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Men det var icke nog att Bed. Komm, in pleno med Lands-
höfdingarnes biträde pröfvade, dömde, gaf och tog. Äfven sär-
skildte Kommissarier utskickades i landsorterna, försedde med
diktatorisk magt. Konungen fann för godt att någre af Kom¬
missionens ledamöter skulle resa ut i särskildta provinser och der
afgöra ärenderna utan vidare hemställan till Bed. Kommissionen.
Till deras biträde förordnades tvänne ledamöter af Adeln i hvarje
provins, dem Landshöfdingarne egde föreslå. Konungens bref
härom är dateradt d. 14 April 1683 och inom en månad der-
efter skulle donationsgodsens innehafvare inlemna dokumenlerne
»på det icke« —- såsom det Kongl. brefvet lyder — «sådan vår
hälsosama intention må fruktlös ciflöpa och vi blifva förorsakade
en eller annan gensträfvelse och försummelse med onåd att anse261).

På detta sätt reste nu desse herrar omkring, en enväldigKonungs tjenare, inom sin sfer nära nog lika enväldige som han,
ansvarige blott inför honom, bundne af intet utom sitt samvete
och Konungens vil ja, herrar öfver medborgares egendom och väl¬färd. Huru de tydde ett gammalt dokument derpå berodde fa¬
miljers välstånd eller undergång.

Man kan föreställa sig med hvilka känslor desse resande
despoter skulle betraktas. Ty despoler kan efterverlden fritt kalla
dem. För dem som drabbades af deras utslag var tystnad, tå¬lamod, undergifvenhet det enda som återstod. Den som fick be¬
hålla något fick vara glad öfver Konungens nåd; den som för¬
lorade allt fick underkasta sig. Det fanns icke rum för ett mot¬
stånd, knappt för. en klagan. Ödmjuka böner kunde söka Ko¬
nungens nåd; rätt kunde ingen fordra, ty det fanns ingen rättutom Konungens d. ä. Kronans, till det som Kronan någon gångi tiden hade egt. Här var icke frågan om långvariga processer,med vidlyftiga skriftvexlingar, intet hänskjutande till högre dom-

261) Konungens bref till Landshöfdingarne d. 14 April och tillRed. Komm. d. 16 April 1683. Litt. Y. Z. till Rel. d. 1 Jul» 1684.
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stolar, intet vädjande till lag och Riksdagsbeslut, ingen helgd för
konungaord och löften; bär var en summarisk process, ett do¬
kument lästes, granskades, jämnfördes med Reduclionsstadgan och
Konungens instruktioner, hvarpå utslag föll och verkslällning följde.
Den lidandes enda hopp var Konungens rättvisa och nåd; det
visste man att så mägtige de resande herrarne voro, så fanns dock
en mäktigare än dem och hela Red. Kommissionen, nemligen Ko¬
nungen , och man visste äfven alt denne älskade rättvisan högt,
ehuru i hans hand den var mera än vanligt blind. Men han var
dock den som skickat ut Kommissarierne, och hans sinnelag var
sådant att rättvisans röst talade högre än nådens. Dock få vi
framdeles se att det fanns tillfällen der äfven denna fick tala.
Konungen återgaf åtskilligt som han ansåg för sin rätt, men för
sin rätt ansåg han — allt.

Hvilken despotisk magt desse Kommissarier i sjelfva verket
egde synes af den instruction Konungen gaf dem. De ålades helt
kort att strax indraga rena donationer på förbudna orter utan
vidare omsvep, utan all förfrågan hos någon högre myndighet, ty
stadgan vore tillräckligt klar och prsejudikater funnos redan i
Red, Kommissionen.

Denna myndighet att summariskt afgöra och låta verkställa
sina egna heslut var det som gjorde Kommissariernes magt såfruktansvärd. Med billighet och måtta tillämpad saknade den ejinskränkande reglor. Kon. instruktion visar tydligt alt hans af-
sigt aldrig var att sätta småtyranner för att plundra sitt folk.
Men om nu hans Kommissarier ville vara tyranner, om de ville
förfölja en ovän, om de ville göra sig behaglige genom stora re¬
sultater af sitt arbete, hvilken säkerhet hade Konungen att iekeblifva narrad, undersåtarne att icke blifva plundrade, när verk¬
ställning genast följde på så hastigt afgjorda frågor. Visst egdehan både magt och vilja att rätta hvad feladt kunde vara, visst
var det hans mening att vaka öfver desse sina tjenare så väl som
öfver hela sitt folk, men om också en ödmjuk hön trängde framtill hans thron, hvilken borgen fanns att han ej bedrog sig sjelf?
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Han kände lifligt den skada hans krona fordom lidit, han var
fast öfvertygad om sin rätt alt fordra vedergällning, och att denna
rält var sådan alt all annan rätt för den måste vika. Hans nit

var stort för statens förkofran och han visste bäst i hvad skick
denna varit och huru väl den behöfde allt hvad den kunde få,
och allt hvad han fick var det hans fasta föresats att använda
för allmänt väl. Men — under sådana förhållanden — huru
lätt kunde ej hända att enskildtes välfärd mera än billigt offrades,
att rättvisan blef hårdhet och billigheten stum?

Men om så skedde, var det icke med afsigt. Kommissarier-
nes instruktion — vi upprepa det — bevisar motsatsen. Ty
allt blandades icke om hvartannat, gafs icke ovilkorligt i deras
våld. Deras envälde berodde derpå huru de tillämpade sin In¬
struction Den allmänna regeln var att genast taga rena dona¬
tioner på förbudna orter. Men denna regel gällde icke der mera
invecklade förhållanden funnos, ej heller på oförbudna orter. På
dessa sednare skulle donationerna specificeras till Konungens eget
bedömande. Äfven på förbudna orter öppnades en utsigt att
mindska förlusten genom alt utbyta godset emot något annat.
Denna fördel var dock tämligen inskränkt, ty först och främst
var den icke en gång för alla och i alla händelser gifven såsom
en allmän regel; den berodde på Konungens nåd, som Konun¬
gen väl lofvade att bevilja, dock endast så framt ej orten vore
för Konungens nytta alldeles omistande. Delta berodde såleds på
Särskild pröfning i hvarje fall. Vidare var det icke fråga om ef¬
tergift utan blott om ett byte; något gods måste förloras; förde¬
len var blott att få behålla ett gods som genom delning i arf-
skifte var svårt att afstå eller möjligen genom nedlagd kostnad,
odlingar, byggnader o. d. för egaren hade ett särskildt värde,
men dereuiot afstå ett annat, som egaren lättare kunde umbära,
men som skänkte kronan lika stor ränta. Så fordrades ock att

vederlaget äfven skulle vara beläget på förbuden ort, ty eljest
hade den grundsatsen uppoffrats alt just de förbudna orterna för
deras egna beskaffenhets skuld framför allt måste återtagas. Man
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ser huru väl kronans rätt iakttogs, huru noga Konungen aktade
sig att genom någon allmän föreskrift efterskänka det mindsta.
Sin nåd bevarade han för särskildta fall, men undandrog den ickeför de behöfvande. Ty det tillägges att de som ej hade veder¬
lag att gifva på förbuden ort eller voro fattiga skulle anmälashos Konungen, likaså de som efter 1680 fått donationer eller
bekräftelse på äldre gåfvor på förbudna orter. För dessa fanns
väl ingen säkerhet, men del fanns ännu hopp. — Dessa bytenskulle handläggas af Red. Kommissionen och Kammarkollegium.För oförbudna orter gafs den föreskrift att vederlaget ej fick gif-
vas i alltför aflägsna orter.

Genom sådana bytesfrågor kunde en donatarius åtminstone
något hejda Kommissariernes ifver. En annan förmån unnades
dem deruti att om ett arfvegods genom misstag blifvit reduceradt,skulle saken skjutas till Red. Komm, i Stockholm. Häruti låg välen möjlighet att vinna upprättelse för liden orätt, men föreskrif¬
ten står i Kommissariernes instruction. Det är troligt att denmindre gällde emot dem, men egentligen angick den händelsen
att de funno misstag förut begångna. Vi ihågkomma att vid dennatid — 1683 — Reduclionen redan var två år gammal. Detkunde ock gälla de gamla af Reduclions-Kollegium afgjorda sa¬kerna.

För ett särskildt fall, som kunde förekomma vid allodial-
godsen, gafs åt Kommissarierne en särskildt föreskrift. För attförstå den måste man återföra tanken till 165o års Reduclion ochde förhållanden, som derigenom uppkommit. Då stadgades allo-dialgodsens förvandling till län, men dervid förunnades ett un¬

dantag, nemligen för den händelse att denna förvandling ickekunde ega rum utan ett besvärligt upprifvande af arfskiften. Dåegde donatarierne rätt att lösa allodierna a 9 procent. Nu kundehända att sådan lösen någorstädes egt rum och såleds donatarierneredan återgäldat kronan en viss summa för godset. Konungen be¬fallde derföre Kommissarierne att till en viss grad låta dervidbero. De borde låta donatarierne behålla så mycket som svarade
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emot 41 procent men reducera öfverskottet på förbuden ort, och
på oförbuden såsom vanligt hemställa det till Konungen.

Rörande Norrköpings beslutsgods som blifvit sålda befallde
Konungen alt Kommissarierne genast skulle indraga de på för¬
buden ort belägna, som blifvit sålda utan Kongl. consens«. Kö¬
paren fick söka sin man bäst han ktinde; godset togs der det
fanns. Men de som voro sålda med kongl. consens fick säljaren
lösa på förbuden ort. På oförbuden berodde det på Konungens
pröfning262) att efterskänka lösen.

Sådan var den instruction, hvarmed Konungen utrustade
Kommissarierne. Den är ställd till Amiralen Hans Wachtmeister,
Öfverstarne Lennart Ribbing och Eric Soop vid Kommissionen i
Calmar län. Vi hafva anfört instructionen såsom ett karakteri¬
stiskt exempel på Konungens sätt att anordna verket. Vi hafva
ej funnit särskildla inslructioner för de öfrige och Red. Komm,
berättelse utvisar äfven alt icke alla provinser erhöllo sådana be¬
sök. Att sluta af Kon. bref till Red. Komm. d. 16 April 1683
såväl som åtskilliga Kommissionens bref till desse Kommissarier
och dess eoet tillkännagifvande i sin embetsberätlelse till Konun-o o

gen hade Landshöfdingen Jacob Fleming varit utsänd till Nerike
och Wermland, Kammarrådet Lindehjelm till Öster- och Wesler-
göthland, General-Tullförvaltaren Cronsköld till Westtnanland,
Direktören Gyllenborg till Upland samt Eskilstuna, Gripsholms
och Svartsjö län, Öfversten Lennart Ribbing till Jönköpings, Kro¬
nobergs och Calmar län, samt ännu andre, hvilkas namn vi ej
funnit, till Åbo, Nylands och Wiborgs län263).

Man finner af handlingarne, huru desse herrar, oaktadt sin
oberoende myndighet, brefvexlade med Red. Kommissionen. Ibland

262) Kongl. Maj:ts instruction d. 10 Maij 16S3 Bil. Litt. A. A.
till Relät, d. i Julii 1684. Jfr Red. Stadgan d. 25 Junii 1655 jf. 8.

263) Komm. Relation d. 1 Julii 1684 och Kon. breftill Red. Komm,
d. 16 April 1683 jämförda med Hed Komm, skrifvelser till Landshöfdingar
och Kommissarier, utgörande Bil. Litt. B. B. — Q. Q. vid nyssnämnda Ke-
lation.
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var det denna som skickade dem utdrag ur registraturen, förteck¬
ningar på gods och räntor till vägledning. Ibland var det Kom-
missarierne som förfrågade sig hos Kommissionen. Instructionen
som vi anfört visar tillräckligt — äfven om man ej visste det
förut — att mångahanda casus kunde förekomma; upplysningar
behöfdes, men i allt fall står fast att desse Kommissarier mån¬
gen gång kunde afgöra sakerna sjelfve. De synas bafva handlat
i samråd med Landshöfdingarne såsom ock meningen var; man
finner bref af Red. Komm, till Landshöfdingarne rörande deras
förutgående undersökningar och handräckning som de skulle gifva
Kominissariernej Vid hemkomsten aflades räkenskap inför Konun¬
gen och resultatet af deras arbete föredrogs i Kommissionen. I
den mån sakerna utreddes uppgjorde Kommissionen jordeböeker,
der förhållandet med hvarje gods antecknades och listor på det
reducerade beloppet öfverlemnades till Konungen. Yerket bedrefs
med den ifver att Red. Komm, redan år 1684 kunde säga Ko¬
nungen alt blott de i gamla tider borldonerade godsen återstodo
att afgöra, samt något i de provinser, der ingen Kommissarie
varit. Om dessa orter hade Kommissionen mindre säker kunskap.
M en del öfriga vore färdigt. Att det kunnat gå så fort, tillskref
Koramissionen de utskickade Kommissariernes flit. Desse hade

afgjort mångfaldiga mål, som lättast utreddes på ort och ställe.
När allt blifvit slutadt ville Kommissionen upprätta en öfversigt
öfver hela verket; ännu vore det för tidigt.

Detta Reductions-Kommissionens utlåtande bär datum den 1
Julii 1684. Konungen befallde Kommissionen fortgå och den
gjorde så med ledning af de upplysningar den fått af Kommis-
sarierne. Sökandet i Arkiverna fortsattes och mera än trenne år
hade förflutit, då Red. Komm, å nyo anmälde att verket var nära
sitt sliH. Det som återstod vore mäst Kamrerarearbete; Komin.
hemställde till Konungen huru det borde förrättas, antingen ge¬
nom Kommissionens ledamöter eller andre. Komm, önskade gerna
att befrias derifrån. Den befallde sig i Konungens beskydd, se¬
dan den hade «denna i sig sJ^f t] mindre mödosamma än förhatH
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liga Kommissionen förrättat och derigenom mångens afund och ve¬
dervilja uppå sig dragit«.

Att förrältningarne dragit på liden härledde Komm. så väl
ifrån sakernas vidlyftighet som derutaf att Presidenten in. fl. afli-
dit och Kommissionens personal dels blifvit förändrad, dels upp¬
tagen af andra göromål. Kamrerarearbetet som återstod bestod i
en vidlyftig collationering af acterna för att utvisa huru hvarje
gods blifvit ansedt och att allt egde sin riklighet och blifvit
verkstäldt. Detta vore behöfligt för att en gång för alla skilja
Konungens gods från frälset, så att Konungen måtte veta hvad
som hörde honom till, och undersåtarne «hvad dem efter Reduc-
tionen kan egenteligen qvarlemnadt hlifva«264).

Det var i sammanhang med denna relation som Konungen
fann för godt att upplösa Kommissionen och lemna dess samt
Red. Kollegii arbete åt en ny och mindre Kommitté.

FJORTONDE KAPITLET.

Om Grefve- och Friherreskapernas Iieduction.
Det vi nyss anfört rörde sättet, formen för Rednclionsver-

kets behandling. Vi kunde icke fullkomligt skilja den ifrån in¬
nehållet och hafva såleds redan gifvit en och annan antydning
derom. Vi öfvergå nu till betraktelsen äf Reductionens särskildta
hufvuddelar och göra början med de stora feodal-inrällningarne,
Grefve- och Friherreskaperne.

Riksdagen 1680 bröt stafven öfver dem. Vi hafva sett att
de utdömdes utan undanlag, utan inskränkning. Domen utfördes
raskt. De indrogos i allmänhet med 1681 års ränta. Åtminstone
anbefalldes Landshöfdingarne att göra så och Red. Komm, för¬
modade derför att detta årets ränta kommit Konungen till godo.

264) Jfr början och slutet af Red. Kommissionens Relation d. 17
Dec. 1687.
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Kronans räkenskaper tjenade härvid till ledning. Till yttermera
visso uppmanades Landshöfdingarne att tillkännagifva om något
dervid vore att påminna. En och annan påminnelse säger sig
Kommissionen hafva erhållit och besvarat265). Några Grefve- och
Friherreskaper funnos dock i Halland, Bohlis län och Ingerman-
land, om hvilka Red. Komm, ej hade någon säker kunskap, hu¬
ruvida de ej såsom belägne på förbuden ort redan före 1680
voro indragne, men för alla händelser befalldes nu Fältmarskal¬
ken Ascheberg såsom Guvernör i Halland och Bohus län, samt
Henric Piper i Ingermanland att indraga dem266). Vidare förmo¬
dade Kommissionen att Grefve- och Friherreskaper funnos, som
de jure hemfallit, men blifvit åter bortdonerade under annan ti¬
tel; äfven dessa hörde under Riksdagsbeslutet. Kammarkollegium
frågades om dem och gaf en specification på så många Kammar¬
kollegium kände till267). — Med ledning af Kammarkollegii jor¬
deböcker samt Grefve- och Friherrebrefven uppgjorde Red. Komm,
jordeböeker öfver dem, med undantag af en del, som Red. Komm,
ej tillräckligt lärt känna. Det är med ledning af en i Kongl.
Kammar-Arkivet befintlig Jordebok öfver reducerade Grefve- och
Friherreskaper efter Riksdagsbeslutet 1680 jämförd med Red. Kom¬
missionens till Konungen öfverlemnade specificationer, som vi nu
gå att meddela en öfversigt af dessa Grefve- och Friherreskaper
med deras räntor* Räntebeloppet är ulfördt efter tidens pennin¬
geräkning i daler S;mt, öre och penningar.

I. GREFSKAPER. 1. Wising$borg, gifvet af K. Erik XIV.
till Braheätlen, förbättradt af K. Johan III. år 1569, var belä-

265) Komm, bref till Landshafdingarne d. 28 Jan. 1681 och d,
11 Julii s. å. Bilag. N:o 6 till Relationen d. 30 Junii 1684.

266) Red. Komm, bref d. 28 Junii 1682 Bil. N:o 7, 8 till Reh
d. 30 Junii 1684.

267) Red. Komm, bref till Kammarkoll. d. 10 Apr. 1682 oc\\ Kam¬
markoll. svar derpå d. o MaiJ 1682, Bilag. N;o 4, 5 till Relät. d. 30
Junii 1684.


