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Gustaf skulle utleruna donalionsbrefvel, emedan det intet kunde
ega bestånd. Han hänvisades i stället till Danska pantegods, sotn
kunde inlösas10 '}.

Det vi hittills anfört gällde högt uppsatte personer af Ari¬
stokratiska familjer. Det finnes mångfaldiga exempel af dylikt
förfarande i afseende på personer af mindre upphöjd rang, af alla
stånd och vilkor. Afskedade militärer, öfverblifvel krigsfolk efter
krigen gjorde i synnerhet Regeringen bekymmer. Ibland var det
fråga om allmänna anslag alt fördelas emellan de behöfvande. Riks-
Skattmästaren Gustaf Bonde begärde att ett visst beslut måtte fat¬
tas om deras förnöjande. Riks-Drotzet fann omöjligt att betala alla
på en gång, men de Svenske Officerare, som ej fått mera än två
ä tre gårdar, borde slippa fjerdepartsräfsten. Beslutet blef att ej
gifva gods inom år och dag, men genast tillades att detta ej
skulle praejudicera dem som fått löfte om gods; derjämte skulle
de som fått högst tre gårdar njuta räntan oafkortad till Riksda¬
gen195), utan fjerdepartsräfst. — En annan gång åter finner man
en resolution att Kammar-Collegium skulle försörja alla Presten-
kor med vederlag, som hemföllo genom Beductionen196). — Ibland
åter, när penningnöden tryckte, var man färdig alt göra lån på
fjerdeparterna såsom pant19').

På detta sätt gick det ur hand och i hand. Vi sluta med
några exempel på donationer till enskildte. Bevekelsegrunderna
uttalas stundom i Protokollerna. Så t. ex. fick enkan efter en

Assessor Cederqvist behålla sin fjerdepart ty «det hölts före vara
ett barmhertighetsverk att hjelpa henne efter hon är helt miserabel
och har många barm. — Samma förmån unnades Majoren Skyt-
tenbjelm «efter han väl hafver förhållit sig i det sista Danska kri—

194) Råds-Prot. d. 22 och 23 Mars samt d. 30 April 1667.
195) Råds-Prot. d. 19 Mars 1661.
196) Råds-Prot. d. 3 Sept. 1664.
197) Råds-Prot. d. 28 Febr. och 31 Maji 1665.
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get«. På samma gång som delta beviljades skickades flere andra
ansökningar Ii 11 Red.-Coli, all pröfvas, ty man var dock icke all¬
tid färdig att bifalla genast196). — Kort härefter hörer man Riks-
Amiralen förorda en Öfversle vid namn Stahl att han måtte få
ett gods i Ingermanland, t. ex. Lavoja; landet deromkring vore
öde och borde bebyggas. Riks-Skattmästaren svarade alt om do-
nalarierne ville underhålla fäslningarne, kunde hela Ingermanland
abalieneras; eljest såg han Svårigheter — Öfversten fick godset för
sex års tid utan utlagor och sedan såsom lön att njuta det på
sin beställning. Här tillämpades således den gamla grundsatsen
att gifva förläningar såsom lön åt tjenstemän, — en grundsats
som väl hade stöd i gammal häfd, men stridde emot Reductio-
nens anda190).

Stundom finner man på en gång en mängd donationsbref
utfärdade. Öfversten Patrik Thomassons och Majoren Håkan Lars¬
sons enkor fingo sina donationer i Wedbo härad qvar till vidare
förordnande, likaså Riks-Rådet Johan Rosenhanes enka, fru Brita
Ribbing, sina gods i Wahlbo Härad. Dessa resolutioner rörde
Bergslagsgods. — Vid samma tillfälle fick Landsbokhållaren i
Westmanland Simon Simonsson Löfgren för sig, hustru och äkta
arfvingar, från led till led, skattema.nnarätligheten af kronans hem¬
man Råby i Thortuna socken, till everldlig egendom att införas
för skatte i jordeboken. — Riks-Rådet Johan Mauritz Wrangel
hade fått af Dr. Christina några gårdar i Eds socken, Tjust hä-
räd i Småland;' Red Coli, drog in dein såsom omistande bergslag;
enkan, fru Beata Kagge, bad att få dem qvar till Konungens
myndiga år, emedan de lågo alldeles under hennes sätesgård och
ej ulan gårdens ruin kunde mistas. — Hon fick dem att njuta
dem i sitt enkestånd af gunst och nåd för mannens meriter, men

fjerdeparten skulle hon afstå. — En Prest, Kyrkoherden i Mo-
heda af Kronobergs Län, Jonas Moderus, af gunst och nåd och
«t anseende till den ringa lägenhet han sitter vid färutan det han

198) Råds-Prot. Mars månad 1661.
199) Råds-Prot. d. 10 Julii 1661.
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vid tvänne störa allmänna vägar bor och af den resande man be¬
svär och gästningar som oftast utstå måste« fick. frihet till behaglig
tid från gärden, som han skolat utgöra af Moheda gäll. En an¬
nan Prest, Jöran Wintrosius, Kyrkoherde i Arboga, hade fått sitt
hemman Hambra i Arboga socken fritt från vissa och ovissa ut¬
lagor. Dr. Christina hade gifvit honom denna förmån, Red.-Coli,
tog den ifrån honom. Regeringen återgaf honom den, hvad de
vissa utlagorna beträffade, för sin och hustruns lifstid, så länge
hon lefde såsom enka, «de ovissa utlagorna« kronan förbehållna.
— Capiten-Lieutenanten under Ufverste Mortaignes regemente Per
Håkansson fick af gunst och nåde och för trogna tjenster ett halft
Kronohemman, Klockargården, qvitt och fritt för alla vissa och
ovissa utlagor, för sin och sin hustrus lifstid, så länge hon för-
blef enka. — Pukslagaren Gottfried Lefverin begärde att få be¬
hålla lifstidsfriheten, som hans svärfader, Befallningsmannen Jo¬
han Larsson, fått af Dr. Christina på ett hemman Wiggeby i Wår-
frukyrka socken, Åsunda härad af Upland; och delta beviljades
af gunst och nåde och för Lefverins tjenster, att njutas i hans
lifstid och hustruns enkoslånd. — Af gunst och nåd och för
Ryttmästaren Michel Johansson Fick? trogna tjenst fick hans enka
Kerstin Johansdotter afräkna fjerdeparlen af sina gods i Finland
pch Björneborgs län emot sin mans resterande lön. — Regements-
skrifvaren under Uplands Kavalleri Olof Gabrielsson Bjurman fick
af gunst och nåd, och för trogen tjenst, och vemedan han i han¬
den lamskjuten var, och till att hafva något visst boställe med de
sina«, för sig, hustru och barn, arfvinge efter arfvinge skatterät¬
tighet till en utjord i Upland, Bälinge härad och socken, att de
«stadigt, säkert och odrefne måtte och skulle possidera, njuta och
bruka» den, så länge de gåfvo utskylderna. — Professoren vid
Åbo Universitet, Andreas Thuronius hade med Landsböfdingens
bref upptagit på ödesfrihet tvänne hemman i Finland, Åbo län,
AVasko härad, Wårfrukyrko socken. Hans enka Sara Hansdotter
Meisrier fick nu dem af gunst och nåd och för sitt fattiga och rin¬
ga tillstånd att hafva dem i sin lifstid qvilte och frie för ut-
skylder och bålsmanshåll. —- Majoren Iwar Iwarson Frisenskölds
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enka hade fatt tva hemman i Finland, Åbo län och Reso socken
under frälsefrihet i sin lifstid. Dessa hemman ansågos svarande
emot hennes fjerdepart; Regeringen unnade henne att få behålla
fjerdeparten och på denna grund fick hon hemmanen qvar; sedan
begaf det sig alt hennes fjerdepart något öfversteg dessa hemman
och då fick hon behålla äfven detta öfverskott. — General-Ma¬

joren Erik Drake fick af gunst och nåd och för sina tjenster kro-
nolionde af Långvi socken i Jönköpings län till dess han och hans
hustru kunde få något annat beneficium. — Anders Nilsson Lilje-
qvist, Kamererare i Krigs-Collegium, beklagade sig att Red.-Coli,
ålaggt honom att till Kronan igen förskaffa eller med andra hem¬
inan «vedergöra« åtta små hemman, som han afhändt sig efter do¬
nation af Dr. Christina och med hennes lof att sälja dem. Rege¬
ringen af gunst och nåd, för hans trogna tjenst noch andra af
honom andragna bevelclige orsaker« befriade honom från Red.-Coli,
dom. — Kapitenen Nils Johansson Svärdfält fick af Dr. Christina
en donation i Nyslolts län och Jokas socken i Finland under
Norrköpings besluts vilkor, jämte bref att om godsen voro gra¬
verade skulle han få andra i vederlag, h v il ket nu klagades intet
skedt vara. Emedlerlid hade han fallit i Ryska fejden under
tapper strid emot fienden vid Kockenhusen, och enkan hade varit
fyra år fången i Ryssland med tre små barn, der hon beklagade
«fienden sig hårdt handterat hafva«. Nu fick hon derföre 100
dal. S:mt och bref till General-Guvernören att eftersöka orsaken,
hvarföre hon och hennes man icke fått den låfvade donatio¬
nen200).

Dylika exempel som dessa återkomma tidt och ofta. Så he¬
ter det alt tvänne Jungfrur Gyllenhjerta fingo sina resterande fjer-
departsräntor till skänks; alt en Enkefru Ståhlarm skulle få af-
räkna fjerdeparten i sin mans praetensioner. Ofverste-Lieuienanten
Johan Beck hade fått sin svärfader Assessoren Rälambstjernas gods,
men utan bestämdt yttrande om fjerdeparten vore inbegripen. Det

200) Se för alla dessa donationer Kongl. Bref i Riks-Regislraturen
d. 31 Juiii 1666.
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förklarades derföre alt den borde utgifvas, men som Beek «var en
väl meriterad karl, — fick han förtröstning att få godsen ad dies
vitae«201). — Fru Anna Messenius begärde allodialrält på 4j/0 går¬
dar. Riks-Caneelleren sade: «Det är henne emot att godsen ligga
på förbuden ort: hon svälter intet ihjel så länge hon har 4 V2 hem¬
man att uppehålla sig på. Det är nog om hon får Norrköpings
besluts vilkor; får hon dem allodialiter, så säljer hon dem och bar¬
nen få intet«. Riks-Drotzet sade delta just vara hennes afsigt att
sälja dem. Messenius hade fått dem, när han for till Polen att
skaffa in några dokumenter; hon hade varit envis att få del i do¬
nationen och hade fått href på en tredjedel, hvilket Messenius
högeligen förtröt — hon var hans syster — «och detta förorsa¬
kade så stor harm uti honom att han för denna skuld allena tog
sig det orådet föresom kom honom på yttersta förderfvet och lifs-
skadan«. Fru Anna fick nu godsen på Norrköpings besluts vilkor202).

Ett och annat exempel må anföras på donationer,, som gåf-
vos först åt en person och sedan återlogos för att gifvas åt en an¬
nan. Landsbokhållaren i Nyköping Runswijk fick href att få be¬
hålla den gården som han tillpantat sig, och det href som Be¬
fallningsmannen i Länet Jesper Månsson hade fått på skatlerättig-
heten utaf samma gård förklarades kraftlöst. — En viss Johan
Hård hade tillpantat sig ett hemman, hvilket icke hindrade att
samma hemman donerades åt Landshöfdingen Gustaf Rihhing; och
detta återigen hindrade icke att Johan Hård fick href att få be¬
hålla sitt hemman. — Assessoren i Kommers-Collegium Eric Ro¬
senholm tillika med Amiral-Lieutenanten Richard Clerk hade «till¬
sägelse« om vissa gods. Men sedan kom Grefvinnan Hedvig Mör-
ner med åtskilliga anspråk; då fick hon dessa samma gods och
Rosenholm samt Clerk förtröstades att blifva benådade med andra203).

201) Råds-Prot. d. 10 Julii och 14 Aug. 1667.
202) Ruds-Prot. d. 1 Oct. 1668. Arnold Johan Messenius hallshöggs

för majestätsbrott år 1651.

203) Råds-Prot. d. 23 Maij 1666.
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Understundom hade Rådsherrarne hvar och en sina vissa kli¬
enter att gynna. Riks-Rådet Clas Rålamb rekommenderade en gam¬
mal Kapiten Per Persson Pijl, som derföre fick hemmanet Huse-
by i Thorstuna för sin och sin hustrus lifstid, fritt för alla äf-
ven extraordinarie bevillningar. Riks-Cancelleren begärde gods i
Skåne för tvänne Ofverslar, Buchwald och Binou, ty de hade
löfte om 400 dal. S:mt ränta hvardera. Riks-Rådet Gustaf Baner
P:son förenade sig med Cancelleren och uppgaf vissa gods som
han ansåg passande. «De hafva bref« — sade han — »att der i
landet blifva accomoderade. De äro ock ej de ende. Schönleben,
Borman, Biilou och en till hafva der i orten fått gods». Riks-
Drotzet arbetade emot, erkände väl att de voro «vackre och väl
,meriterade karlar», men detta som begärdes vore emot Riksdags¬
beslutet och Senatens öfverenskommelse. Riks-Cancelleren fortfor
att tala för saken. »Intet» — sade han — »abalieneras i Skåne»,
— hvilket var förbjudet — »ty nur de få A00 dal. S:mt ränta
träda de ifrån. Gud vet hvad för orsak är, att vi tee oss så svåre
emot somlige, men somlige fä lätt nog». Slutligen gaf Riks-Drolzet
efter, sägande: »om alle äro för detta icke vill jag sätta mig så
hårdt emot att det skall gå tillbaka». — Slutet blef all Öfverslarne
fingo godsen 2<w).

Åsterstår nu att anföra ett eller annat exempel som visar
Regeringens villrådighet och huru den stridde emellan pligt och
svaghet. Rådsherrarne sjelfve klagade emellanåt den ene öfver de
andres eftergifvenhet, men raidt under klagomålen gåfvo de den
ena donationen efter den andra. En gång hafva vi funnit en

formlig votering om den frågan huruvida Regeringen kunde bort-
gifva gods, som kunde brukas till provinsernas underhåll. Det
var nemligCn en vanlig klagan att de eröfrade provinserna icke
gåfvo någon ekonomisk behållning, tvertom blefvo Sveriges Rike
till en börda. Seved Bååt, Gustaf Bonde och Jöran Fleming ville
nu ej bortgifva sådana gods, men de fleste tänkte annorlunda,
sägande alt en Konung kunde «beneficera och söka på annat sätt

204) Råds-Prot. d. 12 Oct. och d. 7 Nov. 1666.
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sublevera provinserna«. Riks-Cancelleren trodde alt om man rått
öfversåg alla medel kunde provinserna bära sig utan en sådan
«extremitet« som att binda sina egna händer att icke gifva bort
gods. Riks-Drolzet kom med det vanliga skälet att godsen sköt¬
tes bättre i enskildtes hand än i Kronans, men var dock tvek¬
sam för de beslut* man förut fatlat. Enke-Drottningen gillade den
strängare åsigten, men — såsom nämndl är — flertalet förkla¬
rade att Konungen kunde «beneficera« med sådana gods. Riks-
Skattmästaren framkastade den tanken att donatarierne väl kunde
gifva k runan något visst af godset, men bemöttes då med det sva¬
ret att «en Konungs gåfva får ej så beskränkas utan måste vara
utan 1 imitation«205). — En annan gång hör man Riks-Skattmästa¬
ren reservera sig emot det myckna donerandet tvertemot fattade
resolutioner. «Han ville vara excuserad i framtiden om något
åtalas«206). — Det mäst träffande exempel af Rådets förfarande i
fråga om sådana saker hafva vi funnit uti en öfverläggning, då
Gustaf Kurck begärt att få ett stycke land i Kexbolms län. tiet
talades af och an. Sten Rjelke hade intet deremot mera än att
det vore emot general-resolutionerna att något i Kexholms län
bortgåfves. Riks-Amiralen menade det skola finnas ett beslut att
Akademiens i Dorpt gods skulle ersättas af de gods, dit det nu
ifrågavarande hörde. Riks-Cancelleren sade: «Croneman har haft
lof att köpa de Akademiska godsen, men har sedermera funnit ve¬
dervärdigheter dervid, livarföre hans barn önska blifva dem qvitte
och få andra i stället. Sådant byte är dem beviljadt och nu har
man bland annat haft det förslaget att Akademien får igen sina
gods och Cronemännerne vederlag af Dohnitz Grefskap«. — Rålamb
trodde ej att Cronemännernes interesse vore oförenligt med Kurcks,
ty de förre sökte väl icke ödesgods, som Kurck begärde, utan
behållna gods. Riks-Amiralen varnade för de beständiga dona-
tionerne, i det han påminde huru Riks-Drotzet hade sagt rentut
att han ej mera ville underskrifva någon donation. Henric Horn:

205) Råds-Prot. d. 10 Mars 1663.

206) Råds-Prot. d. 14 Oct. 1665.
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«så framt det continuerar blifver intet utaf än att en ny reduction
måste följa«. Riks-Cancelleren sannade detsamma; «så som nu till¬
går med reductionen« — sade han — «är den intet nyttig för Ko¬
nungen och de som aferkännas något so7n omistandes för kronan, la-
vientera att det gifves åt andra likasom kunde det bättre under
'posterior possessor umbäras från kronan än under prior. Örebro
Ladugård togs från mig och gafs åt Grefve Dohna. Bäst att alla
sker lika och hvad kronan intet mista kan, blefve allom i gemen af-
slaget. Men detta här bytet emot Akademiska godsen kunde hafva
sin gång och om något blef öfver sedan Akademien hade sin fyll¬
nad kunde det beviljas Hr. Gustaf Kurck. Eljest måste man vara
betänkt på att hämma de donationer, som alltför frequente denna
tiden äro«. — Rålarnb: «Vi vilja göra en lag och hålla den obrotts-

• ligen, dock att Hr. Gustaf Kurck njuter denna gången ett bene-
ficium efter så många andra njutit hafva, och han icke blifver den
endaste, som går hjelplös sin kos«. — Nils Brahe: «Det måste
smärta honom att så många fått konglig nåd och han ej«. — Riks-
Cancelleren: «Således rekommendera vi alltid någon, finnandes på
skäl nu för den ene nu för den andre. Huru ofta hafva vi sagt,
att ingen skulle tala för en annan i sådant tillfälle och likväl sker
det. På det att sådant må ofelbart hållas måste den som härnäst
rekommenderar plikta«. — Rålamb: «liat; jag skall aldrig tala för
någon«. — N. Brahe: «Jag vill förlora alla mina gods, om jag
någon mera rekommenderar«. — Beslutet blef att Gustaf Kurck
skulle få hvad som blef öfver, sedan en fyllnad var gifven för
de Akademiska godsen. — Några dagar sednare innehåller Proto¬
kollet att det «reitererades hvad nyligen slutet var att den som
rekommenderade någon till donation på förbjudna orter skulle
plikta«207).

207) Råds-Prol. d. 30 April och d. 9 Maij 1667.


