när det blifver omtalt lärer livar och en
draga sig undan att försvara det som resolveradt är«. Gabriel Oxen¬
stjerna sade att hans broder tackat såsom för både hemmanen och
Ladugården oclr alt han beder få njuta det till godo. «Det är
ondt att afslå detta« — inföll Drottningen — «emed.an han en
gång tackat derför«. Riks-Cancelleren spjernade ännu emot, ty
godset var såsom Ladugård ouiistande. «Landshöfdingen som kom¬
mer efter« — sade han — «lärer besvära sig att han har intet till
sin commoditet«. Beslutet blef emedlertid alt Oxenstjerna fick
både Bönderne och Ladugården. — Men härmed var den saken
icke slut. Några veckor sednare börjar Riks-Cancelleren tala om
«ett missförstånd, som varit med en donation som Grefve Gustaf
Oxenstjerna fått, nemligen att det principium man gått uppå att
Hammarsköld haft Ladugården som ett gratial vore falskt och att
räntan belöper sig på £000 dal. S:mt, som gör en stor defect i sta¬
ten«. Nu lästes Hammarskölds eget bref om sin besittningsrätt,
som befanns mörkt skrifvet. Förhållandet visar sig sådant att Re¬
geringen trott sig gifva en vanlig donation, men hade i sjelfva
verket tagit af en bestämd indelning på Landshöfdingens stat och
dermed förorsakat en brist i den ordinarie aflöningen. Så litet
kände Regeringen sjelf Rikets Kameralverk. Nu fann man att så¬
dant icke rätt väl kunde gå för sig och det beslöts att Grefve


