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de jure redan hemfallit borde genast afstås och den som brukat
svek och list, falska namn och oriktiga uppgifter om föregifna
förtjenster för att erhålla gods, skulle dömas efter lag. Försålda
allodial-gods fingo ersättas med arfvegods och säljaren borde he-
mula köparen. De arfvegods som sattes i stället berodde det på
Konungen om säljaren fick possidera och nyttja eller betala halfva
värdet deraf. Vore säljaren oförmögen att hemula köparen, så egde
Kronan rätt att lösa godsen om de voro verkligen betalda, eljest
alt taga dem.

I dessa föreskrifter återfinner man åtskilligt ifrån 4635 års
lagstiftning, men allt är strängare. Då skulle allodierna förvandlas
till län, nu ställas de under Konungens oinskränkta förfogande.
Deraf följer äfven att den frihet som då beviljats att behålla hälf¬
ten af förbättringsgodsen såsom allodier nu försvann. Vid de
sålda allodierna återfinner man hufvudsakligen 4655 års grund¬
satser. Om något undantag för gods, som blifvit delade vid
arfskiften nämnes intet. De strängare sladgarne från 4655 om
svekfulla förhandlingar och uteblifven betalning stadfästades.

I afseende på köpegodsen godkändes den gamla grundsatsen
att lagligt köp och byte egde bestånd. Köp, till Konungens nöje
fullgjordt, för reda penningar eller fruktbara fordringar stadfä¬
stades; likaså byten emot jemngodl vederlag. Men det som vore
obetaldt skulle återfordras och Kronans skada ersättas med 6

procent. — Med fruktbara fordringar menades sådana som skulle
hafva besvärat Kronan med interessen om de varit obetalda. De
emot sådana fordringar köpta godsen ansågos likasom köpta för
reda penningar244). Men de för löner och ofruktbara fordringar
köpta godsen frikallades ej.

Skiljnaden emellan förbudna och oförbudna orter fortfor.
Den långa förteckningen på omistande orter återfinnes i 4682 års
stadga. De aderton klasserna upprepas och dertill läggas frihets-

244) Jfr Botin; Om Svenska Hemman; T. II. p. 208.
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miler omkring vissa uppräknade slott och orter, nemligen en mil
omkring Upsala, Nyköping, Alvastra och Omberg, Linköping, Cal-
mar, Jönköping och Örebro, samt två mil omkring Åbo och
Wiborg.

Man skulle kunna fråga hvarföre vissa gods skulle kallas
omistande, sedan allesamman blifvit gifna under Konungens skön.
Det var också ingen nödvändighet för Konungen att stadga ensådan skiljnad, men han fann för godt att göra det — till en
början åtminstone — såsom synes af Reductionsstadgan, och fö-
reskref helt olika och strängare vilkor inom dessa orter. Der
skulle nemligen allt som åf Konglig nåd erhållits återgå utan lösen
och vederlag. Dock förnyades samma löfte som 1653 0111 ersätt¬

ning för gjorda förbättringar till godsets verkliga nytta, och äfven
att om innehafvaren köpt böndernes skatterätt skulle köpeskillin¬
gen honom återgäldas.

Under denna Reduction hemföll allt som var gifvet, såleds
icke blott allodierne utan äfven län på Norrköpings besluts vilkor.
Vi hafva nyss sett att Red. Stadgan talade om de på långvarigavilkor gifna godsen i uttryck, som gåfvo anledning att hoppas
deras bibehållande på förändrade vilkor; detta berodde naturligt¬
vis på Konungens välbehag och hoppet blef genast afskuret, hvad
de omistande orterna angick.

Rörande köpegodsen på omistande orter gafs ett särskildt
stadgande, som synes röja oväntadt måttliga anspråk. Det säges
nemligen alt köp och byten efter 1632 eller sådana som skett
emot redbara försträckningar skulle lösas i förbudna orter med
betalning eller vederlag inom tio år från det saken blef Konun¬
gen bekant. Efter denna tid hade innehafvaren everldlig* besitt¬
ningsrätt. På detta sätt synes Konungen utlofva en dubbel prae-
scriptionstid, den gamla till 1632 för anspråkens giltighet och
en ny om 10 år, hvarinnom de borde göras gällande. Men vid
verkställningen blef det annorlunda.

Slutligen förklarades om de förbudna orterna att deri be¬
lägna Kronogods borde everldligen till Rikets tarf blifva oför-
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ryckta, men öfver de andra skalle förordnas efter bvarje orts na¬
tur och en speeification upprättas öfver de icke omistande god¬
sen för att se om Rikets tarf och tillstånd tåla kunde att de lem-
nades i donatariernes händer. Konungen ville förvissa sig om
hvarje donations natur; han ville pröfva oin någon donatarius för
dess trogna tjenster och underdåniga nit förtjenade något benefi-
cium. Allt sådant skulle efter omständigheterna bedömas.

Skiljnaden emellan förbudna och oförbudna orter enligt 1682
års stadga var såleds den att Konungen genast förklarade sig vilja
reducera de förra, men icke så alldeles bestämdt de sednare. De
skulle bedömmas efter omständigheterna. Det var ingen fjerde-
partsräfst, det var icke alls någon viss räfst utan Konungen för¬
behöll sig att taga så mycket han vid förekommande fall fann
nyttigt och skäligt.

Derföre slutar ock Red. Stadgan med en förklaring att vidare
skulle förordnas efter inhämtad upplysning. Red. Stadgan var in¬
gen fullständig codex för Reductionsfrågorna; den var aldrig äm¬
nad derlill; den blef det icke heller. Det blef en hel lagstift¬
ning för Reductionsfrågor bestående af Konungens utslag öfver
särskildta delar af den vidlyftiga saken. De förhoppningar som
Red. Stadgan ännu lemnade donatarierne visade sig i följden långt
ifrån tillförlitliga.

TOLFTE KAPITLET.

Om det slutliga utförandet af 1655 års lieduction.
Då vi nu företaga oss en öfversigt af Reductionens utförande

under K. Carl XI. vilja vi först draga oss till minnes hvad redan
är nämndt, att den gamla Reductionen enligt 1653 års beslut
ingalunda var upphäfd genom de nya besluten af 1680 och 1683.
Det var icke mindre än tre Reductioner, den af 1655, den af
1680 och den af 1683. De båda sistnämnda öfverlemnades åt
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en Reductions-kommission, den förstnämnda fortfor att skötas af
ett Reductions-kollegiuin. Dessa båda benämningar beteckna så-
leds helt olika saker. Kommissionen och Kollegium arbetade
samtidigt hvar och en på sitt verk. Detta förhållande fortfor in¬
till slutet af år 1687, då Konungen upplöste både Kommissio¬
nen och Kollegium, samt tillsatte en ny gemensam Kommission
för det som ännu återstod. Efter denna tid behandlades såleds
hela Reductionsverket af samma personer. Innan vi skärskåda
Red. Kommissionens arbete med de nya Reductionerna vilja vi
se huru Kollegium skötte den gamla.

Yi lägga till grund för vår framställning Reductionskollegiiberättelse till Konungen, som varit oss tillgänglig på Riksarkivet.
Den är daterad d. 16 Dec. 1687.

Konungen hade infordrat Red. Koll. yttrande om hvad oaf-
gjordt kunde vara af 1655 års Reduction, ty Konungen ville nu
komma till slut dermed, och särskildt begärt en uppsatts på de
personer, som kunde vara graverade med ett och annat och slut¬
ligen Kollegii betänkande huru saken kunde bringas till ända.
Ofver dessa Konungens frågor utlät sig Red. Kollegium under
följande hufvudpunkter.

7. Fjerdeparterne. Om dessa yttrar sig nu Kollegium sär¬skildt för hvad rörde fjerdeparter af gods in natura och särskildt
om fjerdeparterna af hus, penningar o. d. Fjerdeparterna afgods hade i början tillhört Kammarkollegium att indraga, mensedermera kommit under Red. Koll. händer. Koll. hade i dessa
frågor mött åtskilliga svårigheter genom de undantag, som underde förra åren blifvit beviljade. K. Carl X. hade i sin Resolution
af Götbeborg d. 29 Maj 1658 förunnat donalarierne att få lösa
sina fjerdeparter med penningar; så hade ock Rådsherrarne fått
behålla dem i afräkning på sina löner; en del hade fått njutadem fortfarande under panterätt, och allt detta hade vållat att
icke alla fjerdeparter blifvit indragna in natura. Kollegium hadesig icke en gång bekant i hvad mån de kommit Kronan till godo
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för alla åren sedan 1633; det liade väl sökt alt Utreda delta ef¬
ter Kronans räkenskaper, men dervid mött stora svårigheter eme¬
dan räkningarne voro både vidlyftiga och ofullständiga. Slutligen,
när den nya Reductionen tillkom och hela massan af donationer
i gemen återfordrades, följde fjerdeparterna med. Det som var

qvar hos donatarier under förpantning eller blifvit afräknadt på
löner hörde under Liqvidations-kommissionens handläggning, och
penningelösen för fjerdeparterna blef icke förbigången i Kammar-
Revisionen, för hvilka orsaker Konungen uti bref d. 3 Februari
1683 hade frikallat Red. Koll. från all befattning med fjerdepar¬
terna. Derom var såleds intet vidare att säga; fjerdepartsräfslen
hade sammansmält med den stora Reductionen såsom en del med
det hela.

Detta om fjerdeparten af jordagods. Donationerne af hus
och tomter samt lös egendom voro deremot klarerade, hvad fjer¬
departen beträffade. Red. Koll. hade väl erfarit svårigheter ge-

~nom donatariernes ovilja, som undanhållit dokumenterne, men
Red. Koll. hade med möda och tidspillan inhämtat förhållandet
af regislraturen, och det som nu återstod vore förnämligast i rest
hos dem Konungen velat befria. Alltsammans kunde nu snart
uppgifvas för Statskontoiret och derefter indrifvas. — Penninge-
donationerne voro till en stor del erhållna såsom faddergåfvor o.
d., samt föräringar och afskedspenningar åt utländske tjenstemän,
som Red. Koll. nu icke ens visste att tillgå; det mesta vore ut-
redt, det öfriga skulle blifva det snart.

II. En särskildt svårighet hade mött Red. Koll. vid frågan
om iPresternes vederlag. Red. Koll. hade skrifvit till Guvernörer,
Landshöfdingar, Biskopar och Consislorier att efter Consistorii ac¬
ter och kyrkoböcker undersöka med hvad rätt Presterne besuto
vederlagen. Då gjordes invändningar; det sades af någre alt do¬
kumenterne förkommit i eldsvådor; någre stödde sig på gammal
häfd, den ene efter den andre hade haft vederlaget; andre an¬
förde åtskilliga kongl. bref och acter. Red. Koll. tog såsom en
allmän norm 1379 års förordning om vederlagen, men verkliga
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förhållandet öfverensstämde icke dermed. En del hade mera än
efter 1579 års förordning, andre mindre; i det hela hade Pre¬
sterne nu 2571 tunnor mera än denna förordning tillade dem.
Red. Koll. kunde ej utreda huru denna skiljnad uppkommit,
och frågar Konungen huru förfaras skulle med detta öfverskott.
Red. Koll. befarade att om efterräkning derpå gjordes, skulle de
reduclionsskyldiges arfvingar svårligen kunna uppsökas eller vara
så fattige alt intet af dem kunde fås, eller ock skylla derpå att
de icke velat det vederlaget varit för stort. — Konungens svar
lärcr blifvit att han ville indraga det vederlag Presterne åtnjutit
för gästning, men det vederlag som var gifvet för pastoratets ring¬
het skulle blifva bestående, «der det finnes, att Pastor förutan
sådant understöd sig ej kan begå«. Det var Konungens grundsats
att indraga allt utom det nödvändiga. Här fanns åtskilligt ve¬
derlag nödvändigt för Presterskapels uppehälle. Det var för kyr¬
kans nytta, ej af mannamån för Presterne som en del af veder¬
laget lemnades oindraget. Och vid det som togs, gjordes ingen
efterräkning245).

III. De omistande godsens reduclion hade Red. Koll. bragttill ända; det fanns en uppsatts, deruti Kollegium antecknat by
och bonde för hvarje reduceradt hemman och under hvad titel
hvarje gård blifvit reducerad, en del under fribetsmilen, andre
såsom militiee, bergslags, länsmanshemman o. s. v.

IV. Den del af Reductionen som rörde donationer efter
1652, hvilkas åtkomst icke kunde försvaras, hade Red. Koll. ock
fullbordat. Största delen var redan uppgifven för Kammarkolle¬
gium och Staiskontoiret och för det öfriga fattades blott uträk¬
ning af Kamrerarne för att finna summan. Vid collationerandet
af hela verket skulle efterses om något ännu återstod.

V. Köp och Byten. Red. Stadgan af 1655 anbefallde un¬

dersökningens utsträckande ända till år 1604. Red. Koll. hade

245) Jfr Kon Bref till Red. Kommission d 19 Dec. 1687 — d. 4
Mars 1691 och d. 19 Junii 1691, cit. af Abrahamsson; Anmärkningar till
Landslagen, p. 113, 114. Wilskm an; Eccles. Verk. T. I. p. 698.
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med slöd deraf tagit detta år till utgångspunkt oeh dervid funnit
köp och byten af olika natur under olika tider. Ifrån 1604 till
1622 hade ej många köp oeh byten blifvil uppdagade, ej hellej
någon viss grundsats blifvit följd vid värderingen. Red. Koll.
vågade derföre ej vidröra dessa förhandlingar utan började sin
räkning ifrån är 1622. Då hade gods börjat försäljas a 3 pro¬
cent med beräkning af de vissa räntorna, hvilken beräkning hade
fortfarit till och med 1637. Men ifrån denna tid, d. ä. ifrån
och med år 1638 såldes a 4 procent med beräkning af både
vissa och ovissa räntor. Samma förfarande iakttogs med byten;
blott de vissa räntorna jämfördes och de ovissa samt extra följde
utan beräkning. Men ifrån 1638 följde endast de extra räntorna
utan beräkning. På dessa beräkningar hade nu Red. Koll. grun¬
dat sina fordringar. Med bylesfordringarne efter 1632 hade
Koll. ej hunnit till slut; det gick långsammare med dem än med
köpegodsen, ty det fordrades ransakningar på ort och ställe, som
måste förnyas mera än en gång. Kollegium hoppades dock mycket
ljus af dessa ransakningar, när Koll. för andra göromål fick tid
att åter företaga dera. De voro såleds ofullbordade; köpen dere-
mot under samma tid voro dels «exequerade«, dels utarbetade så
att blott uträkningen af summan återstod. De äldre köpen och
bytena före 1632 hade Koll. börjat undersöka. Slutligen hade
Koll. enligt Konungens befallning uppsatt en specifikation på köp
under åren 1622—1632 och en annan på byten för åren 1622 —

1653. Deruti utmärktes de som ej blifvit graverade, de som
blifvit afgjorda och de som ännu voro under gravation. Men
härvid påminner Koll. att det icke kunde säga af huru stort värde
alla dessa gravationer kunde vara, emedan ett nytt beslut nu till¬
kommit vid 1686 års Riksdag, att de oköpla räntorna skulle in¬
dragas. Detta beslut måste nu föranleda en ny pröfning af alla
köp sedan 1622.

Sedan Red. Koll. sålunda framställt Reductionsverkets när-;
varande skick, yttrar det sig öfver Konungens fråga huru verket
kunde bringas till slut. Dervid talas mäst om de oköpta rän¬
tornas indragning, hvilken nu sysselsatte Kollegium.
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Ridderskapet och Adeln hade netnligen vid 1686 års Riks¬
dag erbjudit sig att «förnöija Kongl. Maj:t hädanefter för oberäk¬
nade räntor« ty Ridderskapet och Adeln vore «enhälleligen i den
meningen och tankan stadnad att rättvisan och billigheten fordrar
det ingen kan eller bör vara berättigad til fleere eller större rän¬
tor än livar och en genom ett riktigt köp sig tillhandlat och be¬
talt hafver, också Kongl. Maj:ts höga rätt och interesse alltid så
giltige äro, att emoot dem i sådane mål hvarken vana, häfd eller
prcescription någon tid gälla kunna«. Nu hemställde Ridderskapet
och Adeln trenne förslag rörande dessa oköpta räntors inlösen.
— Det första var alt emot reda penningar få köpa dessa räntor;
delta afslog Konungen på grund af Landslagens förbud att af-
liända kronans egendom, äfvensom sednare Riksdagsbeslut och
1655 års Reductionsstadga. Det andra förslaget var att få lösa
och utbyta dessa räntor emot lika räntor utaf arfvegods eller be¬
hållna köpegods; det tredje angick dem som ej egde arfvegods
och köpegods att bestrida en sådan lösen, och för dem begärdes
alt få årligen utbetala de oköpta räntorna i två års tid till dess
de kunnat anskaffa ersättning. Dessa båda förslager godkände
Konungen och dessutom tvänne andra förmåner, den ena att om
de oköpla räntorna nu befunnos i andra, tredje, fjerde handen
genom köp eller byte, skulle blott primus acquirens, d. ä. den
som först fått dem af Kronan, eller hans arfvingar ersätta dem.
Den andra förmånen var att all efterräkning för den tid de
uppburits blef efterskänkt. Ridderskapet och Adeln sade sig
liafva besutit dem på «god och opåtalt tro i anledning af Kongl.
Resolutioner, Riksdagsbeslut och Privilegier«. Konungen svarade att
han intet ville «efter dess högsta rätt låta examinera dessa deras
förmeente skäl«. — Af en resolution några dagar sednare visar det
sig att de oköpta räntorna i Sverige skulle ersättas med Svenska
och de i Finland med Finska vederlag och att de förbudna lä¬
nen efter 1655 års beslut samt Westerås län undantogos246).

246) Kongl. Maj:ts Resolution d. 22 Oct. 1686 hos Sliernman 1. c.

T. III. p. 1955. Kon. Resolut, d. 5 Nov. 1686 och Riksdagsbeslut. 1686,
1. o. T. III. p. 1979 och 1990.


