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II. Abalienerade allodialgods att lösas och ersättas.
daler. ör. p:r.

1. Upland 13957 B 19
2. Linköpings Län 1304 25 7
3. Wastena Län 192 18 9
4. Skaraborgs Län 1771 25 20
5. Elfsborgs Län 1073 19 23
6. Örebro Län 1224 19
7. Kronobergs Län 2511 26 6
B. Åbo och Björneborgs Län 6159 8 16
9. Nyland och Tavastehus 3878 13 11

Summa 32073 llTTo
Dessa tabeller gifva anledning till åtskilliga jämförelser.

Först och främst visår sig ett vida större räntebelopp af de så¬
som pur donation reducerade godsen än af de försålda. Huru¬
vida hela den stora summan härflöt af verkliga allodialdonationer
lemna vi derhän, ty det heter att detta reducerats «under åtskil¬
liga titlar«; men då vi ej kunnat utforska dessa särskildta titlar,
hvilka dessutom allesamman betecknade rena donationer, hafva
vi upptagit deras summa under allodialdonationerna, med hvilka
de synas haft enahanda natur och äfven delat samma öde. Jäm¬
för man sedan provinserna inom hvardera hufvudklassen, så fin¬
ner man — hvad de rena donationerna beträffar — ungefär hälf¬
ten i Sverige och hälften i Finland. Åbo och Björneborgs län
ensamt inbringade mera än en tredjedel af det hela och mång¬faldigt mera än det öfriga Finland. Ingen provins i det egent¬liga Sverige kan jämföras med detta län; men ibland de Svenska
landskaperne graverades Upland mäst, dernäst Småland, då man

sammanlägger Jönköpings, Kronobergs och Kalmare Län, så We-
stergöthland, då Skaraborgs och Elfsborgs län sammanräknas, der-efter Öslergölhland, dernäst Örebro län, vidare Westernorrland,Westmanland och aldraminst Södermanland. Inom Sverige fin¬ner man intet upptaget för Gripsholms, Eskilstuna samt Svart-
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sjö län, ej heller för Kopparbergs län och inom Finland intet
för Wiborgs Jän och Österbotten.

Fäster man uppmärksamheten vid de försålda godsen, så
finner man der en större öfvervigt för Sverige, jämfördt med
Finland. Den Finska Reduclionen utgör ej fullt en tredjedel.
Åbo och Björneborgs län ger äfven här en slörre summa än det
öfriga Finland, och intager del andra rummet äfven med inbe-
räknande af de Svenska provinserna, men står dock efter Upland.
Denna provins åter, som i afseende på rena donationer hade för¬
sta rummet i Sverige och stod näst efter Abo och Björneborgs
län, står här främst. Dernäsl kommer inom Sverige Westergöth-
lands båda län, sammanräknade, och efter dem Kronobergs län,,
hvaremot de bägge andra Småländska länen alldeles försvinna.
Sist följa Öslergöthland och Örebro län. Samma provinser som
saknades i den förra klassen saknas äfven här; och likaså West-
manland, Södermanland och Westernorrland, hvilka med en min¬
dre andel ingingo i den förra klassen, synas här alldeles icke.

NITTONDE KAPITLET.

Om Köpe-godsen.
Enligt 1680 års Riksdagsbeslut voro köpegodsen fria från

Reduclion så vida de hlifvit köpta för kontant betalning, men
de som erhållits för försträckningar, löner, pensioner o. d. af-
skrifne fordringar underkastades «efterfrågan och liquidation«. Men
äfven denna efterfrågan inskränktes till liden efter 1655, förmo¬
dandes Ridd. och Adeln att köpen före 1655 redan voro skär¬
skådade af Reductionskollegi um. Dessa ifrån 1632 till 1655
hörde nemligen till den gamla Reduclionen De äldre köpen före
1632 sattes alldeles icke i fråga.

Köpegodsreductionen var såleds efter första heslutet gan¬
ska inskränkt. Den utvidgades genast, ty Red. Komm, aklade ej
Adelns framkastade vink att köpen före 1655 skulle anses af-
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gjorda. Den frågade Red. Kollegium huru dermed förhöll sig och
erhöll ett svar, som genast inledde Komm, på vidlyftiga under¬
sökningar. Red. Koll. hade nemligen icke af 1655 års Red. stad¬
ga funnit anledning alt skilja emellan de för kontant och de för
afskrifna fordringar köpta godsen. Red. Koll. hade endast haft
att undersöka om Kronan fått valuta, men icke af hvad slag
denna valuta varit. Ej heller hade någon sådan skiljnad iaktta¬
gils då köpet ingicks28'). Förhållandet var alt en ny grund för
Reductionen blifvit lagd 1680, nemligen skiljnaden emellan kon¬
tanta köp och köp för fordringar; den förra Reductionen hade
blott fästat sig vid frågan om svek, försnillning och köp utan
valuta. Härutaf blef en följd att Adelns förmodan alt köpe¬
godsen före 1655 redan blifvit pröfvade förföll, emedan, om
de blifvit pröfvade, detta skett ur en helt annan synpunkt. Red.
Komm, fick åter genomgå samma saker, som Red. Koll. redan
behandlat.

Meningen med denna skiljnad emellan kontanta och icke
kontanta köp berodde på skiljnaden emellan fruktbart och ofrukt¬
bart kapital. Köpen för ofruktbart kapital skulle reduceras, de
andra ej. Detta vill med andra ord säga att de köp skulle äga
bestånd, dervid Kronan fått ett kontant kapital, som den kunde
göra fruktbart eller också afskrifning af en skuld, som eljest dra¬
git en fortfarande ränta. Köpen för ofruktbara fordringar skulle
deremot upphäfvas. Allt berodde nu derpå, hvad som ansågs
för fruktbart och hvad för ofruktbart kapital.

I allmänhet ansågos löner för ofruktbart kapital. Detta an¬
tyddes redan i 1680 års Riksdagsbeslut, enär köp på löner un¬
derkastades «efterfrågan«. Det bekräftas af Red. Komm, bref till
Konungen och Konungens svar derpå. Komm, erkände väl alt
anledning kunde finnas att anse lön för fruktbart kapital, men
fann dock mera rättvist och mera enligt med äldre beslut attÖ

287) Jfr Red. Komm, bref till Red. Koll. och svaret derpå. dat. d.6 och 13 Junii 1681, Bilag. N:o 23, 24 till Relät. d. 30 Junii 1684.
Hed. 8tadg. d. 25 Junii 1655 §. 2. 5.
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räkna den för ofruktbart, så alt gods, köpte för löningar, borde
återgå, sedan godsets afkastning betalat den lön som köparen
haft innestående. Detta gillades, såsom nyss nämndes, af Ko¬
nungen. Men dessa köp hade dock skett bona fide, ingen hade
på Kronans vägnar talat derpå, det vore skäl — menade Kom¬
missionen — att något mildra urigorem legis« Den mildring Kom¬
missionen tillstyrkte bestod deruti att Konungen efterskänkte de
redan uppburna räntor af godset, som öfverstego köparens for¬
dran, vidare tilläts köparne att, om de ville, återgifva ett
annat lika indrägtigt gods i stället för det de köpt, och slutli¬
gen, om de sjelfve ytterligare försålt godsen, att de då fingo
räkna sig till godo 1655 års Red. Stadgas nionde punkt om de
försålda allodialdonalionerna. Denna punkt innehöll alt säljaren
skulle ersätta Kronan medelst egna arfvegods eller, om han ej
egde sådana, lösa den sålda räntans balfva värde a 9 procent.—
Dessa vilkor stadfästades af Konungen 288).

Likasom löner så ansågos också pensioner, gralialer, utlof-
vade föräringar o. d. för ofruktbart kapital. Kommissionen hade
ett vidlyftigt arbete alt utreda förhållandet med hvarje särskildt
köp. Den begagnade Red. Koll. extracter, men fann dem otill¬
fredsställande, uppgjorde derföre nya, jämförde hvarje köp med
Räntekammarens räkenskaper, «formerade rationes pro et contra
förhörde parterne och afgjorde sedan. När Kommissionen fann
ett köpebref, som häntydde på ofruktbart kapital eller att köpet
skett emot afkortning af sådane fordringar, eller om den träffade
en köpeuträkning, som utvisade att betalningen sålunda tillgått,
så graverades köpet. Då hlef det köparens sak alt vederlägga
Komm, påståenden med klara qvittenser å kontant betalning. Dessa
åter kontrollerades genom jämförelse med Räntekammarens upp¬
bördshandlingar. Ibland förekommo köpebref som gåfvo anled¬
ning till gravation, men andra handlingar, som gåfvo vid handen

288) Bilag. N:o 25, 26 dat. d 1 och 3 Jul. 1661 till Relaf. d. 30
Juni! 1684. Red. Komm, bref till Guvernör. Hans v. Fersen rörande
Ingermanland Bil. N:o 28 till nyss nämnda relation.
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att köpet varit kontant. Stundom påstodo köparne att de fått
sina fordringar kontant betalda och sedermera köpt godsen för
dessa medel. Då eftersöktes Räntekammarens tillstånd vid den
tiden, huruvida kontanta medel då funnits der.

Resultatet blef ganska betydligt, om man får tro Red.
Kommissionens specifiealion, bifogad dess berättelse d. 30 Junii
1684, men tämligen ringa enligt det ofta nämnda 1687 års ex-
tract. Den förra upptager på en utförlig tabell personernes namn,
som graverades och summan för hvar och en, samt tiden då
köpen ägt rum. De fleste köp voro ifrån 1640- och 1650-talet
och hade skett emot afkortningar på lönefordringar. Exempelvis
nämna vi någre ibland dem med deras räntebelopp.

l:o. För köp på löner graverades:
Fältmarsk. Gr. Arv. Wittenberg 11944 4 23
Fältherren Gr. Gustaf Horn 7572 27 20
Fältmarsk. Lennart Torstenson

en gång —- — — 5666 32
en gång — — — 34i2 15 16

Fältherren Lars Kagg 6132 26 6

Dessa voro ibland de större gravationerne; såsom exempel
på de smärre åter kunna vi anföra:

Landshöfd. Peder Hammarsköld 205 17
Assessoren Per Ekenberg 256 2
Fälltygmäst. Johan Liljehök 422
Landshöfd. Harald Oxe 200

lI:o. För köp på pensioner graverades ibland andra:
Fältmarsk. Lennart Torstenson 10000
Grefve Johan Oxenstjerna 2614 41 17
Fru Reata Oxenstjerna 528 20 10
Öfverslen Johan Yxkull 396 11 6
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Ill-.o. För köp på gratialer och föräringar graverades
Fältherren Carl Gustaf Wrangel 2000

Yi hafva anfört dessa exempel för alt gifva en föreställ¬
ning så väl om storleken af dessa reduclionsposler, som äf-
ven hvilka personer de angingo. Yi hafva med afsigt valt
exemplen ibland de största och de mindsta posterna. Vi tilläg¬
ga för att undvika missförstånd att summorna här icke äro upp¬
tagna i den vanliga räkningen i Daler S:mt, ulan i Riksdaler
livilken penningräkning understundom förekommer i dessa tiders
handlingar. Red. Komm, hade denna gång uppställt sin tabell i
Riksdal, och vi hafva ej velat blottställa oss för missräkning ge¬
nom att afvika derifrån. Hela summan af dessa afkorlningar ut¬
gjorde i Riksdal, räkning

Enligt 1687 års extract erhåller man deremot under namn
af köpta gods för ofruktbara fordringar en i jämförelse härmed
obetydlig summa. Fördelad efter de särskildta provinserna visar

Fru Katharina Kruse
Fältherren Gustaf Horn

Landshöfdingen Harald Oxe

1000
621 20
304 22 22

på löner 122697 21 15
pensioner 22575 27 1
gratialer 11061 18 2
Summa 156034 18 18

den sig såsom följer:

1. Upland
2. Linköpings Län
3. Waslena Län
4. Skaraborgs Län
5. Elfsborgs Län
6. Örebro Län
7. Westmanland

daler 8r. p:r
2012 29 8
692 12 8

3 25 8
575 3 15

2700 1 20
501 11
631 25 9
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8. Jönköpings Län 1009 14 3
9. Kronobergs Län 2815 13 11
10. Kalmare Län 133 9 3
11. Åbo och Björneborgs Län 665 29 3
12. Nylands och Tavaslehus Län 1029 15 6
13. Weslernorrland 40 31 10

Summa 12809 29 6

Riktigheten af denna summa blifver så mycket mera ovän¬
tad, då man besinnar att den är utförd icke i Riksdal, utan,
såsom öfverallt på exlractet, i Daler S:mt. Stridigheten i upp¬
gifterna kunna vi ej förklara; måhända följde man en annan me-
thod vid bokföringen 1687 så att det belopp hvarmed extrac-
tets summa skiljer-sig ifrån specifiealionen är att söka under nå¬
gon annan titel, blandad med 1683 års Reduction, t. ex. de
som pure donationer under å t sk i 11 i ge titlar reducerade. Här var
väl icke fråga om donation utan köp, men sådana köp som dessa
kunde möjligen blifva förde under denna allmänna och vidi om¬
fattande titel"89).

Det fanns ett särskildl slag af köpegods hvilka slodo li¬
kasom på gränsen af fruktbart och ofruktbart kapital. Dessa voro
de gods som blifvit köpta för interessen af fruktbara kapitaler.
Enskildte hade haft räntebärande fordringar af Kronan, och Kro¬
nan hade betalt de upplupna inleressena med gods i stället för
penningar. Frågan var om sådana gods voro Reduetionen tillhö-
r'ge. De blefvo det genom Konungens förklaring. Red. Komm,
förfrågade sig och framställde skäl för och emot. Å ena sidan
syntes väl såsom fruktbart kapital borde gifva fruktbart interesse,
*nen å andra sidan visade sig att de som en längre tid haft så-
dane gods voro deraf betakle för sin fordran å inleresset och
skulle, om de finge behålla godsen, komma alt njuta ränta på
ränta. På denna sin framställning fick Komm, redan följande

289) Jfr Red. Komm. Relation d 30 Junii 1681 och Bilag. N:o 27
till samina relation.

/
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dagen det svar att den borde skilja emellan de för fruktbara for¬
dringar .och de för upplupna interessen erhållna köpegodsen; de
förra skulle den lemna orubbade, inen reducera de sednare. Här¬
under inbegrepos äfven de af det nya och gamla Kopparkom-
pagniet härflytande fordringar.

Utredningen blef svår, hvarföre Konungen frikallade Red.
Komm, derifrån och anbefallde Kammarkollegium att uppgöra dit
börande räkningar, så atl kapitalet och interesset sedermera måtte
kunna skiljas ifrån hvarandra 290). Saken upptogs sedermera å
nyo enligt Konungens bref af d. 6 Dec. 1683; Komm, infordrade
dokumenterna, många inkommo ej, men Komm, förskaffade sig
andra källor, sådane som köpebref, qvitlenser, reverser, Koppar-
kompagniernes räkenskaper och köpeuträkningsböcker. Med led¬
ning af dessa handlingar sökte Komm, skilja kapital och interesse
samt indrog de för interessen köpta godsen med 1681 års ränta
enligt Konungens befallning (d. 9 Dec. 1686). Åtskilliga efter¬
gifter förunnades dock, men det som icke eftergafs blef taget in
natura om det fanns hos köparen eller hans arfvingar, och i
annat fall fordrades ersättning. Enligt 1687 års extract inbrin¬
gade dessa fordringar ej särdeles mycket. Yi upptaga summan en¬
ligt detta extract.

Haler, ör. p:r.
1. Upl an d 1367 29 3
2. Södermanland 148 2 18
3. Linköpings Län 42 17 3
4. Skaraborgs Län 183 23 1
3. Elfsborgs Län 77 6 17
6. Örebro Län 8 22 14
7. Westmanland 6 28 10
8. Jönköpings Län 13 3
9. Kronobergs Län 1 13 20

290) Red. Komm, bref till Konungen d. 13 Junii i682. Konun¬
gens svar dera d. 14 Jun. s. å. Kon. bref till Red. Komm. d. 10
Nov. 1683 och (ill Kammarkolleg. d. 4 Mars 1684, utgörande Bilag.
N:o 29, 30 , 31, 32. tili Relät. d. 30 Jun. 1684.


