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10. Kalmare Län 85 14 6
11. Wiborgs Län 52 5 25
12. Åbo och Björneborgs Län 45 29 6
15. Nylands och Tavastehus Län 99 11

Summa 2114 17 5

Af Köpegodsreduclionen återstod åtskilligt oafgjordt vid
1687 års slut. Utredningen af de fordringar, som lågo till grund
för köpen drog på tiden, beldst som ».Kommissionen upptogs af
de oköpta räntornas reduction efter 1686 års riksdag291).

TJUGONDE KAPITLET.

Om Reductionen i de eröfrade provinserna.

Uppställningen af de reductionsbandlingar dem vi granskat
bar föranledt oss att särskildt betrakta dessa provinser och - sär-
skildt det öfriga Sverige och Finlånd. Man'finner netnligen dessa
provinser särskildt omtalade och upptagna under särskildta ru¬
briker på tabellerna. Orsaken dertill var utan tvifvel den att
dessa provinser hade sina egna förhållanden, sotn fordrade en
särskildt behandling, och 1680 års Riksdagsbeslut, så länge detta
gällde, hade stadgat särskildta reglor i afseende på dem.

I. Skåne, Halland, Blekinge, Bohus Län, Jämtland och
Herjeådalen hade blifvit förvärfvade åt Sveriges rike dels genom
Brömsebro-freden 1645, dels genom den Roskildska 1658, hvar-
till sedan kom freden i Köpenhamn 1660, som tillerkände Sven¬
ska Kronan de Bornholmska vederlagsgodsen. På dessa provin¬
ser inträffade såleds icke de gamla förhållanden, som inverkade
på Reductionen i Sverige och Finland, här funnos inga gamla
köpegods, inga Norrköpings beslutsgods o. d. utom ifrån den ny-

291) Jfr Bed. Komm, berättelse d. 17 Dec. 1687.
59
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are liden efter de nyss nämnda fredsfördragen. Antingen skulle
såleds Reduetionen här begränsa sig sjelf inom en kortare lid¬
rymd eller Svenska Kronan ikläda sig den fordna Danska öfver-
hetens rätt. Detta sednare gjorde Svenska Kronan.

Riksdagsbeslutet 1680 var i sjelfva verket strängare i af-
seende pä dessa provinser än i afseende på det gamla Sverige
och Finland. Först och främst reducerades Grefve- och Friherre-

skaperna der likasom annorstädes. Yi hänvisa till den framställ¬
ning vi gjort af Grefve- och Friherreskapsreductionen, deruti åt¬
skilliga förläningar af detta slag förekomma i de ifrågavarande
provinserna. Rörande denna punkt slodo dessa på samma linie
med det öfriga riket. Deremot gällde Norrköpings beslutsgodsens
reduction icke dessa eröfrade länder. Men derföre gällde icke
heller för dem någon inskränkning till' 600 dal. S:mts ränta.
Deras undanlagande från denna reductionsfordran medförde icke
någon befrielse utan tvärtom en mycket tyngre börda, när det
något längre fram i Riksdagsbeslutet stadgades alt athe uti Skåne,
Halland, Blekinge och Bohus varande donationer, satnpt Bornholms
ivederlaget tillijka med Jämpteland och Herredalen, skattas ock för
Kongl. Maj:tt och Cronan omistande och böra reduceras«. Här voro
såleds alla donationer uppoffrade redan genom 1680 års beslut,
icke, såsom i det öfriga Sverige, först 1683. Ingen prascrip-
tionstid omtalas. Så väl de förläningar, som blifvit gifna der-
städes efter föreningen med Sverige, som äfven allt hvad Danska
Kronan afhändt sig i alla tider, lades under reduetionen. Köpe¬
godsen ställdes under samma vilkor som i Sverige och Finland.
Sådan var väl meningen när del sades i Riksdagsbeslutet alt athe
godz, som i Skåne, Halland och Bleking kunne possideras för lö->
ningar falla ock som donationerne till Chronan när han sin löns
betalningh uthur godzet bekommit hafver. sampt och the som för
andre prcetensioner hafva fått godz af Chronan at med them måtte
hållas en noga och richtig liquidation och sådant Kongl. Maiy.ts
eget nådige behag och omdöme hemställas«. Köpegodsen för ofrukt¬
bart kapital förklarades såleds reducible i ännu bestämdare ut-
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tryck än de i Sverige och Finland, om hvilka blott sades att de
blifva «efterfrågan och liquidation underkastade«. Dereniot finnes
intet undantag för dessa provinser ifrån den regeln alt laga köp
för kontant betalning skulle stå fast. 1 allmänhet är det ingen
lätt sak att urskilja hvad som särskildt angick dessa länder och
hvad som var gemensamt för dem med del öfriga riket, emedan
de väl omtalas särskildt men de ord som röra dem finnas midt
ibland stadgandet om Reduetionen i allmänhet. Derföre då intet
särskildt nätnnes om pante- och bylesgods i dessa orter, så torde
få antagas att dessa gods derstädes voro ställda i samma förhål¬
lande till Reduetionen som annorstädes. Men det anförda stad¬
gandet att alla donationer här voro omistande var eget för dessa
länder; det slår i Riksdagsbeslutet på sitt särskildta ställe der
som handlas om de andra eröfrade provinserna bortom Östersjön.
1 detta stadgande låg skiljnaden.

Riksdagsbeslutet 1685 rörde de eröfrade provinserna lika
med hela riket. De undantagas icke; tvärtom när alla förut på
Riksdagen förefallna öfverläggningar om Reduetionen förklarades
under Konungens «egen höga macht och disposition« tillades alt
detta gällde «så i provineierne som elliest«. Reduetionsstadgan
särskiljer dem icke.

Detta om de ifrågavarande provinsernas förhållande till de
allmänna reduclionsbesluten. Nu om utförandet. Om Grefve-
och Friherreskaperna derstädes hafva vi redan meddelat så myc¬
ket de handlingar vi sett gifvit vid handen. Yi skiljde ej dessa
Grefve- och Friherreskap ifrån de öfriga, emedan vi heldre ville
på en gång gifva ett begrepp om hela denna vigtiga gren af Re¬
duetionen. Den var, såsom nätnndt är, gemensam för hela riket.
Den särskildta Reduetionen i dessa orter synes de första åren mäst
hafva berott på provinsstyrelsen. Red. Komm, skref till General-
Guvernören Ascheberg i Skåne, Halland, Blekinge och Bohus Län
att Kommissionen ej kände till godsen i dessa länder utan an¬
befallde honom att på ort och ställe reducera dem med 1681
års ränta, bör Jämtland och Herjeådalen infordrades deremot en
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lista på alla 1 ifsticlsfriheler och donationer med deras ränta och
possessorernes namn 29 2). Sedermera hölls ransakning på stället.
Mycket erhölls ej i dessa Norrländska provinser.

1 Skåne, Halland och Blekinge gick Reductionen långsamt.
Vi nämnde att Sveriges Krona iklädde sig den fordna Danska öf-
verhetens rätt. Detta skedde likväl icke ulan motsägelse af do-
natarierne, som åberopade till sin förmån fredsfördraget. Freden
i Köpenhamn d. 27 Maj 1660 innehöll en försäkran för dessa
provinsers Ständer att få behålla sina rättigheter och sin egen¬
dom, vare sig ärfd, köpt, eller genom byte eller panträtt för-
verfvad ifrån Kronan eller enskildte, med full frihet dädanefter
såsom förut att besitta, njuta, bruka och bevara, eller försälja,
utbyta, afhända sig densamma. Men samma fredsfördrag inne¬
höll äfven att deras rättigheter skulle blifva orubbade, såvida de
ej stridde emot Sveriges rikes lag och laga stadgar. Samma vil-
kor upprepas i Malmö Kecess i afseende på de adliga privilegier¬
na. På grund af detta sista förbehåll förkastade Red. Komm,
donatariernes invändning och fullföljde Reductionen.

Härvid bör ej förglömmas alt Regeringsformens additament
af 1660 förklarade dessa provinser för omistande, hvarföre alla
efter den tiden der gifna gods obestridligen hörde under Reduc¬
tionen. De eröfrade provinserne voro också i 1672, 1673 och
1678 årens Riksdagsbeslut redan tagna i anspråk. Att de blefvo
det 1680 var såleds ingen nyhet; frågan kunde blott vara om
fredsfördragens ordalydelse skulle hindra Sveriges krona att ut¬
sträcka sina anspråk till den tid då dessa länder voro Danska.
Fäster man sig endast vid fredstraktatens ord, så bör anmärkas,
att det förbehåll, hvarpå Red. Komm, grundade sitt afslag på
donatariernes invändning förekommer närmast i sammanhang med
bekräftelsen på Adelns juridiska rättigheter öfver sina underliaf-

292) Red. Komm, bref d. 20 Oct. 1682 och d. 26 Jan. 1681 Bil.
N:0 70, 71 till Relät. d. 30 Junii 1684. Jfr for def ofvan anförda Riksd.
Beslut, hos Stiernman; I. c. T. II. p. 1815, 1820. T. III. p. 1915.
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vande, men står uti en annan punkt, eliuru i samma stycke som
den försäkran, hvarpå donatarierne stödde sitt påstående. Malmö
recess talar intet om Reduetionen, men försäkrar Adeln om dess
«immunileter och privilegier som the af ålder nutit hafva,såvida
the icke strida emoth Sveriges fundamental lagh och stadgar och
dess välfärd och interesse«. I de följande punkterna i samma stycke
talas om Adelns rättigheter öfver sina bönder och dess rätt till
tionden m. m. men icke om gods och förläningar. Ytterligare
bör också anmärkas att om fredsfördraget försäkrade Sländerne
om deras gamla rättigheter, så afträddes också provinserne till
Sveriges krona med all den rätt som Danmarks krona egt293).

Allt detta visar nogsamt att Reduclionens juridiska grund i
de f. d. Danska provinserna var något tvetydig. Det är fåfängt
att söka en bestämd regel i dessa tiders offentliga handlingar. De¬
ras språk saknar bestämdhet och noggranna distinctioner. De ut¬
visa mången gång endast den allmänna anda, hvaruti man tänkte
sig att sakerna borde behandlas, och denna var utan tvifvel den
alt dessa provinser, nu mera Svenska, borde dela Sveriges lag och
rätt så vidt ej deras egna förhållanden nödvändigt fordrade un¬
dantag. Ett ökadt skäl att icke fri kalla dem ifrån Reduction ut-
öfver den lid de varit Svenska hade Red. Komm, i 1680 års

Riksdagsbeslut, som icke kände någon sådan inskränkning. När
detta beslut fattades voro dessa provinsers Ständer införlifvade
med Svenska Riksdagen och dess beslutande rätt öfver dem kunde
ej nekas. För den oinskränkta reductionsmagt, som erkändes i
1683 års beslut, måste all invändning tystna.

livad beträffar Jämtland, Herjeådalen och Gotlland, som
förenades med Sverige redan 1643, så innehåller Rrömsebroför-
draget ingen försäkran, svarande emot den som Skåne, Halland,

293) Jfr Pacta et Pacificatio inter Reg. Maj. et Coronam Svecicb
ex una et Reg. Maj. et Coronam Danite ex altera parte decreta et
inita in castris ad Hafniam a. d. 27 Maj 1660 §• 4, 12. tryckt hos
Loccenius; Hist. Suec. p. 939, 9VI. — Malmö recess hos Stiernman;
1. c. T. II. p. 1412. Reg. Form. 1660 §. 12. 1. c. T. II. p. 1350.
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Bohus Län och Blekinge kunde åberopa på grund af freden i
Köpenhamn. Dessa provinser voro icke särskild t undantagna
i 1655 års Reduetionsstadga, som handlade om alla Sveriges
provinser, fastän med förbehåll för deras privilegier som ej plä¬
gade kallas till allmänna möten. I 1680 års beslut voro Jämt¬
land och Herjeådalen uttryckligen ihågkomne294).

Red. Kotnm. led brist på offentliga handlingar rörande
Skåne, Halland och Blekinge. Den erhöll väl åtskilliga doku¬
menter, men som mäst rörde privata afhandlingar. Derföre tog
den till en början blott godset Bäckaskog, som den fann klarli-
gen kunna tagas. Resten lernnades att undersökas på ort och
ställe af en Konglig Kommissarie. Denne Kommissarie egde att
sjelf afgöra med ledning af handlingar, som kunde erhållas i pro-
vinserne så väl som redan samlade handlingar.

Reductionen i dessa provinser förrättades såleds mäst i
landsorterna. Red. Komm, anordnade verket, men synes icke
hafva omedelbarligen särdeles mycket handlaggt detsamma. För
att finna summan af de reducerade godsens räntor hafva vi, utom
hvad Grefve- och Friherreskapen angår, endast haft att tillgå det
ofta omtalade 1687 års extraet. Detta är särdeles summariskt i
afseende på de eröfrade länderne. Det upptager endast totalsum¬
mor för hvar och en af provinserne Skåne, Halland och Bohus
Län, men aldeles intet för Jämtland, Herjeådalen och Gottland.
Blekinge nämnes icke heller särskildt. All specifikation af de sär-
skildta reductionstitlarne saknas der. De summor som upptagas
visa följande resultat;

b) Bäckaskog
g) Grefskapet Sölvitshorg

3000
10387 20

Summa 50966 24 22 50966 24 2Ü

29'0 Brömsebrofördraget, likasom det i Köpenhamn, läses hos Locce-
nius; 1. c. p. 865 o. f.
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2. Halland 29396 7 9
3. Bohus Län 4152 28 15

Summa 84515 28 22

II. Lißand. Yi påminna först om 1680 års Riksdagsbe¬
slut. Dess stadganden om Lifland innehålla följande hufvudpunk-
ter: a) Reductionens utsträckning till Härmästarnes tid, b) dess
omfång, nernligen att den angick de andelige och Härmästaregod-
sen, såleds kyrkans och statens fordna egendom, c) dess vilkor,
nemligen alt köpe- och pantegods kunde lösas och pantegods för
ofruktbart kapital tagas, dock med rättighet för innehafvaren att
söka Kronan i och för sin fordran.

Den Lifländska Reductionen fick sitt uppslag af Konungen
sjelf. Red. Komm, emollog genast i Jan. månad 1681 en Konglig
skrifvelse med åtföljande lista på egendomar. Ibland egarne fin¬
ner man idel Svenska namn, högt uppsatte män af gamla adliga
familjer. Magnus Gabriel De la Gaidie, flere särskildle grenar af
Oxensljernska familjen, Gustaf Horns och Torstensons arfvingar,
ätterna Fleming, Bjelke, Sparre m. fl. förekomma deribland. Om
godsens storlek och räntebelopp innehåller listan ingen uppgift;
derföre hafva vi ej heller ansett nödigt att i sin helhet afskrifva
densamma. Red. Komm, första åtgärd blef att infordra förkla¬
ringar af de personer som dessa fordringar angingo, den andra
att efterse otn ej mera funnes att gravei^a. Red. Komm, led brist
på erforderliga handlingar. Den tog sin tillflykt till källor af
en ingalunda officiel natur, såsom gamla Tyska och Latinska
krönikor om Lifland. När ett gods eller slott nämndes i dessa
krönikor såsom publikt tog sig Red. Komm, anledning till gra-
vation. En mängd domäner i olika delar af Lifland antecknades
på denna grund. Svenska Kronan ansåg sig nu kunna återfordra
icke blott livad den sjelf eller Liflands erkända öfverhet före den
Svenska eröfringen egt, utan äfven sådant som andra magter in¬
nehaft, hvilkas rätt öfver Lifland Sverige aldrig erkännt. Så sy¬
nes man åtminstone hafva handlat, när Kommissionen uppförde
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på sina förteckningar med stöd af en gammal Latinsk krönika
gods under titel: «Ducis Curlandice feudalis et vasalli Regis Po-
lonice arces«. — Ducis Moschovice castra — Magni fratris Regis
Danice arces« — Regis Polonice arces in Livonia et civitates«. Det
kan dock vara möjligt alt dessa varit Härmästaregods, dem Kon.
af Polen, Hert. af Curland, Prins Magnus af Danmark eller Ry-
ske Czaren blott de facto innehaft. Antalet var ganska betyd¬
ligt; del uppgår till 100 eller derulöfver. Härtill kommo de
anledningar till Reduction som hämtades af andra dokumenler
dem Red. Komm, lyckades öfverkomma, och arbetet drefs med
den framgång att Red. Komm, år 1684 kunde visa Konungen en
lista på vid pass 500 afgjorda Reductionsmål i Lifland. En del
hade väl slutats med befrielse, så vida man så förslår den rubrik
som Komm, gifvit en af kolumnerna på sin tabell, nemligen att
den innefattade gods som varit adlige i Härmästarnes tid. Så¬
dana gods skulle enligt Riksdagsbeslutet lemnas fria De öfriga
voro dels tagna med 1681 års ränta, dels hemställda till Konun¬
gens nåd, dels bade de b 1 i fv i t abalienerade med «Konglig con-
sens« i bvilken händelse ersättningen ålåg dem som abalienerat
dem, men innehafvarne lemnades orubbade. Ett och annat var

liänskjutet till undersökning på stället och synes ännu varit oaf-
gjordt. Huru stor ränta kunde erhållas af de Lifländska godsen
visste Kommissionen icke, ty de saknade jordeböcker. Yid pröf-
ningen af dessa mål befriade sig Komm, aldeles ifrån skyldighe¬
ten att bevisa sina påståenden. Bevisningsskyldigbeten ålades do-
natarierne; när desse kunde styrka att godsen varit private be¬
friades de, i annat fall tog Komm, för afgjordt att de gods som
krönikor och andra dokumenter gåfvo anledning att gravera verk¬
ligen varit publik egendom — och så togos de. Huruvida ett
sådant förfarande var juridiskt rätt, huruvida det var enligt med
en sund historisk kritik att nästan blindt följa krönikorna, lem¬
nas derhän. Detta beror på beskaffenheten af de acter Komm,
följde, hvilkas studium tillhör Reductionens detaljer. För en
öfversigt sådan som denna har detta studium varit främmande.
Vi tvifla att det nu mera ens låter sig verkställas fullständigt.


