
OM REDUCTIONEN AF KRONO- OCH ADELIGA
GODS UNDER K. CARL X GUSTAFS OCH

K. CARL XI. REGERING.

Historisk Afkandling

hvars Tjugosjunde del

med den vidtberömda Philosopliiska Fakultetens samtycke
framställes till offentlig granskning

a f

MAG. VILHELM ERIC SVEDELIUS
Politices Dödens

ocli

HJALMAR CRONEBORG
af Werralands Nation

på Gustavianska Lärosalen d. 5 Dec. 1849 f. m.

UPSALA,

LEFFLER OCH SEBELE, 1849.



 



209

silt «aveuiilemenl« och nästan raseri. Böndcrne bearbetades af
partigängare. Deras svar på Konungens proposition blef instuc¬
ket genom dörren i deras plenum af en främmande person o. s.
v. Andra underrättelser förmäla att en mängd Officerare utnämn¬
des till Baroner för alt öfverrösta de gamle i första klassen 228}.

På andra håll hafva vi åter hört talas om pasquiller, fulk
af den svartaste smädelse emot Johan Gyllenstjernas minne. Man
diktade bref, skrifna af hans skugga vi helfvetet«; man ulgaf sam¬
tal emellan den nyligen afledne Riks-Drotzet, Per Brahe, hos La¬
zarus i Abrahams sköte och Johan Gyllenstjerna, som försattes
med rike mannen uti Evangelium i afgrundselden o. s. v. Man
hviskade om lönnmord; när Landshöfdingen Reutercranlz, som va¬
rit Reductionspartiets eller, såsom det också säges, Konungens
sakförare inom tredje klassen, hastigt afled, misstänktes han vara
död af förgift229).

Äfven sjelfva Riksdagsprotokollerna förvara ett exempel huru
det kufvade partiet handlöst öfverlemnade sig åt ett vanmäktigt
hat. Landt-Marskalken anmälde en gång i Plenum att «någre af
Bönderne hade kommit up till-Hans Kongl. May.t och besvärat sig,
att i går bittida före dagen eller i skymningen, då de gingo på
gillestugan, hafva de blifvit hotade af någre som hafva slagit kap¬
pan kring sig att de intet kunde kiännas, och undsagde huru de
skulle blifva piskade och slagne när de voro hemkomne, for det de
hade begynnt denna reduction«. Detta hade Konungen meddelat
Landt-Marskalken och tillagt att «ehuruväl Kongl. Muj:t intet kunde
tro någre af Ridderskåpet och Adeln hafva gjort detta, så råder
Hans Kongl. Maj:t likväl livar och en att akta sig; får H. Kongl.
Maj:t veta hvem sådant gör, så lärer Hans Maj:t intet sl'äppa ho¬
nom onäpster«. — När Landt-Marskalken framfört denna Konungs-

228) Clas Rålambs Deduction·, manusc-ript i Riks-Arkivet.
229) Jfr. Fryxell; Handlingar rörande Sveriges Historia. T. I. p. 408,

415, 420.
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liga hotelse uppsteg Per Sparre, som vi lärt känna såsom anli-
Reductionspartiets talare, yrkande att Konungen måtte ålägga Bön-
derne att namngifva dem de anklagade. Landt-JVlarskalken sva¬
rade: «de hafva intet kännt dem; först så var det mörkt, sedan
var Bonden så rädder, att han var glad att han slappa. Nagre
på Riddarhuset förklarade saken såsom en list af Prester oeh Bor¬
gare för att göra Adeln mera förhatlig. Landt-Marskalken slutade
med en förklaring att han ville säga Konungen det Adeln vore

oskyldig och att det gjorde densamma ondt att sådant utspriddes ;
gerningsmännen borde efterspanas och bönderne få magt att fast¬
taga dem om de kommo igen. Dertill svarades på Riddarhuset:
«ja, ja)\ — Vidare hafva vi icke hört saken omtalas230).

Det tidskifte, som vi till vissa delar skildrat, öppnar ett
rikt fält för den som älskar anekdoter och politisk skandal. In¬
trigernas väfnad är dock svår att utreda. Den bekymrar oss icke
heller; vår hufvudsak har varit att visa det intriger voro i verk¬
samhet, och genom dessa intriger utgjöto passionerna sitt gift.
Hatet, hämnden, ärelystnaden, kufvad stolthet och tygel lös vrede
kämpade med hvarandra. Stora statsinteressen begagnades såsom
verktyg och patriotismens namn missbrukades. Men dessa små
inleressen, dessa egennytliga motiver, förde vigtiga händelser fram.
Ty en stor politisk fråga låg ytterst till grund för striden. Fä¬
derneslandels väl eller ve var verkligen i fråga; derom kämpades,
visserligen med orena vapen, men saken blef verkligen afgjord,
och det på ett sådant sätt att fäderneslandet och rättvisan vunno.
Väl var Reductionen besmitlad af förföljelseanda; i sig sjelf var
den en god sak, hvilket efterverlden, som njuter dess frukter,
borde tacksamt erkänna.

Man kan då säga alt ett stort resultat härflöt ur obetydliga
källor, men man kan också säga att ur dessa källor intet sådant
resultat kunnat härflyta, om ej en stor sak legat på deras djup.
Från en annan sida kan man ock säga alt fäderneslandets väl och

230) Ridd. och Adelns Prot. d. 10 Növ. 1680.
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rättvisans fordringar blott voro täckmantel för smutsiga anslag,
men man kan svara att detta just visar huru forsynen utvecklar
det goda ur det ondas eget arbete.

Hvad personerne beträffar, så straffade öfverdådet sig sjelf
och ärelystnaden blef narrad. Ty ibland dem som ifrade för Re-
duetionen voro väl må ηge, som icke anade att den skulle gå så
långt som den gick. De som ville störta de gamle Herrarne för
att ärfva deras magt, fingo snart se att intet arf var ledigt. Och
desse gamle Herrar, som sjelfve felat mycket, ledo vedergällnin¬
gen af dem sotn ej voro bättre än de. Deras förmätenhet som
ville förnedra det stora till ett medel för sina små afsigter och
deras egennytta, som för samma orsak ville hindra det rätta att
gå fram, har efterverlden straffat med föraktet eller glömskan.
De som ville vara händelsernas ledare blefvo endast verktyg; för¬
nötte, förbrukade, hafva de hemfallit under evighetens dom.

Resultatet af vår betraktelse blifver här, såsom ofta i häf-
derna, att sanning och rätt går fram i verlden i trots af menni-
skorna. Det tidehvarf som nu gick under hade blandat bort san¬

ning och rätt: det tidehvarf, som kom i stället, började med hård¬
het och förföljelse.

TIONDE KAPITLET.

Om 1680 års Riksdagsbeslut.
Vi hafva sett huru 1680 års Reduction blef beslutad. Hvad

innehöll detta beslut? hvilka reglor stadgades för dess utförande?
Dessa frågor förestå oss nu att besvara.

Vi anmärka då först och främst att 1635 års Reduction icke

ansågs upphäfd genom den nya och vidsträcktare Reduction, som
nu beslutades. Ständerne upprepade sin vanliga begäran att 1655
års Reduction måtte fullkömligen bringas till slut. Det blef så-
leds två Reduclioner, som gingo i bredd med hvarandra.
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Dernäst fästa vi uppmärksamheten derpå alt 1680 års Re-
duction icke erkände någon prsescriptionstid. Det heter väl i Riks¬
dagsbeslutet om de utländska provinserna att emedan dessa enligt
1855 års beslut skulle hemställas till en särskildt ransakning,
borde nu en viss tid bestämmas, bvarifrån Reductionen skulle
taga sin begynnelse; men denna tidepunkt bestämdes på ett sådant
sätt att Reductionen i sjelfva verket blef der såsom i Sverige
utan all gräns i tiden. Ty i Lifland skulle Reductionen sträcka
sig till de gamle Härmästarnes tid, i Brehmen och Verden skulle
ErkeBiskops- och Biskopsgodsen, Kloster- och Kapitel-godsen samt
Tafelgodsen der och i Pommern reduceras. Om dessa gods blott
skulle reduceras, så vida de blifvit afhändta från sitt förra bruk se¬

dan provinserna kommit under Sveriges krona, eller om Konun¬
gen af Sverige nu iklädde sig de gamle Pommerske Hertigarnes,
samt de Katholske Prelaternes rätt i Brehmen och Verden — detta

utsäges icke bestämdt, men att det sistnämnda förhållandet ägde
rum i Lifland är alldeles tydligt. När ingen prsescriptionstid be¬
stämdt stadgades för de Tyska provinserna är det också klart att
Konungen äfven der kunde sträcka sina fordringar ända tillbaka
i Medeltiden. — 1 afseende på Estland talas om gods som Erik
XIV. förbehållit kronan, men hvarken der eller i Skåne, Halland,
Blekinge, Kexholm förbjudes att reducera från urminnes tider.

Vi skola nu öfverskåda de särskildla punkterna af 1680
års Riksdagsbeslut.

I. Grefve- och F-riherreskaperne. Dessa dömdes under Re-
duction allesamman, med 1681 års ränta nthe loare sigh gifne
för eller effter åhr 460A, på allodial eller feudal rättigheet, eller
under hwad wilkor, de sedan hunne wara brachten, och skulle nu
behålla den natur «som sådana gods i thes förste begynnelse hade«.
Man ser af öfverläggningen på Riddarhuset att det fanns gods,
som blifvit gifna till Grefve- och Friherreskap, men sedan anta¬
git annan natur. Meningen var nu att dessa gods utan afseende
på en sådan förändring skulle reduceras. Likaså mphäfwes ther
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och någon Jean tvära, hvilken a/f Kongl. Maij:tt i stället för Grefve-
och Friherresleap Jiafwer blifvit ihugkommen med annan erkiändzel,
antingen uthi penningar eller penningewärde«. Derem o t hafva vi
ej funnit något svar i Riksdagsbeslutet på den frågan, som fram¬
ställdes, huru förfaras skulle om någon skrifvit sig såsom Grefve
och Friherre till ett gods, som i sjelfva verket vore allodium.
De ifrigaste ville reducera sådana gods; andre nekade det231). Yt¬
terligare när en viss frihet att gifva allodier i stället för done¬
rade gods beviljades vid frågan om Norrköpings besluts-godsen,
tillägges: «men livad Grefve- och Frijherresliapen anbelangar, så
tillätes medh them intet byte«. Denna del af Reductionen var så-
leds ovilkorlig, oinskränkt; intet ord talas om eftergift genom
Konungens nåd, eller något sätt, hvarpå Grefve- och Friherre-
skaperne kunde räddas.

Skiljnaden emellan 1680 och 1655 års Reductionsbeslut i
denna punkt ligger deruti alt nu mera icke blott fjerdeparten utan
hela Grefve- och Friherreskapet reducerades, och icke blott de
som voro gifna efter 1632 utan allesamman.

II. Kungsgårdar, Sätes- och Ladugårdar skulle samt- och
synnerligen reduceras och om de «hade iklädt sigh imedlertidh nå¬
gon annan egenskap« så skulle de återgå till den «qualitet och egen¬
skap, som sådane godz kade, tå the ginge från chronan«. Denna
klass af gods räknades nu såsom 1636 till de «omistande«. Hvad
betydelse detta uttryck egde efter 1680 års grundsatser skall ne-
danföre visas. Kungs- och Ladugårdar voro inbegripne under
1635 års Reduction, såsom omistande, så vida de kommit ur

kronans hand efter d. 6 Nov. 1632; nu indrogos de utan afse-
ende på tiden.

III. Norrköpings besluts-^godsen i Sverige och Finland. Alla
dessa gods gåfvos till Reduction med afdrag af 600 dal. S:mts
ränta; så mycket unnades donatarierne att behålla. De små do-
nationerne på Norrköpings besluts vilkor undandrogos ännu Re-

231) Ridd. och Ad. Protokoll d. 4 Nov. 1680.
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(Juctionen; en ringa lemning af länssystemet fanns såleds qvar äf-
ven efter 1680 års Riksdagsbeslut. Det är troligt nog, såsom
Rålamb anmärker'-32), att den ringare Adelns bifall köptes genom
detta förbehåll. Åtminstone såg den sin fördel till godo häruli.
— Rörande beräkningen af dessa 600 dal. bestämdes att de ej
skulle räknas «uthi primo acquirente, uthan som possessor them nu
besitter«, och uträknas efter «Kongl. Maj:ts Cammar-Collecjii uth-
räkning«. Ytterligare förbehåll tillades, nemligen att donatarien
egde fritt val att antingen afstå ur sjelfva Norrköpings besluts-
godsen det öfver 600 dal. S:mt öfverskjutande beloppet eller också
utbyta det emot allodialgods, i fall det föll honom lägligare att
afstå sådane, äfvensom att han egde att sjelf bestämma hvilka af
sina länegods han ville behålla, blott att värdet icke öfversleg
600 dal. Smits ränta. Ifrån denna frihet gjordes dock ett un¬

dantag, nemligen alt ingen som hade förläningar både i Sverige
och Finland egde att utvälja hela summan af 600 dal. i Sverige
och afstå allt i Finland eller tvärtom, utan måste då «proportio¬
naliter afstå och behålla något både i Sverige och■ Finland«.

Rörande Norrköpings beslutsgodsen ser man såleds 1655 ars

grundsatser återkomma. Vi hafva sett att enligt dessa var det
hvars och ens rättighet att sjelf bestämma hvilka gods han ville
afstå såsom fjerdepart. Men å andra sidan, hvilken stor skilj-
nad emellan 1655 och 1680! Då förvandlades blott allodial-do-
nationerne till Norrköpings beslulsgods och iingo såsom sådane
behållas; nu indrogos sjelfva Norrköpings beslutsgodsen och blott
600 dal. Smals ränta lemnades öfrigt. Nu gjorde man icke blott
en jämkning för att hjelpa kronans financer; man angrep länssy¬
stemet i hela dess vidd och kullslörlade det till största delen.

IV. Lifstulsfriheter på förbud na orter förklarades genast re-
ducibla.; på oförbudna orter inbegrepos de under samma vilkor
som Norrköpings beslutsgods, nembgen alt 600 dal. S:mt undan-
togos. Derjämte anförtroddes fattige och väl meriterade officerare
åt Konungens nåd.

232) Se ofvanföre pag. 20S.
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V. Köpegodsen skulle Undersökas. De som blifvit köpta
för reda och kontanta penningar skulle ej reduceras; men de som
blifvit köpte för försträckningar, pensioner, löner o. d. underka¬
stades «efterfrågan och liquidation sedan åhr 4655«; de äldre kö¬
pen förmodade man vara undersökta efter 1655 års Reduetions-
stadga. Denna efterfrågan och likvidation afsåg att skilja kronans
och köparens rätt, så att kronan skulle återfå hvad den sednare
fått för mycket. Men deremot skulle ingen som bona fide handlat
med kronan blifva «inquieterad och rörder i sin possession fast
mindre honom något afhändt, förr ctn han effter ricktigh liquidation
är hlefwen betalter och fulkomligen förnögder«.

Jämförer man nu dessa stadganden om köpegodsen med 1655
års Riksdagsbeslut, så finner man en motsvarighet uti den före¬
skrift som då blef gifven om en allmän ransakning om godsens
åtkomst. Någonting dylikt åsyftades äfven nu, men ordalagen äro
vida strängare i 1655 års beslut. Der talas mycket om svek
och list och falska uppgifter, som befarades ligga till grund för
köpe- och donationsafhandlingar. Här nämnes saken blott i kort¬
het. Förmaningen i 1655 års Riksdagsbeslut att icke late utan
strictissirhe uttyda Reductionsvilkoren saknas här. Grundsatsen
var densamma alt laga köp borde stå fast och olaga återgå.

VI. Pantegods underkastades ungefär samma behandling som
köpegodsen. De borde undersökas och der verklig fordran låg
till grund för panten borde den betalas. Var förpantningen gjord
emot förslräckning af varor, borde dessa liquideras efter marke¬
gång. Men å andra sidan stadgades tvänne inskränkningar; den
ena rörde ränteberäkningen, nemligen att det skulle «i noga acht
tagas, at godzet intet stijger öfver thet ordinarie interesset ä 8
proCento«;■ den andra rörde sjelfva förpantningarnes olika natur,
ty man erkände pantinnebafvarens rätt, om den grundade sig på
försträckningar af «richtige penningar eller penninge wärde«, men
icke om någon «förpantat til sigh Kongl. Maj.tts och Cronans godz
emot gamhle och köpte prcetensioner«.
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VII. Bytesgodsen omtalas i korthet i Riksdagsbeslutet och
blott med hänvisning till 1656 års beslut och stadga samt Kongl.
resolutioner.

VIII. De eröfrade provinserne inbegrepos under Reductionen
i hela dess vidd. Skåne, Halland, Blekinge, Bohus Län, Jämt¬
land och Ilerjedalen förklarades för omistaude och borde redu¬
ceras. Dervid nämndes särskildt Bornholmska vederlaget. Om
Lifland hafva vi redan nämnt att Reductionen sträckte sig ända
tillbaka till de gamle Härmästarnes tider. Den omfattade alla de
gods som uti deras tid varit ErkeBiskops- och Biskopsgods samt
andre andelige gods tillika med Ordens- och Härmästare-godsen.
Vilkoren för den Lifländska Reductionen låto temligen stränga.
De gods som blifvit köpta och pantade med Konglig consens fingo
återlösas; köp, äfven det ärligaste, kunde såleds återgå, ehuru
blott om köparen blef «förnögder och betalter«. Vidare stadgades
att kronan genast egde att tillträda de gods, som blifvit förpan¬
tade för ofruktbart kapital, och innehafvaren fick söka sin betal¬
ning hos Kongl. Maj:t. — Om Estland säger Riksdagsbeslutet
blott att de gods som Konung Erik hade förbehållit sig och ri¬
ket, skulle kännas till Kongl. Maj:t och Kronan, dock med för¬
behåll af de fördrag, som blifvit upprättade med Estland. —
Likaså skulle reduceras de Ingermanländske pogoster, dem Kon.
Gustaf Adolf förbehållit sig. Härifrån undantogos dock en och
annan, nemligen Dettelischei Pogost, samt hälften af Samotschei
och Oserschei Pogoster. Om köpe- och pantegods gällde detsamma
som i Lifland. — I Kexhohns län skulle blott Grefve- och Fri-
herreskaperne reduceras, och det äfven om de kunde «på annat
satt wara förbytte och fördeelte«, men allt annat som Adeln i
Kexholms län egde frikallades. — 1 de Tyska provinserna till¬
erkändes Kronan de ErkeBiskopliga och Biskopliga tafelgodsen
samt Prcelate- eller Klostergodsen och Kapitelgodsen i Brehmen
och Verden, äfvensom de Pomerska tafelgodsen, «sampt Landt-
Rügen och i Mecklenburg«.

Dessa nu anförda punkter innefatta hvad som efter 1680


