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HANS LANDBERG

Mungamaktens emancipation
Statsreglering sch militarorganisa~onanider
Karl X Gustav och Kar%Xl

))Rixskattmestarenremonstreradhe den disproportion som blifver uthi staten, sedhan stoore tullen och kopparrantan undantaghes till utrednhghen.
Dlscureradhes, emadlian i654 ahrs stat hadhe kpinnat bahra
sigh, hvadh orsaken vore till den stoora defecteii uthi 11655
åhrs stat. Balansen upå differencen emellan be:te åhrs stater
i6retoghes, och befans åtsklhaden k o m a der af, at vidh 1655
åhrs stat vore medlen förminskadhe och utgiften fGrh6gghdh.
Citatet ar hämtat från en bjverliiggning i det svenska riksrådet
i börjaii av april a655 varvid bland andra rikskanslern Erik
Oxenstierna och riksskattmastaren Magnus Gabriel De la Gardie var narvarande.' Det ger, taget isolerat, ett lakoniskt och
till synes osofistikerat besked om det statsfiiianslella laget i
Sverige våren I 655. Om ett deficit förelåg i n 655 års stat, måste
anledningen vara &ade utgifter, miixdcade inkomster, eller bådadera i förening. Har var bådadera förhanden. Insatt i sitt
sammadang %erspeglar citatet dock viktiga frågor om statsregleringens sch statsfinai~sernaspolitiska sida och kungamaktens krav på oiiiskrankt förfoganderatt Over riket och dess Lesurser. Problemet skall har tas upp efter två linjer, bida med
SWP

76,

s. 126.
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anknytning till krigsfinansieringen. Den fksta tar sin utgångspunkt i statarbetet och krigsförkerdelserna 1655. Den andra
berör den inhemska militarorganisationen under Karl X Gustav
och Karl XI.

H centrum för statsledningens och riksrådets intresse stod våren
1655~förertom reduktionsfrågorna, statarbetet i alhänhet och
de finansiella svårigheter som detta åsamkades genom de pågående militara rustningarna inför det polska kriget. Det gallde
för kronan att finna medel inte bara fbjr de vanliga och återkommande statliga behoven utan aven för de omfattande varvningarna, den extra rustningen av flottan, »utredningen)) av
den inhemska krigsmakten, den serie av diplomatiska aktioner
och den mangd av Ovriga åtgärder som de sedan arsskaftet fastlagda, för offensivt bruk dimensionerade, rknstdngama förde
med sig.'
Utgifter som dessa betraktades under diskussionerila i rådet
om statfrågorna som extra ordinarie och skildes i överlaggnii~garna noga från den ordinarie staten.
Denna vilja att sarskilja en ordinarie stat från en extra ordinarie återkommer flera gånger och i olika sammanhang i radsprotokollen från denna tid. 1 sitt tal till ridderskapets och adelns
utskott den a3 mars onil rikets inre tillstånd och finanslaget
gjorde rikskanslern Erik Oxenstierna en sadan qpdeining melPan 5 ena sidan säkra och till sin storlek fixerade utgifter och
å andra sidan utgifter, som visserilgen kunde vara lika n ~ d v a n diga s m de fiorra men som inte kunde beraknas till sin storlek
och omfattning - som var ))extra ordinarie)). De förra exemplifierade Oxenstierna med att n h n a &betsmannens lönen: de
senare med utgifter för diplomatiska aktioner och higskostnader. Han antydde ocksa en tredelning av utgifterna dar krigsOm rustningsfrågan och utrikespolitiken se H. LANDBERG,
Decemberrådslageii
1654. Karl X Gustav, rådet och rustningsfrågan. (KFA 1968).
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kostnaderna bröts ut ur den extra ordinarie delen. Samtidigt
betonade han att ordinarie staten borde bestå av ordinarie meDen 26 mars överlade rådet på kungens begäran om bristen
i staten. Aven Magnus Gabriel De la Gardie ville då göra en
uppdelning av staten i tre delar. Han pekade i en principiellt
hållen deklaration på en ordinarie, of~randerligdel, som havde
))vissa,ofelbara och ordinarie medel)) och en extraordinarie del,
som bestod av ))några regementet vidhängande besvar och omkostnader)) vilka inte var minidre nödvandiga an de ordinarie
utgifterna men som varierade &Iigen och darför kunde bestridas
av medel, som inte var så ))vissa))som den ordinarie statens.
En tredje del av staten ville Kan karaktärisera som ett »accidentale extraordinarim)) dvs. snarast som en tillfällig extra ordinarie stat. Det var kostnaderna för krigsmstningarna som p i
detta satt betecknades som kvalificerat extra ordinarie. De
borde finansieras med hjälp av särskilda krigshjalper och extra
ordinarie bevillningar. Deil 6 april hävdade De Ba Gardje åter
synpunkten att den ordinarie staten måste bestå av ordinarie

Till de ordinarie inkomsterna, främst årliga rantan elPer jordeboksräntan och den del av mantalsrantorna som bestod av fasta
skatter, raknades aven inkornster av regalkaraktar t.ex. stora
sjötuPlen och kopparrantan. Ur dessa inkomster hävdade alltså
Magnus Gabriel De la Cardie och Erik Oxenstierna att kronans
ordinarie utgifter - hovstaten, löner till ambetsmännen, kostnader för fredshinderhåll av de inhemska regementena och dylikt skulle betalas. Andra utgifter skulle bestridas med extra ordinarie hjälper och garder.
I en undersökning av det statsfinansiella laget och bristen i
staten har Stellan Dahlgren i sin avhaa-idling om Karl X Gustav
sch reduktionen starkt framhållit flera av de har berörda f ~ r " SRP 16, s.

IOI f.

" SRP

III,

16, s.

Jfr RAP 5: 2, s. 227 f.
128.RAP 5 : 2, s. 228.
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haillandena. Han betonar sarskilt, att man överlag skilde mellan
den ordinarie och extra ordinarie staten. Han Bianvisat förutom
till bar anförda citat, till att rådet i sina Bjverlaggnmgar den 6
osh CJ april, då det gallde att skaffa fram nya medel, iakttog
denna skillnad mellan den ordinarie och extra ordinarie staten
och behandlade dem vid dika tillfallen.'
Frigan har, som Dahlgren frarnhgleller, inte q g m a r k s a m a t s
av den tidigare forskningen i detta sammadang.
Statarbetet för riksstatern under våren 1655 visade sig fr311
början ytterst sviirbemastrat. Redan tidigt stod det klart, att
medelsbristen skulle bli mycket stor. Av de bevarade arbetspapperen frin statarbetet frarngar att vid flera berakningar från
mars månad, som avsåg dels Sverige och Finland, dels också
inkluderade Baltisum, uppgick bristen i staten tPB1 ungefar en
tredjedel av de samtidigt berahade idomsterna, eller ca
I .oos.ooo ds. H &jan av agril Ilade utgiftsbehovet ytterligare
vuxit. Kriget hade då beslutats aven av riksdagen och planeringen för det hade fram~kridit.~
Trots att man, som Dahlgren visat, i ridet tinder realdebatterna om staten 1 början av aprd behandlade den ordinarie sta~ ~ inte ur det
ten för sig och den extra ordinarie för sig k a man
bevarade statmaterialet f; fram några meningsfyllda uppgifter
om hur stor del av bristen som vid dema tidpemdt fördelade sig
på ordinarie respektive extra ordinarie stat. Orsaken IbSrtill
formleras av Dahlgren på så satt att de bevarade förslagen
inte staller dessa stater mot arand dra.^ Dahlgren framhåller dels
S. DAHLGREN>
Karl X Gusav o& redulitionen, s. 66 f . Dahlgren frainhåller
också i aniiat sammanhang att riksdagsbeslutet iakttog denna skillnad (s. 115
not 6).
B DAHLGREN>
S. 5g1 65, F. F. CARLSON,
Sveriges Iiistoria under konurigarne af
pfalziska huset I, H. LANDBERG,
Krig på kredit. Svensk rustningsfinansiering
våren 1655. [Carl X Gustaf-studier 4). Statshandlingarna bland Diverse statshandlingar 1620-1659. Statskontorets arkiv. Kammarkontoret. RA, och bland
Handlingar ang. statsverket Stater och förslag 1654-1657. MA
' DAHLGRI.N,
5. 67.

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Kungamaktens emailcipatioii

97

hur bristen 1 den extra ordinarie staten - med tanke på krigsiatredningen och dess oerhörda penningbehov - av allt att döma
var s t ~ r r ean i den ordinarie staten men dels också hur det på
lång sikt var den viktigaste uppgiften att skaffa fram medel tP11
bristeal 1. den ordinarie staten. Det var, enligt Dahlgren! kring
detta senare problem som debatterna i den centrala statsledningen i april 1655 framst rörde sig.'
Vid diskussionen i rådet den 6 april 1655 om den ordinarie
stateni fixerades bristen i denna stat till q tunnor guld, dvs.
4oo.ooo ds, och debatten tog sin utgångspé~nkti denna
Naturligtvis hade rådet och de berörda kollegierna inte varit
overksamma inför uppgiften att oka statens inkomster så att
den stora bristen 1 staten skulle kunna tackas. Arbetet skedde
under mars manad och summerades i ett rådsmemorial från
slutet av mars eller biPrjan av april med titeln »Forslag oppå
de medel, som MMt och kronan efter riksens råds mening tillfalla kunna)). Det utgör i stort en sammanfattning av de synpunkter rådet binder sina debatter i slutet av mars och början av
april kommit fram till.'
Memorialet delades upp i två delar; den ena omfattade ordinarie medel, den andra innehöll, under rubriken ))Anpå tider)),
de tarikta Okningarna av de extraordinarie inkomsterna.

DAHLGREN!
S. 67.

" SRP 16, s. 128. D.41-ILGREN
framhåller (s. 67) att uppgiften måste anses vara
ett pålitligt belägg för bur situationen uppfattades.
Kammarkollegii oordnade haildlingar, vol. 661. KA. Meinorialet har framdragits av DAHLGREN
(S. 67 f.), soni antar att det utgjorde ett resultat av rådets
arbete. Han daterar det till mellan den 9 april då rådet sista gången diskuterade
dessa ärenden och den 26 april då kungen lade fram förslaget om fjgrdepartsreduktionen i rådet. Eftersom de stlinmor som memorialet upptar inte till alla
delar överensstammer med dem som ligger till grund for den nedan berörda
överenskomelsen med Mårten Leijonsköld och Gustaf Bonde om dispositionen
av stora sjötullen vilken undertecknades den io april, synes memorialet vara
tillkommet före denna dag. Ingenting hindrar att memorialet förelåg till den
diskussion i samma ärenden som rådet förde den 26 mars (SRP 16, s, I I I ) .
7
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Totalt uppgick. de enligt ridet rn6jliga nnj~omstförstarkningarrla atBB 1.s17.000 ds och deii ordinarie delen darav till
252.000 d§.
Darrned skulk en del av den konstaterade brlsten p$ ~goo.000
ds 1 den ordinarie staten vara tack. Dalalgren har p&visat>hur
den skimma som iiterstod att tiicka 1 den ordinarie staten blev
f6remal för en politisk kamp mellan ridet och kungen i april.
Striden löstes slutligen genom det av kungen framlagda och av
radet och stgnderna srniiningom godtagna förslaget om en reduktion av fjardeparten av de efter 1632 donerade godsen. Det
belopp som det giiiBde att tacka sch som reduktionen riv fjkdeparten skulle inbringa rörde sig kring I ~ O . ~ O ~ - - ~ds.'
QO.OO~
Den ekonomiska planikgnlngen inniför det planerade falttaget
hade efter en trevaalde början under arets tre första rnhader
HtristalPiserats i en beedelsefull överenskommelse mellan kronan
ai ena sidan och kammarradet Marten Ae~gustinssonLeijonskOld
i samarbete med riksrides Gustaf Bonde ii den andra.' Overenselsen ~ m s l a ca
t 30 % av hela den svenska och livlandska
statens totalbelopp 16-;~."en
tillganag som kronan i förstone
satsat för att &stadkommaen finansiell bas för kRgsrustningarna
var kroraans kopparraflta och stora sj6tuPlen p2 kopparen, vilken
senare drastiskt Baqdes med 250 Qheller fran q till. 14 rdr per
skeppun-nd. Förhandlingar fikdes under varen 1655 rnella~~
den
franske ambassadören d'Avaugoenr och Marteel LeijonskGld om
försaljning tPLI ett franskt konsortataarm av mycket stora kopparkvantiteter - motsvarande ungefar en svensk 5rsproduktion-m.

DAHLGREN,
S. 69.
Overenskommelsen med Bonde och Leijoilskold o& finansieringsarbetets
faktiska förlopp bar behandlats i författarens studie Krig på kredit. Svensk
rustningsfinansiering våren 1655~till vilken för det följande hänvisas.
* Beräkningen ar rent siffermassig. Om hanyn skulle tas till naturarantornas
faktiska varde skulle andelen minska.
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Dessa fliirhandlingar fGrde dock Inte tall nagot resultat, och allteftersom rustningsarbetets behov trangde på och de ekonomiska
förhållandena klarnade blev det uppenbart att kogparl&omsterna inte skulle försla. I Bverenskomelsen med %eijonsk"ld,
till vilken också Bonde knöts, drogs darför under motstin$ från
en del r~dsnaedlernmarin hela den stora sjötullei~.Den blev i
sin helhet föremål f i k mycket stora höjningar p&bide Pn- och
utf ~rse~sidan.
Salunda höjdes siival ill- som artförseBtuBlama med 25 Oh p i
det stora flertalet varor. P i den domiazerande exportvaran,
stangjarnet, ia6Jdes den dock jrtterligare - nied totalt 50 %. De
s$ kallade lastpengarna, en harnavgift som togs ut i ff"rhål%an~de
till skeppens drgktighet, tolvdubblades. Dessutom kalkylerade
man med ökade intakter av sjötullen genom en ansvällning av
handeln vilket skulle inbringa 6o.oso ds. Det totala statmiksaga
resultatet blev att sjötullen beraknades inbringa blver 50 % mer
an vad den i staken angavs laa avkastat föregående :r.
Kontraktet - det var Daga om ett sadant - mellan kronan sch
Bonde-keijonsköld slöts den 1s och 1 1 april a655 och iimebar
i korthet att de båda finansiarerna förband sig att stalla vissa
bestämda suinlrnor till £Grfogande för kronan p5 vissa bestämda
t l d p ~ i d t e under
r
%rI 6 5 5 Nar 6verenskommeBsean.undertecknades hade redan stora utbetali~iizgargjorts p i basis av den tidi-gare överenskommeBsen om kopparen med keijoilsköid. avesenskomelsen om stora sj3teillen I6pte frin april månad, och
till denna %erfördes vad som inte var intecknat av kopparrantan. Bonde och Leijonsk61d skulle för att klara dessa uppgifter
e n s a m a disponera h e r kronans kopparranta och 6ver stora
sjötullen. Om inkomsterna inte rackte till eller stockningar uppstod, skulle Bonde-Leijonsköfd Iana ut egna eller lana upp
andras mede2 fOr att utgifterdia skulle k m n a fiJlgtkas i planerad
tid. De beraknade utgifterna inom ramen f" Gverenskommelsen
uppgick till 1.666.503 ds. SjötdPen och kopparräntan beraknades i staten efter de mycket kraftiga qpshivnlngama till
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1.q84.7~0ds. Den skillnad som kipgstod, 181.783 ds, skulle
enligt staten dels förstraskas av Bonde cssh Leijonsköid, dels tas
av 16-6 ars sjotulislnkomster dvs. irealiteten till hela sitt belopp
förstrackas. Utgifterna var alltsab beräknade att i stort sett balansera med 1655 års inkomster, men P kontraktet nied Bonde och
Leijonsköld f0rsakrades de ratten aven till 1656 ars kopparranta och sjötull till dess de fått betalt för sina fordringar på
konan.
over de utgifter som Bonde och LeijonDen )>dispositioi~))
sköld skulle svara för och staten Ever kopparrantaii redovisar
utgifter som till nio tiondelar direkt eller indirekt hänförde sig
till forberedelsema för kriget. Förutom de direkta krigskostnaderna, som t.ex. utgifterna för krigsfolkets sverförande till tysk
botten, i & ~ pav krigsmateriel, utrustningsbidrag och varvningspengar, bar då också lagts kostilader för en rad diplomatiska
aktioner liksom de skddavbetalningar som var nödvandiga fër
att Qverenskmmelsen med Leijonsköld och Bonde skulle h n gera. Förutom dessa insatser gjordes redan tidigtavtal om en
avsevard upplåning direld avsedd för varvningar av bland andra
riksskattmastaren Magnus Gabriel De la Gardie och generalguverntken i B~men-Verden,Hans Christoffer von Königsmarsk.
I Dablgrens framstallning rör sig hela frågan om redamktiolien
inom ramen för den ordinarie staten; en stat som noga skildes
ut från den extra ordinarie. Det blir emellertid da uppseendeväckande att man i realiteten faktiskt inte skilde på den ordinarie och den extra ordinarie staten. Den fOregående redogörelsen klargör hur stora sjötimlle~aoch kopparrantan skulle användas till utgifter som under alla förhållanden kan karaktariseras som extra ordinarie och till mycket stora delar med
Magnus Gabriel De la Gardies ord som >)tilifalligaextraordinarie)). Förhållandet noterades av riksskattmästaren sjalv redan
den 19 mars då man diskuterade en skrivelse från kammaren
angående det trangda finansiella laget. De la Gardie konstate-
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rade d5 att den ordinarie staten genom krigsutrediiingei~ulldandrogs kopparrantan sch stora s j ~ t u l l e n . ~
De la Gardies påstående att sjötull och kopparranta i och
med 1655 års krigsutredning undandrogs den ordinarie staten
kan prövas 1 statmaterial från de närmast föregående åren.
Nedanstående tabl; belyser hur sjötull och kopparranta anordnats enligt 1653 och I 654 ars stater.
Kopparräntail
uppföres till

1653
1654

Sjötullen
uppföres till
730.000 ds
517.000 ds

Anordnad till
ordinarie stat

extra ordinarie stat

586.946 ds SO O/o
467.764 ds 90 O/o

143.054 ds 20 %
49.236 ds 10 O/O

Tabellen belyser klast att ett Gverflyttande Ar 1655 av inkomsterna från sj8tull och kopparranta till den extra ordinarie
statens krigseitgifter Prmebar ett drastiskt ingrepp i stateii.
I det hledningsvis anförda dtatet från rådsöverlaggniiigarna
i början av april hiivdades inte bara, att irikornstema år 1655
hade minskat under det att utgifterna hade ökat utan ocksa att
1654 års stat hade kamnat bara sig. Konstaterandet ar märkligt
niot bakgrund av forsknii~gensallmänna uppfattning om statsSRP 16, s. 77. Dahlgren har observerat De la Gardies yttraiide men har
inte noterat denna innebörd av det. För Dahlgren har yttraiidet endast fått betydelsen av ett motsatsförhållailde inellail ordinarie stat och staten for krigsutrediliiigen, dvs. den extra ordinarie. (DAFILGRTN,
S. 66.) Den 514 upprepade De la
Gardie sitt Itonstaterande i rådet (SR? 16, s. 126). Det ovan nämnda rådsmenio
rialet inbegrep b1.a. inkomster som uppräkningen av den stora sjötullen sk~ille
ge. Av dessa medel fördes helt logiskt den del av sjötullsinkomsterna som beraknades komma från en ökning av handeln till den ordinarie delen medan de belopp som hanförde sig till sjalva tullhöjningen summerades under den extra ordinarie delen. Höjningen av t~illenräknades som eil tillfällig inkomst.
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fii~ansernasfortgående f6rs2mring under drottning Kristinas "cd
anhangande med den accelererande avsö~ndringenav kronans gods och rantor.6
Aven om den grmdlaggande svagheten vid denna tid B de
svenska statsfha~asemaar odisputabel, var påstaendet i rådet
inte helt utan verklighetsförankring.
K a m m a ~ n sarbete med 1653 ars stat hade varit svårt och
resultatet blev ocksa daiigt. Trots ambitiösa anstraaigniaigar blev
bristen i staten mycket stor - p$ den svenska och finska staten
ungefar 525.000 ds. Sedan De Pa Gardie a juni 1653 Iainn~at
kammaren för att resa till Osel, 6vertogs ledningen av arbetet
dar av Hermann Fleming. I juli ingav kammaren en skrivelse till
KMt, 1 vilken situationen betecknades som olidlig, sch framIiöll
att 1654 ars stat miste borja fe jr bereda^.^ P i grundval av det
svar som Kristana gav i augusti vidtog s i arbetet med 1654års
stat. I december inilhnade kammarkollegiet ett förslag tall ordinarie stat %i11drottiiingen vilket iimebar hårda beskarningar 6ver
så gott som hela faltet."
B mars 1654 undedecknade Kristina en stat som geindade sig
pi? detta arbete och som redovisade en brist p5 endast nakot
iiiver I I .o00 ds trots att inikomsteriaa berSkiaades till Iagre belopp
%n i s653 ars stat. Nedskamingarna i staten uppgick till ornkring 11.2oo.000 ds. Detta resultat hade ~~ppaagtieesmed hja%p
av en rnangd srn5n-e prutningar men ocksi med radikalare.
Hovstatens kostnader hade minskats med ungef ar 275 .o00 ds
men den st6rsta enskilda prutn~ageilhade gjorts på posten
G S. GLASON,
Till reduktionelis förhistoria, s. 157ff. Jfr DAHLGREN.
s. 3, 5,
S. A. NILSSON,
Reduktioil eller kontributioil, s. 71, 75 (Scandia 241, S. P. OLOFSSON, Drottning Christinas tronavsägelse och trosföraildring, s. 173. Jfr dock
u~lder
OLOFSSON,
not q r till s. 75, som fralilhåller att den fiiiailslella situatioi~ci~
Ksistinas senare tid, 1650-54, icke är tillfredsställande utredd.
S. 170 ff.
OLOFSSON,
s OLOFSSON,
S. 170ff., N. E D ~ N
Kammarkollegiets
~
historia, s. 92. Kammarkollegiets inlaga från december 1653 i Statskoiltorets arkiv. Personalstater
1654. RA.
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Is3

galdsavbetalning, som sjö& f r k 6oo.000 ds .is653 &S stat till
5.500 ar 1
6 Denna
~ senare
~
~ besparing
~
kulide sjalvfallet inte
f0m511tas bli permanerat, mela trots detta inmebar 1654 ars stat
en allvarligt menad fjnainslelli åtstraming och ett fors& att anpassa kraven efter tillgingarna.
NedskGningarna i 1654 &s stat var med all sa~~iioXikbet
175
Iing s h oriinliga, men med perspelctiv utifrån I 655 ars statarbete kan man havda, att bristela i den ordinarie staten detta
ar hade uppstått tP11 vasentlig del genom att kopparraalta och
sj6tiull, inklusive de stora höjnii~garsom berakniades i sjötullen,
praktiskt taget helt iresea-verades fQr rustningarna till kriget. De
ajvriga höjriingar av kroiiaras i~nwtomstersom rådet drivit fraix
rackte inte till för att Gverbsnygga klyftan. Rust~ilragamabidrog
direkt till den statsfinansieila och statmassaga situation som
gjorde det rn0jligt för Karl Gustav att driva fram den reduktion
soan i~aáiredan I h g t tidigare syftat till.'
Några vattentata skott rnellaii en ordinarie stat och en extra
ordinarie har inte kuaii-nat upprattbållas 1655 ocla långt miiadre
har nggo11 accideaitale extra ordinarie stat kunnat pratta tas.^
Varför talade Inan då i ridet i sidana termer?
<eneralstat'oöcker
1653~1654. Personalstatcr. Statskontorets arkiv. RA.
Ang. Karl Gustavs tidiga redulrtionsplaner se DAHLGREN,
S. ~ z f f .
" Fenoinenet var inte nytt; liknande sammanblandningar hade tidigare måliga
gånger intriiffat. Mopparraritan hade flera gåilger fått sattas ii1 soni krigsfinansieringsbas. [F. LAGERROTH,
Statsreglering ocl1 finansförvaltning i Sverige till och
med frihetstidei~siilgäng, s. 54, E. HECKSCHER,
Sveriges Ekonomiska historia, r: z,
s. 275, 278.1 I ett på penninghushålli~inginriktat finanssystem, av den typ som
Axel Oxeizstkrna stod som målsman för, låg sädana överföringar nara till hands.
Det i rådet framförda stattankandet sal<nade inte rötter. h e l Oxenstierna målade
i ett omfattande memorial till rädet av den 8 oktober 1633 en bild av statsregleringen där de ovan berörda tankarna framträder i nara nog idealtillståndets
form. Rådet anslöt sig till hans uppfattiiiilg att de ordinarie utgifterna skucerllc
tackas med de ordinarie inkomsterna och att därvid skulle tillses »att icke foten
vidare sträckes, an som fallen kan tillracka)), dvs. att utgifterna i sista liaild
skulle anpassas efter inkomsterna. Dessutom skulle om möjligt den ordinarie
staten Iamna ett överskott som skulle kunna tesaureras for extra ordinarie beharvidlag, men stora sjotullen skulle nlan andå
hov. Svirigheter kunde ~i~spstå
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De resonemang som framf6rdes i rådskretsen om krigsförberedelsernas exceptionella karaktar, behovet av att skilja de olika
staterna från varandra liksom nödvandigheten att f0rse den
ordinarie staten med ordinarie medel utgör ett problem. Dels
ar det, som visats, en klar diskrepans mellan uttalandena i rôdet
och det faktiska statarbetet, som inte ställde de båda slagen av
stater mot varandra på det satt som rådsa-mentationen förutsätter. Dels forefaller det mindre sannol&t att man i 1650-talets Sverige med någon saklig övertygelse skulle kunna tala om
kriget som nggot tillfalligt, något accidentale, nar man sedan
seklets b6rrjan levat i krig eller under krigsförhållanden nara iiog
oavbrkitet.
Fr5gan blir vad anledningen var till den a-un~entation som
fördes 1 rådskretsen och vilken betydelse den hade. Problemet
%rav betydelse för f6rståelsen inte bara av den politiska situationen vid 1655 2 s rådslag utan ocksai av statfrågornas politiska
innebörd över h w u d och P ett längre tidsperspektiv.
Som Fredrik Lagerroth och Nils Stjernquist framhallit kan
statsreglerii~gensproblem under denna tid %ras tillbaka på tval
olika hpnsiiållningsprinciper: den privata och den offentliga.3 I
korthet innebar den privata principen, att staten skdle på sainma satt som en enskild person rätta och anpassa sina utgifter
efter de tillganglfga inkomsterna. Basen för statens verksamhet
måste tas i kronogodsen och de inkomster av regalkaraktar som
kronian disponerade. Enligt den offentliga hush58lningsprincipera
däremot tog statarbetet sin utgångspunkt i de faktiska utgiftsbehoven och uppgiften blev att skaffa fram idcomster som
försöka spara till sådana utgifter. (I4SH 26, s. 250 f,, 292). I ett sådant läge, nar
den ordinarie staten lämnade överskott7 var givetvis en genoinbrytning av granserna mellan de olika staterna både acceptabel och naturlig. Tablån ovan illustrerar att man vid 1650-talets mitt befann sig långt från detta idealtillstånd.
F. LAGERROTH,
S. 17f., 53 f.i N. NILSSON-STJERNQUIST>
Ständerna, statsregleringeil och förvaltningen, s. Q ff.
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täckte dessa. Den på den offelitliga principen grundade statsregleringen bygger p6 bevillnli~gari någon fonn. Den rent privata
hush$llningsprdncipeii har i Sverige inte kunnat genomföras. I
landslagen stadgades att k'uilgeii under normala förhållaiiden
skulle leva av sitt eget men hade ratt att kravs bevillningar till
vissa s5skilda extraordinka ändamål. Motsatsparet offentlig privat hushåUningsprincip har ocksi tillämpats sida vid sida. De
på den privata heashåjlningsprlncipen grundade i&ornstema son1 småningom kom att omfatta allt fler in2tomsttitlar och aven
sadana soix hade haft karaktär av bevillningar men blivit ståelide skatter - utgjorde darvid gruildvakn fbjr den ordinarie
staten medan de extra ordiiiara behoven inåste tiPlgodoses genom av standerila beviljade extra ordinarie garder och hjalper,
givna på viss och begransad tid. Den politiskt-konstitutio1ie~1a
skill~iadenligger s%lunda d5ri att den ex~:raordharie staten
Ithinde g0ras till förenGl för diskussion och politiska for11a1idIingar på ett helt annat satt an deii ordinarie. Har ligger också
förklaringeil till att distinl~tionen ordinarie - extra ordinarie
ständigt fastl-iölls som en princip.
angeUr kronans synpu&t var det under alla förbAllai~de~i
läget att s%stor del som möjligt av dess ankornster gjordes odisputabla och i konstitutionaellt avseende ordinarie. Ju storre dess
sakra ocli ständigt pårgkni~igsbaraIr&onaister var, desto större
politisk och finansiell rbjrligllet hade den i beball.
Problemets aktualitet aven år 1655 framgår mycket direkt av
Karl Gustavs missnöjda och indignerade yttrande i rådet deil
18 juni da svårigheterila att komma .tall enighet om riksdagsbeslutets utformnii~gvar akuta: »Jura majestatis bliva iem så dispéaterade, att KMt snart intet vetl var vid de stanna, eller huru
regementet skall uti'0ras och vidmakthiillas. Trallania ocl-i acciserna aro icke heller raknade blivna f6r några vissa kronones
rantor, utan på en bevillni~igoch vissa år ankomile. Härtill
svarade rikskanslern Erik Oxenstierna: ))Meningenar fuller den,
att där alla godseii koinrna tillbaka, kunna de [stihderna) för
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sadana tullar och acciser bliva f6rskonade. Men quaestio ärj om
ock detta vore nyttigt och tilldragligt.))4
Diskussionernas i rådet B dessa frågor maste ses mot denna
bakgrmd, men ocksa sattas in i den aktuella situa"conen. Nar
dessa hagor diskuterades och de refererade u~alarndenagjordes,
Ilade radet f6r sin elel accepterat t a d e n pi. en reddtion. av
gods p&forbjudna orter BPksom ett upphavande av alBodBaB- och
expektansrattiglaeterna. FBrst P slutet av april förelades radet
förslaget om en reduktion av fjardeparten av de efter i632
donerade godsen eller en kontribution som gav anotsvaraiade avkastning.'
finanserna och de av radet k k d a planer soisra
De anstrii~~gda
Karl Gustav hade hyst att lata ständerna framlagga sina synprnikter på Iiiget innan problemen dryftats i rådet gjorde dettas
stallning mer än 6rntgI.lig.
De refererade uttalandeaaa Sr ett Bed 1 ett politiskt agerande d
radet under redeiïctioaasbes8utens tillko~aasttid.
Erik Oxenstiernas fi-anAavanade av att ordinarie staten kravde
ordinarie inedel riktade sig framst till adeln 1 gemen och tjiinade
som en inotiverii~gfOr de eftergifter man gjort a och med att
man accepterade reduktionen p6 förbjudna orter. Som en utvidgning och principiell fornm~~lering
av Pians resonemang tjai-nade deni ovanberörda deklaratione~aav Magnus Gabriel De la
Gasdie, diii. han ville separera olika slag av utgifter och inkoms-

" SRP 16, s. 228. Det argumeiitationsinönster som har ber6rs ar detsramrna
som tidigare hade kommit till synes i de ofrälses »protestationi>till 1650 års riksdag. Tryckt hos LOENBOM,
Handlingar til konuiig Carl X1:s historia ro, s. 70 ff.
Das var avsikteil att genom att ge uttryck för missnöje med de tillfälliga bevillszingarilas teilderis att övergå i ständiga skatter ge rrnderlag för en reduktion och
nyskapaiidet av ett på den privata hush&ilningsprincipen uppbyggt, ko~iservativt
finailssystem. Red~iktioiienuppfattades dar som en metod att avskaffa alla ursprungligen extraordinarie hjälper. Jfr DAHLGREN,
S. 114f. o. not 3. Dahlgren
påpekar att kungen »säkert ocksi sett det som ett stort varde hos reduktionsinkomsterna, att de i fortsättningen var oberoende av ständernas bevillning)>.
" DAHLGREN,
S. 57 f .
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ter "$31 varandra t.o.rn. s5 laiigt att han talade om en tPllfalBlgt
extra ordinarie stat för kagsutgiften~~a.
Tanken bakona detta tal
om separation kan rimligen endast ha varit att skjuta krigsutgifterna så I h g t fran den ordinarie staten soin rntijligt för att
framhava att dessa utgifter inte skulle motivera krav pi inkomstkiajjnhgar genom en utvidgning av reduktioa1e-n ut6ver
vad som redan överenskommits.6
De motiveringar som framfördes för denna separation av staterria - att den borde samnranhanga med utgifternas och inkomsternas varierande grad av säkerhet till sina belopp - var ett
försktbgt tassande kring den viktigare aspekten: vilka utgifter
och Pnláomster som var oåtkomliga respektive iitkorinliga for radets och standerilas kon~kokloch bevillning.
Stellaii Dalnlgrean har betoilat den politiska betydelsen av reduktionela 1 och med att den riktade sig mot de politiskt mest
ii~fiytelseralzaBár-etsar~iai 1aiaclet - radet och högadeln.
Bilden kan kompletteras med att de politiska möjligileterna
att genonnfsra reduktionen nara sarnmanhga~gdemed de finansiella fornlerila för och kgiljderna av de krigsf6rberedeisea. som
kungera i december a654 drev det tvekande radet att acceptera.'
Dahlgrens uppfattning, att diskussionerna och motsiittningarna inellara kueigeri os11 rådet varen s655 gallde e~adastprobiemen p2 lång sikt, eftersom cle r0rde sig iiaom ramen f6r den
ordinarie staten och var skilda fran den extra ordinarie svaten,
kan knappast uppratthaiallas.
De daliga finanserna á stort och kïigsfina~isierin~ens
skarpiiing av svårigileterna liar drivit fram kravet g2 eii Itisning av
O Jfr D ~ ~ i t c n rs.
. ~116.
,
Några försök att fixera motst~i~clcts
oii~fattniilgeller
dc personer som tillliöi-dc en eller aman jil-iipp k a l l har inte göras. Med endast
raidsprotokollen so111 kalla rnastc därvid största försiktighet iakttagas. Erik Oxcilstierna hade som kansler att gå kt~ngeiltill handa och Magilus Gabriel De la
Cardie hade i samband med sin prii~cipiellthållna irppdelning av staten en koininentar som snarast kan uppfattas soin en resignerad anpassning till ett föreliggande politiskt läge. (SRP 16, s. 1 x 1 och ovan s. 95.)
DAHLGREN,
S. 409, H. LANDBERG,
Decemberridslageil 1654, passini.
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hela det finansiella problemet, dar kroiians finanser skulle betraktas som en enhet.
Motsättningen mellan en uppfattning i rådet och hQgade111 å
den ena sidan och kungens liiije å den andra galler just frågan
om enhetligheten 1 finanserna. Kungen har utifrån sina utgångspunkter velat skapa storsta möjliga finansiella handlingsfrihet
fOr kronan och velat varja sig för alltfölr stor bmdenhet vid
ständernas bevillningsratt, Han har for att nå detta syfte 1655
dels radikalt satt sig över uppdelningen i ordinarie och extra
ordinarie stat genom att anslå sjötull och kopparranta praktiskt
taget helt till krigsförberedelse-na, dels också inom ramen för
det havdvunna systemet ställt kravet att få disponera en okad
del av Inksrnster~lai form av ordinarie medel. Inom rådet har
man fiPrgaves sökt motverka dessa stravanden genom att söka
överbrygga klyftan i staten med nya inkomster och genom att
fora fram principen om statdelarnas separation dvs. motsatta
sig en overf6ring av medel från ordinarie till extra ordinarie stat.
Syftet har varit att skydda direkta ekonomiska intressen men
också att vidmakthålla den politiska kontrolPmöjllghet som kontrlbutionsbevillnlngen gav men en reduktion minskade.

3

Karl X Gustavs strävan att i samband med krigsfinansieringen
skarpa sitt grepp (aver kronans tillgangar skall, som forutskickats, följas också efter en annan linje.
De medel som den år 1655 beslutade reduktionen av fjärdepartsgodsen skulle inbringa avsiig Karl Gustav att till stora delar
anvanda för en förstarkning av det Inhemska rytteriet. Detta
rekryterades i princip genom frivilliga överensl~ommelser- antingen direkt med ryttare eller med personer som itog sig att
anskaffa och stalla ryttare till kronans f~rfogande.Hemmansraidor från kronan behållna hemman utgjorde en grun$aal for
finansieringen av systemet. Redan under våren 1655 hade kung-
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en planer pi$ att för de genom reduktionen hemfallande godsräntorna upprätta nya regementen, ett i Sverige, ett i Finland
och ett a Kexholrns lan8 H ocli med att fjardepartsreduktionen
uppsköts kunde tanken inte förverkligas.
När kungen i april 1658 sökte ge ny fart i t arbetet p5 att
genomfiira den beslutade men ännu inte @började reduktioi-ie~a,framkom Ater avsikten att en del av de hemfallande fjardeparterna skulle anvandas till det inhemska rytteriet. Det gallde
nu en förstarkmi~igav de inhemska regementena till 12 kompanier å 125 ryttare vardera mot det i fredstid vanliga antalet 8
kompanier 2i 150. För utökningen skulle forordnas så många reducerade hemman som behövdes. Genom att fjardepartsreduktionen inte heller nu kom igång blev dock reformen t i l denna
Ir bada fallen var avsikten att inom ramen för
del 0ful8standi~.~
eiz genom reduktionen ökad ordinarie stat få möjligheter till
en förstärkning av krigsmakten.
Huvudtanken i det av Gustav 11 Adolf organiserade aZdre indelningsverket var att ryttaren sjalv skulle l-ia ett hemman till
boställe för vilket han skulle rida och rusta. Detta system hade
dock inte helt kunnat genomföras. Under hela det äldre indelningsverkets tid föreltorn att ryttare endast hade sig ranta anslagen eller red fOr lön. Systemet innebar att ryttaren uppbar
skatterantor tB11 ett visst belopp från honoan anvisade bönder
eller erhal kontant lön av andra kronans medel. APlteftersorn
godsavsöndringarna fortgick drabbades aven de till krigsmakten
anslagna hemmanen och det blev allt svårare att åstadkomma
det önskade tillståndet. Karl X Gustavs möjligheter att åstadkomma hemman for ryttare att bo på och rusta för var naturligtvis beroende p2 av vilken natur de heminan var som hemfol
till kronan. Aven om kronohemman hemföll, skeille dock bitsikDAHLGREN,
S. 117.
WAHLGREN,
S
235 ff., SH.WIJKANDER,
Ofversigt af svenska krigsförfattningens historiska utveckliilg, s. 128. En iilaelning på 12 kompaliier genomfördes
s

dock under år 1658.
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tema att omedelbart f k s e ett antal ryttare med egna hemman
vara begrrhsade med m~jlighetemaatt avhysa &borna.
Vid sidan av systemet med rustnhg för ranta, dar fortfarande
ryttaren var den som sjah stod för rusth.rkaaPlet, infördes tidigt det
system dar en rusthallare anstallde och av%Gnaderyttaren mot
gottgorelse av ranta från det hemman han var anvisad eller beTPII stor del var detta en
satt; den s.k. sventjanarrustni~~gen.
naturlig utveckling i och med att eftedevande efter en avliden
ryttare, som innehaft ett eget hemman, eller gamla ryttare, tilllats att siitta in sventjanare och sjalva bo kvar p i be
Aven i andra fal1 har dock systemet förekommit redan under
det 3dre indelningsverket? 1657 utfardades en f~rordningsoin
reglerade fi4rhallandet mellan rusthallare och sventjanare och
som tillf0rsakrade en sventjanare en arlag ersattning frin rusthallaren aven om han hade arbete och BQn hos rriigon annan an
denne.
B: aldre militarhistorisk forshing, s5som i arbeten av Liwijn
och Wijkander, har bedömingeil av sventj5narrustninge11 varit
kritisk utifrin syn punk tes^ att harlgenom ryttarnas stallning förshrades. Tidigare hade ryttaren, som sjalv rustade, statt i ett
direkt förl1å18ande .till kronan, men i övrigt varit fri och oberoenlde. Som sventjanare blev han beroende av enskilda personer
som siig till sin egen vinning. Rusthhllaren bekymrade sig ante
om ryttarens duglighet eller f ~ m a g a Sven
. ~ Agren har i en
ivanserande samrnanfattnBng pipekat att aven om sventjanarsystemet har karaktaraserats som ett nraissbrd har det dock ocks i tinder Gustav Il[ Adolfs tid fgrekoanmit som ett accepterat
dort~k.~
Åven i detta sammanhang har Karl Gustav vidtagit intressanta stgarder.
I november 11654 gav ban overstarna f6r de svenska och fin-

' S. AGREN,Karl XI:s indelningsverk fOr aran411, s. 46, WIJICANDER,
s. 126,
C. L. LIWIJN,Kort öfversigt af svenska CavaQerietsIndelningsverk före Carl XHis
tid, s. 106 f . [Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar 18353.
LIWIJN,S. 101 ff. WIJICANDER,
S. 124 ff.
S. AGREN, s. 46.
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ska r ~ t e r r g e e t e n aorder att horn sina regemeiatsomr%den
uppsöka personer som innehade hemman som Iivstidsförla~~ingar och animera dem att stalla upp kliist och rustaaiaag f& hemmanen. Darigenom skulle de tillförsakra sig och sina efterkornmande en besthdig besi@ningsrGtt till helaama~~et
- s i lange
rustningen utgjordes.4 Erbjudandet var uppenbarligen ilafe sars k l t generöst eftersom de som fick erbjudandet redan hade
anet p; livstid. Utsikten att Baun~aaf6rsakk.a sina efterk o r n a n d e om besittningsratten genom att binda sig sjalva och
dem vid att stalla upp hast och rustning har inte varit sarskilt
lockande f6r iörlaningstagarna. Detta tycks I-na medfört att de
f ~ förhandlingar
r
utsanda officerarna tagit fasta p5 det förtackta
hot som Iaig dari att erGudandet presenterades som ea-n mGjlighet
fiar förlaningstagare att inte bara för sina barn utan sclcsa f6r
egen del forsakra slg om besittnPilgsratteia. KlagomAi fradördes
till Karl Gustav 6ver att officerare direkt hotat med att innehavarna skulle få avstii livstidsfriheten till andra och villigare
personer om de Inte sjalva ville rusta. Karl Gustav frarnhsll B
tHP
överstarna ined anledning av dessa klagorni1 att mar4 inte fick
gå bryskt fram och aM det skulle vara fraga om frivilliga övcrenskomrnel~er.~
En manad senare gav Karl Gustav er? ny order.
ti11 rytteriöverstarna. Under hallvisning till att inan inte kunde
veta hur den tidigare anbefalIda metoden sk'i~lleutfalla gav
Karl Gustav tilPstånd till att skaffa ryttare genom att lova 30 dc
per: air. Medlen skulle Karl Gustav anvisa a »vissa raiatorn, och
arrangemanget skulle galla till dess det skulle bli mojligt anvisa
M
-

' Koncept till skrivelse fran november i Krigskol%egiiarkiv. Kungl. brev och
rcsolutioiler 1649-1677. KrA. Jfr RR 2011 1655. M. Liwijil, som observerat bcevet anger det som ett av beläggen för att utvecklingen gick från Gustav II Adolfs
system och tar det som en utgångspunkt for sina kritiska synpunkter. LIWIJN,
s. 103. Jfr WIJKAI\IDER,
S. 125, som här följer Liwijns framst5lliling. Wijkanders
jnstallning kan ses mot den vid tiden för forfattandet av bans framstiillning
(1866) pågåeilde försvarsdebatten. Som ledamot av r:a kammaren intog Wijkander 1871 en klart kritisk hållnii~gtill indelningsverket som inilitärt system.
(Se P. HULTQVI~T,
Försvar och skatter, s. 235f., 238 f,)
"R
2011 1655. RA.
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an.' En laknande order riktadem till kronan hemfallande he
des a maj till Bcsjgskollegiet, som ocksk uppmanades att leta upp

K a l Gustavs handlingslinje ar klar: a första hand försökte
han iistadkomrna en sveaitjanarrustning dar rusthallarna, genom
fruktan för att besittningsrätten till hemmanen kunde forloras,
skulle ha trycket pa sig att prestera ryttaren. Arrangemanget
skulle åstadkommas utan extra kostnader för kronan. Påtrycknhgsmöjlighetema skulle medföra en &ad grad av säkerhet
för att rustningen verkligen presterades. Nar detta projekt inte
såg ut att lyckas, miste rustning f6r ranta tillgripas, men detta
endast provisoriskt och i vantan på att hemman skulle kunna
disponeras. Reduktionsbeslutet skulle medf~raen m6jPPghet för
Karl Gustav, som han omedelbart vP%letillvarata, att anv511da
hemmansrantor B stallet för I Q och
~ därmed uppfylla en grundförutsättning i indelningssystemet. Det gav också basen för en
utökning av rytteriet. Kronans ryttarrekrytering skulle i &ande
grad grunda sig på konstitutionellt s&ra godsrantor, och med
bibel~ållen frlvallighet i överenskommelsen mellan den som
rustade och kronan skulle säkerheten okas fSr att den 6verensk o m a rustningen verkligen stiilldes till kronans f0rfogande.
4

Ytterligare en ornstiindighet av betydelse för den säkerhet med
vilken krigsmakten kunde rekryteras var frågan om knekteutskrivningarnas ersattande med standigt knektehA11. Problemet
hade varit aktuellt sedan seklets "orjan och ständigt knektehi11
var sedan lange infört P vissa landskap dik inte adeln hade godsk ~ m ~ l eBxgrunden
.~
var detta givetvjs ett finansiellt och politiskt problem.
RR 1312 1655. RA.
KMt t. Krigskollegium 2415 1655. Krigskollegii arkiv. Kansliet. Instruktioner
och kungliga brev 1655-1658. KrA.
S. WGREN~ S . 102,
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För allmogen, som hade att bära utskrivningsbördan, var en
kritisk inställning till utskrivningsvasendet naturlig. Den personliga osakerl-ieten inför utsikten att bli tagen till knekt var
kanske en dominerande del av denna ovilja, men aven de kostnader som var förenade med utskrivningen och svårigheter att
f; tjänstefolk till de av utskrivningarna liotade bondehemmanen
medverkade. En anledning till missnöje var också att bördans
tyngd ölcade för de bönder som förblev kronan behållna, när,
genom avsöndringarna från kronan, adeln kunde stalla allt fler
bönder i fralserote eller helt befria dem. Hos bondeståndet
fanns av dessa skal en viss benägenhet for knektehåll men självklart var den beroende av hur stort fast kcnektehåll man skulle
Mi tvungen att binda sig för om man slapp hitskrivningsvasendets ~ a r n ~ l i k t s b ö r d a . ~
Adelns reaktion inför tanken på en förändring av systemet
var generellt taget präglad av skepsis. Ett motiv för denna
inställning kan av allt att döma ha varit en önskan att få behålla
den pätryckningsmöjlighet som det innebar att kunna dirigera
valet av knekt från frälserotarna.' Av större betydelse miste
dock ha varit frägan efter vilka normer ett knektehåll skulle
organiseras. Adelns privilegier korn darvid i fijirgrunden.
Nar frågan om knektehall diskuterades i rådet 1638, 1639,
och 1651, framskymtade farhågor för att adelns gods under
sätesgårdarna skulle behöva dras in 1 ett knektehåll för att ett
sådant skulle bli möjligt. Aven med denna inskrankning i adelns
privilegier I åtanke framfördes dock åsikten att ett fast knektehåll inte skulle kunna ge tillräckligt antal knektar överhuvud
eller tillräckliga möjligheter att vid extraordinära behov ngöra
vår militie större)).' Den förutsättning som hela tiden gällde var
"

Jfr ibidem, s. 97, 103.
RAP 5: I, s. 54> 4 s. 540, S. AGREN, S. 110, K. AGREN,Adelns bönder och
kronans. Skatter och besvär i Uppland 1650-1680, s. 146 ff., H. SWENNESvenska
adelns ekonomiska privilegier 1612-1651, s. 228 f .
SRP7, S. 238f., 571, 15, S. I I 5 f f .
S
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dock att adeln skulle ha a-att att stalla upp dubbelt sa stora rotar
soin skatte- och kronobölider.
Ur kronans synpéinkt var friigan om effekten av rekryteringsarbetet nataiulig&is ett huvudproblem. Inom utskrivningssystemet hade kronan att genom förhandlingar p5 riksdagar eller
provinsmöten ined både bondest$ndet och adeln driva bevillningarna darhan att utskrivningen kunde f&vantas ge det
(inskade resultatet. Nagon garanti att sa skulle ske f"e8åg emellertid inte. Inte ens nar eitskrivningen skedde efter gårdetal,
kunde man göra nagra realistiska exakta prognoser Bver antalet
hitskrivna beroende gå att effekten av adelns privikgier skiftade
men ocksa på att allmogen själv gjorde vad den keaiide för att
till sttirsta möjliga antal undandra sig rotering. Rymnhgar och
undanhållanden av ovilliga utskrivna kunde, särskilt i granstrakterna, vålla stora avbrack3
Den i ridsöverT5ggndngarna framförda och ovan ber51-da hansynen till adelns i privilegierna fixerade totala hihet f r k estskrivningar inom godsen under sätesgårdarna ar amarkningsvärd, om man betraktar den urholkning av privilegierna som i
realiteten skett. Efter n627 års riksdag, d i adeln för första gången beviljade utskrivning inom rå och rör och frihetsmil kmde
den aldrig mer havda frPhetsmilsprivllegPet. Rå- och rhfriheten
fick adeln eftersatta under hela den följande tiden av trettioåriga kriget och aven under de närmast följande eitskriwiingarna.
Vid 1652 års riksdag beviljades tre ifs skrivningar. De bida
första skulle få ske aven inom rå och rör men f6r den tredje förbehöll sig adeln ratten att helt frita sina rå- och rörsbönder.
Detta skedde uttayckligen 1 avsikt att varna om privilegierna så
att de inte helt skulle sattas ur sgei. Ratten att låta sina bönder
skrivas ut till halften mot skatte och krono hade dock adeln
sedan mitten av 1630-talet kunnat utnyttja. H alla de a652
beviljade utskrivningarna skulle fralserotarna i enlighet med
Jfr S. AGREN,S . 95.

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Kungamaktens emaricipatioil

.r 15

privilegierna vara dubbelt så stora som de ofrälses rotar. Utskrivningarna skedde också i enlighet med dessa besluta4
Aven 1655 beviljades tre utskriviiingar, en för vartdera av de
narmast följande åren. Enligt riksdagsbeslutet skulle alla åren
rå- och rörsprivilegiet iakttas och adelns övriga bönder utskrivas
till hälften mot skatte och k ~ . o n o . ~
Genom beslut på lantdagar och provinsmöteil a656 och a657
gick stäi-nderna med på att 1657 respektive a 658 ars utskrivning
skulle f & tas ut i förskott 1656 och 1657. Därmed kom tv&utskrivningar attäga rum 1656. Adeln avstod för bida utskrivningarna från rå- och rörsprivilegiet men gjorde dessutom ytterligare en viktig eftergift i det att den beviijade utskrivning med
lika stora rotar för sina börader som för skatte och kron^.^ Seriaste gången en sadan eftergift gjorts var 16~~.'
Adelns privilegier var alltså, i den andra av de utskrivningar
som skedde 1656 och den som ägde rum 1657, nästan helt
utplånade och effekten uteblev inte. I de typiska adelslandskapen - Uppland, Södermanland, OstergGtland - blev antalet
utskrivna och för kronan disponibla knektar vid den andra utskrivningen I 656 och den I 657 ungefar det dubbla mot antalet
vid den första ar 1 6 ~ 6 . ~
Det argument som anfördes mot ett stai~digtknektehåll ocla
som innebar att ett siidant system inte skulle kunna fbjrse kronan med tillrackligt antal knektar var helt säkert riktigt under
den förutsättning som uttalat eller outtalat gjordes: att adeln
skulle ha ratt att låta sina bönder roteras i dubbelt så stora rotar
som skatte- och kronobönder. Vid en fastlåsning av systemet i
ett standigt knektehåll skulle kronan inte heler ha s a m a möjNILSSON,S. 78f., S. AGREN,s. 88, A. A. STIERNMAN,
Alla riksdagars och
motens beslut 2, s. 1186 f ., RAP 5: I , s. 26 f., M. AGREN,S. 97.
STIERNMAN
2, S. 1234.
G KAP 6, s. 15, STIERNMAN
2, S. 1266 ff., NILSSON,
S. 79, K. AGREN,s. 97.
STICRI~MAN
2, S. 854>884 f., NILSSON,
S. 79, SWBNNE,
S . 224 f.
" Extrakt över utskrivningarna 1655, 1656 och 1657 bland Krigskollegii skrivelser t. KMt 1657 (u. d.). RA.
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BBgheter att vid ett akut krislage pressa fram mer folk genom att
förhandla fram eftergifter från adeln. Under sådana f "hållanden och med ett bevarat prhilegmm av deáma art skulle fördelen på lairag s&, själva stadigheten i knektetalet, inte vara
tillracklig f 5 kronan. Men i en annan situation: nar adeln av
olika skal inte hade möjligheter att havda sina privilegier och
utskrivningarna därigenom blev effektiva och omfattade största
möjliga antal h e m a n eller män, da kunde det vara mer lockande för kronan att söka låsa systemet på en högre nivå genom
att införa ett standigt knektehåll. I en sidan situation? då utskrivningsbördan var tung för alla kategorier bönder, kmde en
förzndring av systemet bli lockande iiven f" adeln om den
därigenom hoppades uppnå någon f örbättring.
Vid provinsrngitena 1657 hade sti-inderna inte utan vidare gatt
med pai att I 658 års utskrivning fick ske redan I 657 och efter
hirdare villkor an som beslutats på 1655 års r~ksdag.' Standerna
förbehöll sig uttryckligen att verkligen få vara fria från utskrivning 1658 men beviljade - om kriget fortsatte - utskrivning
aven för år 1659 och 166s. Vid dessa båda senare utskrivningar
skulle dock 1655 års bestämmelser galla: rå- och rörsfriheten
skkille iakttas och bkderna rnder fralset utshivas till halfien
mot skatte och krono.
I dema förhandlingsmassiga situation, då adelns privilegier
i tv& p5 varandra följande utskrivningar hade varit praktiskt
taget utplånade men då adeln för komunande utskrivningar
sökte återuppáiva dem, var det naturligt att friin honans sida
aktualisera fragan om utskrivningarnas ersattaiade med ett ständigt knektehålli.
Under provinsmötek i StocWioh 1657, dar representanter för
standerna i Södermanland och Uppland samantradde med de
kungliga komrnlssarierna, riksriden Scherhg Rosenhane och
Knut Posse, hade landshilvdingen i Stocltholms lan Svante Banér
O m svårigheterna vid landskapsmotet i Stockholm se CARLSON,
I , S . 265 ff.
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för egen del framfört talken på att utskrivningen skulle ersattas
med knektehåll, meii utspelet hade då ingen effekt.' Aret därpå,
under de pågående utskottsförhandli~~garna
i Göteborg, togs
ett initiativ fran kungens sida. Någon ny eatskrivningsbeviI1nii1g
var da inte aktuell,
Den 29 april r658 tillstalide Karl Gustav krigskollegiet ett
memorial vari ban gav det 1 uppdrag att undersoka om man
skulle fortfara med utskrivningar ))elleroch att vart och ett lan
ock provins så i Sverige som Finland)) skulle hålla »ett visst
antal h e k t a r , rakiiat vjssa hemman p2 var knekt> efter progortionen av deras storhet, Iiigenhet och andra villkor på satt som
1Vastemorrlanden och Dalarna sker 9) .'
Utredningen skulle enligt formulei-ii~gania vara förutsattningsjiiis. Kollegiet skulle utröna om ett knektehåll skulle landa
riket till »nytta och fiarökan eller skada och avsaknad)). Om
adelns privilegier sades Ingenting i samband med denna utredning, men i det avsnitt 1 memorialet dar kungen redogjorde fiar
hur förhållandena skulle ordnas i de nyss erövrade områdena,
framkom synpunkter iiven i deilala fråga. 1 dessa provinser
skulle rekryteringen till infanteriet ske efter en sorts knektehallsprincip och enligt samma kvoter som under deii danska
tiden. Kungen framhöll ocksi, att redan gjorda eller tillkommande godsavsöi~drii~gar
inom dessa områden inte skulle få
inverka menligt på kilektetalet. Sai snart lligon avgalng skedde,
skulle godsagarna ))densammastrax tillika med allmogen ersatta
och uppfylla D.
Kungens initiativ kom alltså i en situation då kronan genom
eftergifter f r i n adeln hade praktiskt taget utplanat de adliga
privilegierna ifråga om utskrivningarna och fått ut maximalt
RAP 6, s. 34, CARLSON,
I , S. 268, C. AGRLN,S. 107 f.
W e m o r i a l för krigskollegiet 2914 1658. Krigskollegii arkiv. Kansliet. Instruktioner och lurigliga brev 1655-1658. KrA. Memorialet citeras av S. AGREN
(s. 108) efter ett koncept. Originalet har i annat samrnailhailg använts av
CC. 435).
DAHLGREN
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resultat av dem. Samtidigt stod man inför utsikten att utveeklingen skulile glida tillbaka till en för adeln förmånligare praxis.
Kungens inrikespolitiska stallning var efter Woskildefreden
s t a r k 3 Nti var situatimen den 1hpiiga att göra en förandring
av systemet tiP1 en konstitutionellt och politiskt sakrare typ osh
samtidigt istadko
a en Båsning vid en effektiv rekryteringsnivii.
Karl Gi~stavsinitiativ ledde dock inte t111 någon förandring
av rekryteringssystemet i riktning mot stkre iáoilstitutionell
sakerhet for kronan. Nar memorialet för krigskollegium upprattades var Karl Gustavs Intention annu att överföra kriget 8188
brandeilb~crgsktområde och att dar forsörja trupperna. Nar
beslutet fornades att i stallet ånyo angripa Danmark, f6randrades ocksa de militara förutsattningarila helt.4 Det blev ngdvandigt att p i ett helt annat satt tanka på hemlandets f6rsvar1 och
ett par dagar iaman operationerna mot Danmark p&b0rjades1inledde Karl Gustav genom en skrivelse till krigskollegium förs&
. ~ gallde nu
att ta ut tillkommande års utskrivning i f ö r ~ k o t tDet
den utskrivning för Ar 1658 som landskapsmötena beviljat år
1657. I det nya laget hade det andrum f ö r s v m i t som kunde Bia
utnyttjats till en förandring av ~ystemet.~
Den situation som raldde innan knektehallet inf6rdes under
1680-talets första &r har flera likheter med den har beskrivna.
På grundval av material från Uppland Inar Kurt Agren gjort en
jamförelse mellan utskrivningsbördaans tyngd för slika perioder
under tiden 1650-1680. Han har konstaterat att för såväl frälsesom kronan behållna bönder var utskrlvningsb6rdan tyngst under Karl XI :s danska krigs7
Under förrnyndartidens tidigare period hade utskrlvningsbörSe DAHLGREN,
s. 176, som också framhåller att kungen samtidigt skärpte
sin ton i reduktions- och rafstefrågor.
" B. O D ~Karl
N ~ X Gustav och det andra danska kriget, s. 53, rng Ff. (Scandia
q.
PETRI,Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, 2, s. 336 f.
274.
Jfr S. AGREN, S. 109.
K. AGREN, S. 85 ff., I Q O ~ .
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dan ätergätt till den vanliga, för adelns bönder förmanliga formen med en utskrivning till halften mot skatte och krono och
med iakttagande av r&- och r ~ r s ~ r i v i l e ~ Nar
l e t . ~kriget under
I 670-talets senare del stallde ökade krav på utskrivningar, måste
adelns privilegier ater inskrankas. n676 års utskrivning utgick
hade utom och Inom r& och rör och adelns bönder utskrevs
gentemot skatte och krono Pilte till hälften utan till två tredjedelar.' Detta är hölls ocksä, med skiftande framgäiig, landskapsmöten för att förma adel och allmoge till ytterligare alisträngiiingar. H Ostergötland genomfördes under hösten 1676 en extra
uttagning av var tionde man från säval frälse- som krono- och
skattehemnian.' I Uppland och Sörmland genomfördes efter
beslut p; möten i Uppsala och Nlyköpa~~g
i februari s677 eaa
utskrivning efter gårdetal med rotestorleken satt sa lågt soin
till sex. Utskrivningen drabbade frälsets och kronalis behallna
bönder lika,' och utgjorde en kraftig skärpning av den s676
beviljade utshivni~igen.
Enligt beslut p5 riksdagen i Halmstad 1678 skulle utskrivningarna för detta och de båda följande åren fortfarande utgå
med minskad klyfta mellan frälse a ena sidan, skatte ocli krono
å den andra. Av kronan behållna bönder skulle I O respektive
12 bilda en rote medan adelns bönder skulle roteras med nc;
respektive 18 bönder i roten. 1678 ars utskrivning var för adeln
dock ännu mindre f örrnånlig an rotestorleken indicerar: dels
utskrevs detta år böiiderna inom rå och röii-, dels jamställdes
"ILSSON, S. 79, K. AGREN,S. 97.
STIERNMAN,
2, S. 1723 f,, PETRI,S. 404 f,, K. A G R ~ N
s., 97.
Lalitdagsacta 1676-1677. Riksdagsacta. RA. PLTKI,S. 410.
Lantdagsacta 1676-1677. Riksdagsacta. RA. Landshövdingeii i Uppsala 7311
.till befaIlnii~gsn~aiinen
ang. lantdag i Uppsala 512 1677. Utskriviliilgsinstruktioil
för samtliga befallningsman 213 1677. Uppsala Ianstyrelses arkiv. Landskansliet.
Registrattir. ULA. Roterings- och utskrivningslaiigder, vol. 37. KrA. Jfr K. AGRLN,
s. 94ff., som räknar med att två utskrivningar hölls i Uppland 1677. Deii Panga
uppgifter Agren hänvisar till för en utskrivning enligt bondetal med rotestorleken satt till ro torde avse förhållandeila i Örebro län.
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hemman inom grev- och friherrskap och h e m a n som var bortgivna under norrk@ingsbeslutsvi11kor med kronan behållna
hemman.~ärskiltden senare bestammelsen måste ha gjort att
adelns bönder till största delen utskrevs efter samma villkor
som de kronan behållna.

Knektebilkts definitiva genombrott kom i samband med I 682
års riksdag.4 Förutsättningen var den kungliga propositionens
begäran att infanteriregementena i fortsattningen standigt skullle
hiillas vid en fixerad styrka. Hartill förklarade sig samtliga
stander villiga. Om sättet att åstadkoma detta ))stadiga
knektetal)) uppnåddes dock inte enhetliga beslut. Adeln gav ett
motbud till tanken på det ständiga knektehållet, som innebar
att det stadiga knektetalet skulle åstadkommas genom att kmgen fick ratt att utan riksdagens horande hålla utskrivningar både
i krig och fred. Adeln förbehöll sig 1 sitt beslut ratten att låta
sina b h d e r utskrivas till hälften mot skatte och hono. Under
förhandlingarnas gång hade adeln hos kungen erbjudit sig att
acceptera tanken på ett ständigt knektehåll, om den kunde
få igenom sitt önskemål att fyra adelsrotar skulle bära samma
börda som två skatterotar, men detta erbjudande hade avvisats
av kungen. Inom bondeståndet kunde inte omedelbart ett enhetligt beslut fattas om systemet. Med mälarlandskapen Uppland, S ö d a n d , Vastmanland och Narke samt ined Ostergötland kunde redan under riksdagen upprattas ett kontrakt, som
införde det standiga knektehållet. Allmogen i de 6vriga landskapen, bortsett från dem som tidigare infört knektehållet, erbjOd, liksom adeln, ett stadigt knektetal genom utskrivningar.
Svårigheterna betingades alltså vad betraffar adeln av dess aSTIERNMAN
2, s. 1776 f.. Jfr K. AGREN,s. 97.
For förhandlingarna vid 1682 års riksdag i denna fråga se S. AGRENSredogörelse, a.a., s. 121 ff., F. F. CARLSON,
Sveriges historia, 4, s. 16 ff., S. GRAUERS,
Riksdagen under den karolinska tiden, s. 83 ff. (Sveriges Riksdag, Förra avdelningen, 4), RAP 14,s. 15ff.
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sorger om sina privilegier; både rå- och rörsprivilegiet ocPi rätteii
att överlag bidra med hälften mot krono och skatte var föremål
för bekymmer. Problemet sammanhängde, eftersom lcnektetalet
skulle vara ))stadigt»,med knektehållets storlek och den tvekan
som fanns inom delar av bondeståndet tycks även den lia ett
sambaa-id med det krav kungen stallt upp att varje regemente
skulle wippgii till 1200 man och att antalet hemman per rote
måste anpassas till detta krav.'
Under 1680- och 1690-taleii fullföljdes dock genoi~nfCPraiidet
av hiektehållet i de gamla sveiiska landskapen och i största delen av b inland.' Adelns f örbehåll i riksdagsbeslutet H 682 att
utgöra hälften mot skatte och krono blev i praktiken verkningslost nar kungen kunde fritt forfoga över utskrivnUigsiiistrumentet samtidigt som kronan behållna bönder roterades i ett ständigt kneictehåB1. Generellt sett tillats inte adeln att: genomdriva
några önskemiil om en bättre behandling av fralseboi~deri~a
i
gemen. De roterades lika med skatte och kroiio. Däremot undgick bönderna inom rå ocli ror att dras in i r ~ t e r i n g e n . ~
Efter knektekontraktens avslutande och genom indeliiingskommissariernas arbete fixerades roteringsskyldigheten vid vissa
hemman. Rekrytering och underhåll av infanteriet kom att bli
en på jorden vilande skatt, ett real-onus.'
Detta förhållande fraintrader med ökad relief nar det galler
indelningsverket för rytteriet.
Arbetet inriktades har på att med de till kronan reducerade
godsmassorna skapa ett fast underlag for rusthållet. Svaga rustningsstamrnar utbyttes mot starkare och de rustningsstammarna
tillagda r5ntesuminoma ökades kraftigt for att rustillngen aven i
S. ÅGREN,S. 135 ff.
"ed
Osterbotteil avslöts kosliralt först på 1730-talet. I dc gariila danska
laildskapen infördes inte knektehållet utan där gällde särskilda arrangemang
S. 261, 268, S. ÅGREN,
med en avlosning av utskrivningen i pengar. (WIJKANDER,
s. f43 ff.1.
' S . ÅGREN,s. 125. Jfr WIJICANDER,
S. 226.
S. AGREN,s. 198 f., LAGERROTH*
S. I O O ~ .
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krigstid utan svårigheter skulle kunna presteras.' Samtidigt med
dema rarateökning och stabilisering av rusthållsmderlaget genc4mfördes vissa förandringar i formerna fbjr rusttjanstens presterande.
L: organisationsarbetet fanns en tendens att f6redra rusthill
som greindade sig på skattehemman Gamför *sådana dar rusten var av krononatur. Motiveringen fanns klart formulerad. Skattebsnderna var att foredra som rusthållare darför
att deras rustP-iå11 var sikrast. Sakerbeten grundade sig på mOjIlgketen for kronan att dra 1x1 skatteratten till honan, om
rustningen inte presterades. Hemmanet kunde då betraktas på
samma satt som ett skattevrak.'
Kron-iohemman som rusthåll kmde emellertid Inte avskaffas
eftersom tillrackligt antal skaeehemman inte alltid stod att f;
s m rustbåPlsstamma~Rusthållare som rustade fBr kronohemman glades i stallet att stalla borgen for rustningens presterande.
Jämsides har kronorusthållare tiIPförsakrats standig besittningsratt till sina rustkmallshemman vari-nom en liknande situation
uppstod for dem som f8r de skattebönder som rustade. Kronan
kunde aven av dem utkrava ett ansvar f5r utebliven rustning.
Andra drag i li~dePningsverk&fOr rytteriet verkade P samma
riktning. Rustningen för rznta, det vill saga det system som
innebar att rusthaillaren enbart fick sig tilldelad skatterantor för
vilka han skulle prestera rustningen, motarbetades påtagligt.
Samtidigt qpmuntrades sventjanarrustningen på bekostnad av
rustningen av »egna karlar)). Det rtasthillssystem s m framstod
s
- bestod
som idealet - men självfallet inte kunde ~ p p n i överlag
av skaaebGilder som anstallde och utreistade ryttare mot befria

S. AGREN,S. 19ff.

' S. AGRENSfrainställiling, a.a.,

s. 29 ff., är i deiiiia punkt tvekalide. Haris försiktiga förmodande att en viss ökad preferens för skatterusthåll iiitradde bekraftades dock av mer konkreta unders9kningar av FE AKE LINDSTROM
i en otryckt
lic.-avhandling, Studier i Karl XI:s räfst- och reduktionspolitik i Jonköpings lan,
s. 56 ff.

LINDSTROM,
S. 67.
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else från ska~eutlagorp i det egna lie
anet och soin inte
sjalva gjorde vttartjänst. Xven för dessa senare stravanden
lFramf6rdes som motiveringar att rusthållen darigenom skulle
M1 siikrare ocli att rusttja~~sten
och jorden alltid "orde ))£öljas
St som tvenne inseparable ting)).Det ar valka~lthur man genom
särskilda »orubbliglaetsklausu1er)) sökte skydda och låsa de
siiunda upprattade i~idelningsverkenfrån att urholkas eller förandras. Harigeriorni f~rvandlades1 prlncip frivilliga rusthaPlsataganden till fasta, på jorden vilande, åligganden.3
Kronan kunde p i detta satt, utan sarskilda finansiella anstrangningar eller politiska föi-kiandliiigar, rakiila med rekrytering och underhåll av leihemskt rytteri och fotfolk både i fred
och nar bördain, i krig, ökade.
Förvaaidlingeai p3 det politiskt-konstltutione11aplaiaet skedde
i fraga om det indelta rytteriets rekrytering och underlaill, geiiom Okade rantetilldel~~iiiga~
i föreriing med skapandet av reella
påtryck11inigsmoj1ig1ieter pi rustlaaliari~a och slutligen genoin
orubbBighetsklausu1er. Infanterlrekryteringen hade av gammalt
be~Pllningskarakt5r~
men 1 knektehållskontraktet frin år i682
med allmogen i mälarlandskapen formuierades dess itagande
som en »i alla Mder sluten bevillning)). De la~idskapsom inte da
accepterade knektehållet Overlainiiade i riksdagsbeslutet utskrivningarna tiU konungen att »alltutföre såsom ett regale eller
Mongl. Majt allena tillliBrige förbliva BClart utsades, att frågor
som berarde utsltriva-iingar i fortsattaaiiigen inte skulle beh6va
behandlas på riksdagar eller allrn&nna inöte~a.~
Karl X1 kunde
u~idersin regering fullfölja systemet genom att skaffa sig en
generell tillåtelse att med standerrias betalningsf6rmåga som bas
på ett eller alinat satt driva fram alla erforderliga medel 1 1iai1delse av krig5
)).

" S. AGREN,6 . 30, 83, 32 ff., 42 ff.l 74ff., LAGLRROTH,
S. 100.

' Kilektekontraktet från

1682 i Riksdagsacta 1682. RA., jämte riksdagsbeslutet
3, S. 1883 ff., 1908 ff. Jfr LAGEKROTH,
S. 145ff.
tryckt hos STIERNMAN,
" GRAUERS,S. 108 ff., 118 f .
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Den reorganisation av den svenska inhemska krigsmakten som
skedde under Karl XI:s tid hade till väsentliga delar sin grundval l reduktionen. De direkta tillskotten av reducerade hemman
och hemmansramtor kunde anvandas för skapandet av kavallerir%is&åll och för tilldelning av bostallen och lönernedel for det
militara befälet Inom såval infanteri som kavalleri. Genomförandet inom hela riket av det standiga knektehållet i stallet för
utskrivningar av manskap till infanteriet hade inget omedelbart
sammanhang med sjalva godsreduktionen men innebar delvis en
åtgard av reduktionskaraktar genom att den medfbjrde deltagande på lika villkor av såväl fralse- som krono- och skattebönder och alltså utgjorde en generell och bestående privilegieinskra&~iin~.~
Man har pekat på hur Karl XZ:s iridel~iingsverkvar ett fullföljande av Gustav %IAdolfs militära reformverk och att ett
fullständigt genomförande och vidmakthallande av Gustav II
Adolfs intentioner hade omöjliggjou2s av den meIlan2tornrnande
godsavsöndringen som brGt s8nder grundvalarna för hans systern.' Samtidigt har framhållits, att det ekoiiorniska system som
Gustav II Adolf och, främst, Axel Oxenstierna stod som målsman för, och som bland annat Pnnehr att godsavsöndringarna
till adeln sågs som naturliga åtgarder, till sitt vasen helt skilde
sig från Karl XI :s.$
Skillnaden har beskrivits som skillnaden mellan ett avancerat
försok till penninghushållning och en medveten itergång till en
naturahu~hallnin~.~
I senare forskning ilar det finansiella problemet, med bevarad grundsyn, setts ocksa w en politiskstatsfi~iansiellsynpunkt, dar det definierats som ett krigsfinansieringsproblem och dar intresset koncentrerats kring adelns
qS.
AGREN,S. 124f. Jfr ovan S. 121.

"
B

E. F. WECKSCHER,
Sveriges ekonomiska historia, I: 2, s. 291, S. AGREN,S. 4 ff.
HECKSCHER,
Sveriges ekonomiska historia, I: 2, s. 285, 288.
E-IECKSCHER,
Sveriges ekonomiska historia, I: 2, s. 285 ff.
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gods och privilegier. Utvecklingen har i denna senare forskning
polariserats kring olika alternativ för adelns bidrag till den
koshadskravande svenska expansionspolitiken. De tre vägar
som kunde beträdas var en reduktion av hemman som avsondrats till adeln, en Inskränkning av de adelsprivilegier som minska& kronans ia&omster frin dessa hemman och slutligen en
personlig bevillning av adeln med bibehållande av dess gods
och privilegier. Alla vagarna har beträtts och slutresultatet Karl XI:s statsfhansiella systern - har karaktariserats som kompromiss, närmast i betydelsen både - och.'
Karl X1:s knektehåll har både under 1600-talet av den adel
som ville bevara sina privilegier och senare under intryck av
militärpolitiska rnotsättniisgar där knektehållet sags som ett
hinder f6r en modernare, på aliman vih-nplikt grundad armb,
kritiserats för sin brist p; elasticitet och oförmaga att barskrapa
de manskliga resurserna i n g ~ i t u a t i o n e r . ~
Bristen på elasticitet har samma&opplats med den genomförda indelningen av hemmansräntor och naturaskatter till befäl
och rusthåll och de likartade civila Indelningsverken och hela
systemet betecknats som passé redan nar det skapades. Vid
första pikanning bar det visat sig inte fylla måttet. Det löfte
som i knektekontrakten gavs om frihet från fördubblingar, våldsamma värvningar och utskrivningar av vad namn de hava kunde har under Karl XII:s -tid åsidosatt^.^
Samtidigt som det star klart att Karl XI:s militära system for
det inhemska infanteriets del innebar en krympning i förhållande till tidigare gällande organisation, måste det dock framhållas,
att en expansion genom värvilingar lika lite nu som tidigare var
NILSSON,
s. 69, 73, So F., x12 och passim.
S. 180 ff., Jfr HECI<SCITER,
Sveriges eltonoiniska historia,

"IJKANDER,

I : 2,

s.

293.

HECKSCHER,
Sveriges ekonomiska historia,
och historia, s. g a , 96 f.

I : 2,

s. 288 ff., DENS. Ekonomi
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omöjlig. I provinserna skyddades också redan under det karolinska enväldets fredsperiod det svenska rikets granser av avsevarda varvade förband. Nar kraven p%den inhemska och den
varvade krigsmakten under Karl XI1.s tid kraftigt ökade kmde
den rent faktiska anpassningen, har B&som p i andra onaråden
som berörde krigsfinansieringen, snabbt komma. Den envaldiga
kungarnaken kunde pressa sch aven spriinga de former den
sjalv skapat4
Hela fragan om den bristande elasticiteten och anpassnlilgsf0rmagan ar dock formulerad utifran efterhandsperspektivet av
det svenska stormahsvaldets sammanbrott mder Karl XHE och
har som problem undanskymt det politiskt-konstitutlaneIladraget i Karl XH:s indelningsverk och knektehallssystemm5
Det films anledning att starkt betona detta drag. Både underhallet och rekryteringen av det Pdernska krigsfolket har konsekvent bundits vid jorden, blivit en p&jorden vilaide $laga helt
i konungens hand.
Den har beskrivna utvecklin-n under Karl XB:s tid och
Karl X Gustavs finansiella och militarpolitiska agerande kan
ses ur detta perspektiv trots att förutsattnfngarna P mariga avseenden var olika.
Karl XI:s kamp för en privatrattslig konstruktion av den
inhemska krigsmaktens finansiella bas kastar ljus aven bakit
över Karl Gustavs problem och handlande.
q.
B. BARKMAN,
Gustav II Adolfs regementsorganisation vid det inhemska
infanteriet, s. 197 ff. (Meddelanden från Generalstabens krigshistoriska avdelning. I), Generalstaben, Karl XII på slagfältet, s. 246 f. Jfr J. MANKELL,
Uppgifter rörande svenska krigsmagtens styrka, sammai~sättning och fördelning
Sveriges ekonosedan slutet av femtonhundatalet, nr 452, 421, 4 1 9 ~HECKSCHER~
miska historia, I : 2, s. 292, samt U. BRANDELL,
Förändringar i den svenska statshushållningen under det stora nordiska krigets tidigare år, s. 65 ff., 74 E. och
passiin. (KFA 1941).
"elysande
ar på sarskilt sätt Sven Agrens framställning vars sakuppgifter
ligger till grund för den här givna redogörelseil. Agren har observerat och
framhållit många av sakerhetsaspekterna men inte tillräckligt utnyttjat sina
iakttagelser. I sin sl~~tsurnmering
Erainhåller han i stallet Weckschers tes om indelni~lgsverkets reaktion5ra karaktär. (S. AGRLN,S. 205.)
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Kar%Gustav hade tagit till tippgift att finansiera en fortsatt
expansionspolitik och ett feilf0ljande av det svenska östersjav~ldersutbyggnad. Kriget skulle föras utalaför Sveriges gränser.
Samtidigt som detta ställde krav på trupper utöver vad som
kunde åstadkommas inlom Bandet - varvade trupper - möjliggjorde krigfönngen utanför Sveriges granser att den stora haren
kunde försörjas på fientligt omrade sedan ural anfallet slagits ut.
Under hela sin regenttid hade Karl Gustav i praktiken samma
sorts problem och sökte sig samma sorts möjligheter. Hur långt
utskrivningarna och upps&ttandet av rytteriregementen inom
landet än strkkte sig k m d e de andå aldrig nå upp till de behov
som ebppstalldes av den expansiva krigspolitágten.
Karl X1.s erfarenheter grundade sig på kriget i Tyskland och
det danska k ~ i g e tunder senare delen av 1670-talet, då den
militara uppgiften var en helt annan: att skydda hemlandet och
att varna de nyss erövrade provinserna fran att gå helt förlorade.
Kravet blev att så långt möjligt mobilisera de inhemska manskliga resurserna. Varvade trupper i stil med vad som behövdes
för expansionspolitiken under Gustav II Adolfs och Karl X
Gustavs tid var inte ekonomiskt m6jliga. Kriget kunde inte f"a
sig självt.
Samtidigt s a m Karl X1 genom organisationen av satt indelningsverk och den faktiska udormilingen av knektehållet r
realiteten förvandlade en vasentlig del av krigsfinansieringsbördan fran en bevillning till en ordinarie pålaga och därmed placerade den på »ordinarie stat)) gjorde han sig sa kngt möjligt
oberoei-nde av stiii~dernasbevillningar.
Karl Gustavs I0snilig av samma grundlaggailde problem
måste bli en annan. Gentemot en rådsadelsgrupp, som strävade
att i mesta möjliga mån bevara det gamla statsysternets rntijligheter till en påverkan av eller köpslagan om eitgiftspoiitiken, Rar
han för de akuta och av expansionspo1itiken fikorsakade behoven gjort en genombrytning av det politiskt betingade stattankandet och använt de tillgångar som mest lämpade sig för
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den aktuella uppgiften, trots att darmed ))ordinarie»inkomskr
anvgndes till 1, tilif älldga extra ordinarie behov.
Samtidigt har han kulmat utnyttja den finansiella situation
som krigsrustningskostnaderna drastiskt accentuerade till att
driva Igenom en reduktion. Denna gav begynnande möjlighekr
till ett system, som Karl Gustav aldrig hade möjlighet att fullfölja, men sådant som Karl XI sedan kom att skapa.
De stravanden till en institutionalisering av den inhemska
krigsmaktens rekrytering som kom under a 680- och 1690-talen
har funnits som ansatser i Karl G-csstavspolitik.
De militära organisationsfrigorna och problemen om statregleringens former flyter s a m a n i frågan om kungamaktens enväldiga dispositionsratt över kronans inkomster.
Statarbetets tekniska ramar var intensivt upplevda granser
mellan olika, politiskt betydelsefulla, finanssystem. Indelningsverk och knek$ehaII var inte bara en systematisering och effektivisering av ett 1 grunden för5ldrat system. De var verktyg i
kampen om 1600-talets stora inrikespo%itisltaproblem: frågan
om godsavsöndringarna, krigsfinansieringen och den politiska
makten.
Die Emanzipation der Königsmacht. Staatshaushalt und
Militarorganisation unter Mar%X . Gustav und Karl X].
Der schwedische Reichsrat fuhrte im Fruhjahr 1655, vepanlasst
durch die aktuelle Haushaltslage eine Reihe von Debatten. Das
dominierende Theina ausser der Reduktion der dem Adel iiberlasseilen Guter war die Finanziemg der seit der Sahreswende beschlossenen Rustungen fur ein offensives militariscbes Eingreifeil im Osten.
Während der Debatten wurde stark betont, der ordentliche Maushalt,
iiber den die iiblichen und ständig wiederkommenden Einnahilieil
und Ausgaben der Krone liefen, musste von dem ausserordentlishen,
der weniger feststehende Einnahmen und Ausgaben urnfassen sollte,
unterschieden werden. Ausserdem wurde die Ansicht vertreten, die
jetzt anliegenden Kriegsausgaben uber einen, vom Reichssshatzmei-
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ster Niagnus Gabriel De la Gardie als ,,amidentale extraordinariurn"
bezeichneteil Haushalt zu verrechneii, der mit ausserordentlichen
Anlageil und Beihilfen gedeckt werden sollte.
In seiner gru~ldle~enden
Untersuchung ,,Karl X Gustav och reduktionen" (Karl X. Gustav und die Reduktion) hat Stellan Dahlgren
diese Problematik herausgearbeitet und seine Ansicht dahin gehend
formuliert, der Frageilkomplex der Reduktion der Giiter hinge mit
dem des ordeiitlichen I-Iaushalts zusammen, und dieser wiederuin sei
sorgfaltig von dem ausserordentlichen Haushalt unterschieden worden. Denn auf die Dauer gesehen, sei das Defizit des ordeiltlichen
Haushalts die eiltscheidende, im Fruhjahr 1655 zwischen König und
Reichsrat strittige Frage gewesen. Eine Untersuchung der Planung
der Kriegsfinanzierung und ihres tätsachlichen Verlaufs stiitzt jedoch
eine andere Gruiidauffassung uber die Ordnung des Staatshaushalts
und iiber die Bedeutung der politischen Situation.
Das wichtigste Moment der Kriegsfinanzierung im Fruhjahr 1655
war ein bedeutender Pufferkredit, den der Mammerrat Marten
Leijonsköld und der Reichsrat Gustaf Bonde garantierten, der Ksoiie
mit festgesetzten Betragen zu im voraus bestimmten Terininen zur
Verfugung zu stellen. Ihre Verpflichtung war sehr weitgehend. Um
diese Verpflichtung bei ihnen abzugelten, wurden ihnen die zwei
bedeutendsten Eiilkommenstitel der Krone in bar angewiesen, der
grosse Seezoll und der Mupferziils fur die Jahre 1655 und 1656.
Beide Einkommenstitel galten als ordentliche und waren als soliche
dem Bewillig~n~sreclit
der Stande entzogen. In den direkt vorangegangenen Haushalteii waren sie im wesentlichen fur die Deckung des
ordentlichen Haushalts eingesetzt worden. Die Absprache mit Leijonsköld und Bonde kam gegen den Widerstand einiger Mitglieder des
Reichsrats zustande, und in diesem Zusammenhang ist auch das
Fur und Wider der Reichsratsdebatten iiber die Ordnung des Staatshaushalts zu sehen. Dass man das System der Haushaltsteiluiig aufgab, wirkte sich direkt auf den ordentlichen Haushalt aus, weil die
soilst ihm vorbehaltenen Mittel jetzt fur Rustungen ausgegeben
wurdeil. Die Bemuhungen des Reichsrats, die dadurch im ordentlichen Haushalt zwischen Einnahmen und Ausgaben entstehende
Eucke zu schliessen, misslang, obwohl man mehrere Einkiinfte zu
steigern vermochte. Dieser Fehlschlag jedoch musste sich positiv fur
den König auswirken und half ihm, seine Reduktionsplane durchzusetzen. Die im Kreise des Reichsrats erkobenen Argumente dien0 - 338-7683, Srandia 1969: 1
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ten selbstverstandlich ilur dem Ziel, die Kriegsausgaben so deutlich
aus dem srdentlichen Haushalt laerauszuhalten, dass 'sie sich nicht
auf die befurchtete Reduktion der Giiter auswkkeil konnten.
Die Starkung des k0iliglichei1 Machtbereichs, die es bedeutete,
dass die durch die Reduktion erschlossenen Einnahmen konstitutionell gesichert waren, d.h. von der Bewilligung durch die Stände
weder abhängig gelnacht werden kon13te11 noch mussten, ist der
A-casgangspunkt fiir den zweiten Teil des Aufsatzes, in dem, ebenfalls im engen Zusamenhang mit der Kriegsfinanzierung, vol1 der
Frage ausgegailgen wird, wofiir die Reduktioi~seinkunfteverwendet
wurden. Wie Stellan Dahlgren nachgewiesen hat, hatte Kar%Gustav
beabsichtigt, sie fiir eine Verstarkui~gdes Militars zu verwendeil.
Es kanil nachgewiesen werden, dass die von Karl Gustav ergriffenen
militaroniganisatorisc11en Massnahmen Ansatze waren, um die konstitutionelle MontroPBe hrber die Rekrbitie~wngund den Unterhalt der
einheimischen Kriegsmacht zu betonen.
Völlig deutlich werdeii die Ansatze unter Karl Gustav erst im
Zusamenhang mit der hiilter Karl XP. durchgefiihrten militarorganisatorischen Reform, die weitgehend auf der damals im grossen
Masse vorgenommenen Guterreduktion basierte. In der Forschung
wird hauptsiichlich die Auffascung vertreteri, dass Einteilungswerk
und die Auflage, Pnfanterinten zu halten, sei eher ein alteres, von
Karl XI. koslsequenter durchgesetzteres Systein gewesen und hatte,
militärisch gesehen eher eine VerschPechterung bedeutet. Dies wa.,
weil das Einteilungswek nach einern bewussteil Versuch zum Geldhaushalt eine RGckkehr zur Naturhaushalt~an~
war. Nach Ansicht
des Verfassers besteht statt dessen Grund, die politischkonstitutionelIe Komponente dieser militärischen Organisation zu betonen. Im
Zusammeilbaaig mit der Organisation der eiilheirnischen Weiterei
setzte Karl XT. ein Systern durch, das darauf abzielte, den Grundbesitz fest anit der Ataflage, Kavallerie zu unterhalten, zu belasten.
Praktisch bedeutete das, dass diese Auflage in eine auf bestimmtem
Grund liegende Steuer urngewandelt weirde und die Krone danach
nicht Ianger auf die Bereitschaft, deil Unterhalt der Soldaten freiwiilig zu iibernekimen, angewiesen war. Indem die Aushebungen
völlig durch die Auflage, Infanterie zu halten, ersetzt wurde, schuf
man f* ddlese Waffengattung ein gleicbartiges System. PrinzipielP
war der Ausgangspunkt fiir diese Reform, dass die Stande dem
König das Recht, Soldaten auszuheben, als Regal iaberliessen. Indem
ma11 bectimmte Ui~terhaltsbezirkefur die Infanterie schuf, wurde

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

aucl-i itur sie die Auflage an den Greindbesitz gebundc~aund jegliclaem
BewiBliguiigsrecht eïitzogeil.
Dass Karl Gustav sieh von dem steifera Denken in getreianten
Haushaltei~und von der poldtiscl-ieil Koi~trolledurch den Reichsrat
und die Stande befreite, indem er die Staatsfinanzen als Einheit
behaildelte, driickte sdeh i11 der Reduktio~i.der Giiter und in den
Bestrebungela aus, die eiïil-ieiinische Mriegsmacht von Bewilliguiigen
ullabhängig zu machen. Sowohl die Ordi~ungdes Haushalts als auch
die Militarorgaiiisation wareil Mittel ii1 dein. im 17. Jahrhundert
stattfindenden Kampf um die Entfremdung der Giuter, die Mriegsfinanzieruiig u i ~ ddie politische Maclit.

