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Måhända innehållas upplysningar om detta ämne i Red. Komm,
protokoller och registratur. — När innehafvarne saknade dokumen-
ler lät sig Kommissionen icke uppehållas utan afgjorde sakerna
då med ledning af sina egna källor295).

Denna stränga framfart i Lifland blef dock något mildrad
de följande åren. Denna mildring bestod deruti att Konungen
afstod ifrån sin rätt till s. k. medbragta gods. Dermed menades
— om vi rätt förstått uttrycket — sådane gods som voro med¬
bragta ifrån de gamla Härmästarnes tider. Reductionen i Lifland
inskränktes till tiden efter den Svenska eröfringen. Men med
iakttagande af denna inskränkning ville Konungen för öfrigt för¬
fara med all stränghet. Det fanns en egen Red. Kommission i
Lifland, som utgjorde en underordnad myndighet, hvars beslut
underställdes Reductionskommissionen i Stockholm.

Hvad slutligen Lifländska Reductionen inbringade hade Red.
Komm. — såsom nämndt är — svårt att säga. Den uppgaf se¬
dermera beloppet efter Lifländske Ståthållaren Sneckenskölds be¬
räkning som upptog följande ziffror i årlig ränta296).

Dal. S:mt

a) absolut reducerade räntor 382544
b) abalienerade räntor som böra ersättas

och inlösas 75540

Summa hela Lifland 458084

III. Estland. I denna provins angick Riksdagsbeslutet 1680
de gods som K. Erik XIV förbehållit sig. Häraf blef en följd
att Reductionen stadnade inom den Svenska tiden — en mildare
föreskrift än den som gällde Lifland. Frågan blef nu först hvilka

295) Jfr Red. Komm. Relation d. 30 Jun. 168i med dess Bilagor
N:o 43—48 utgörande Kon. bref med åtföljande lista dat. d. 3 Jan. 1681
och utdrag ur krönikor samt specification på utfärdade resolutioner.

296) Jfr Red. Komm, berätt. d. 17 Dec. 1687 med det ofta åbero¬
pade extractet af samma år och dag.
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dessa K. Eriks gods hade varit. Derom funnos upplysningar i
Kammar-Arkiivet; dessa begagnades att uppsätta en lista, som öf-
sversändes till Generalguvernören i (Estland, , Grefve Torstenson.
Honom ålades alt uppsöka godsen;, kvares t de funnos och hvilka
nu hade dem. En del <kunde han ej återfinna; det troddes att
namnen voro orätt uppgifna. Den lista som Red Komm, öfver-
sände till honoin oeli den han återskickade, som innehöll de upp¬
lysningar han kunde gifta, svara ioke emot hvarandra. Så myc¬
ket kan man se att hundradetals gårdar voro i fråga. Det var
gamla Ordens- Bisko.ps- Kloster- Domkyrkogods o. d. som K.
Erik förbehållit sig och Kronan. Innehafvarne voro ej att söka
i Estland utan i Sverige; de voro Svenske Adelsmän, som fått
gods derute29'). Reductionen synes hafva rört dem allena, ej
Estländarne. Utförandet skedde med vanlig raskhet utan hinder
deraf alt dokumenterna trögt insändes. Komm, bedömde godsens
natur efter de handlingar den hade tillhands och indrog räntorna,
när innehafvarne icke insände handlingarne inom förelagd tid.
Så snart Kommissionen fann att Konungen uppburit räntor af
gods, hvilka sedermera Mifvit hortgffna, reducerades de.

Emedlertid visade det sig att Reductionens inskränkningtill blott Svenska innehafvare innebar en obillighet, ty desse fingo
sämre vilkor än Estländarne sjelfve. De som inkräktat landet
blefvo lidande medan de som burit vapen emot Sveriges Kronalemnades i ro. Detta hemställdes Konungen med förfrågan om
ej de gods kunde undantagas, som K. Erik strax lemnat någondess tjenare eller som stodo i en jordéhök af år 1569 den Komm,
följde. Det var ock svårt att se huru stor del varit ålergifven afK. Erik till familierna efter eröfringen, och huru mycket hlifvit
förbehållet för Svenska Kronan. Detta .biföll Konungen. Estländ-

297) Red. Komm. ock Guvern. Torstensons specifikationer ochbref ifrån Komm. d. 29 Mars 1681. Bilag. K.o 49, 50-, 51 till Relät,d. 30 Junii 1684.
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ska Reductionen behandlades såleds med mycken måtta295). Red.
Komm, hade här likasom i Lifland sina egne utskickade.

Detta om donationerne. Köpe- bytes- och pantegodsen
undersöktes sednare. De behandlades lika i Estland och Lifland.
Det vi nu anföra derom gäller såleds bägge länderna. Red. Komm,
skulle efterse om Kronan fått fyllnad för godsen i penningar eller
penningevärde. Här mötte nu lokala förhållanden, olika med
Sveriges, och andra methoder måste följas. De Est- och Lifländ-
ska godsen gåfvo ingen jordeboksränla, utan värderades efter ha¬
ketalet. Detta var en egen indelning-af jord i dessa provinser.
Hakarne hade på särskildta tider olika värden; före år 1640 hade
de beräknats till 200 dal. S:mt för hvarje besatt hake och 100
dal. för hvarje ödeshake, men efter 1640 var priset slegradt till
200 R:dr öfverhufvud utan skiljnad på öde och brukadt. Efter
dessa beräkningar pröfvades nu köpen under åren till och med
1687. Hela Estländska Reductionen intill samma tid var till
sitt räntebelopp ännu icke fullständigt känd, de abalienerade god¬
sens ränta, som skulle ersättas, hade sig Komm, icke bekant,
men de absolut reducerade uppgåfvos till en summa stor 86,428
dal. S:mt299).

IV. Ingermanland. Här funnos vissa distrikter eller s. k.
Pogoster, som K, Gustaf II. Adolf förbehållit för sig och Svenska
Kronan. Dessa skulle nu reduceras likasom K. Eriks gods i Est¬land. Det skedde förnämligast af en särskildt Kommission, som
affärdades till ort och ställe. En totalsumma rörande beloppetaf den Ingermanländska Reductionen hafva vi sett, men de när¬
maste detaljerna äro oss obekanta. Så mycket hafva vi dock Sett
att åtskilligt rent af reducerades, annat åter förvisades till liqui-dationskommissionen. Detta var sådant som erhållits i afbetalning

298) Kon. ock Komm,. bref af Augusti månad 1632, Bilag. N:o 5455. Komm, bref till Guvernör. Lichtone d. 5 och 30 Jin. 1683 Bilag. N:o52, 53 och Komm' specifikation på afgjorda gods Bilag. N:o 56 tillRelät. d. 30 Jun. 1684.
299) Red. Komm. Relät. d. 17 Dee. 1687 med derlill hörande extract.
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på fordringar hos Kronan. Liquidationskommissionen skulle ut¬
räkna de ömsesidiga rättigheterna och om något blef öfver å Kro¬
nans sida, skulle det indragas. Gods för ofruktbara fordringar
synas här såsom annorstädes hafva blifvit indragna.

Uti Ingermanland funnos flere Grefve- och Friherreskap,
hvilka vi redan anfört. Dessutom reducerades derstädes äfven
alla donationer i Kymenegårds Län. Detta område räknades för
omistande, ehuru icke upptaget hvarken uti 1653 års Riksdags¬
beslut eller 1682 års Reductionsstadga. Det blef omistande för-
klaradt genom ett särskildt konungabref redan år 1681. 1 detta
bref ställer K. Carl XI:te sina anspråk på en gammal, men all¬
deles egen grund. Han åberopar ett Reductionsbeslut ifrån K.
Gustaf II. Adolfs tid. Red. Komm, hade funnit ett bref af denne
Konung (d. 2 Apr. 1613) att alla donationer i Kymenegårds län
skulle indragas, fästningen Narven till understöd. Kymenegård
var gränsprovins; försvarsverkets behof gjorde fästningen oumbärlig.
K. Gustaf Adolfs bref hade råkat i glömska men uppsöktes af Red.
Komm, och lades af Konungen till grund för Reductionen. — I
Kexholms län åter var Reductionen inskränkt till Grefve- och Fri-
herreskaperne. — Summan af Ingermanlands och Kexholms läns
Reduction steg enligt Red. Komm, extract af 1687 till 188,174
dal. 18 öre 18 penningar S:mt ränta300).

Y. De Tyska provinsernas reduction gick långsamt, särde¬
les i Pomern. Den handlade om de s. k. tafelgodsen. Dessa
kommo i betraktande under tvänne klasser; de som voro gifna
åt Dr. Christina och de som voro komna i enskildtes händer så¬
som pantegods. Dessa sednare voro föremål för Reduetionsan-
språk. Red. Komm, begärde upplysning af Pomerska regeringen

300) Red. Komm. Relät. d. SO Jun. 1684 Bilag. N:o 28, 57—61
innehållande en lista på donationer, samt Red. Komm, bref till Liquid. Komm,
d. 17 Jan. 1683, dess Resolution om Kexholms Län d. 25 Sept. 1682 samt
bref till Konungen och Konungens svar d 31 Aug. 1681 m. m.
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och fick sv»r att dithörande dokuraenter redan voro lemnade till
Konglige Kommissarier, som varit i Pomern. Detta bref af Po-
merska regeringen är dateradt d. 17 Oct. 1682 och öfverlem-
nandet skulle hafva skett året förut och 1680. Det synes då
som Red. Komm- ej bort hafva svårt att få nödiga underrättelser.
Icke desto mindre beklagar den sig att den ej visste mycket om
Pomern. Förhållandet synes hafva varit att de öfverlemnade do-
kumenterna varit särdeles ofullständiga. En del handlingar upp-
gåfvos vara förlorade genom skeppsbrott på Östersjön, en del ge"
nom eldsvåda, andra åter borttagna af fienden under Branden-
burgska kriget. Red. Komm, hade väl här likasom i Lifland
krönikor, som talade om tafelgodsen, men deras tillhörigheter
kunde icke utredas. Saken var dock vigtig och Komm, rådde
Konungen att besörja den genom utskickade på stället. På denna
punkt befann sig den Pomerska Reductionen, ännu outredd vid
slutet af år 1687. Den berättelse som Red. Komm, aflät detta
år upprepar det som blifvit yttradt redan trenne år förut301).

Icke så i Brehmen och Verden. Der skulle tagas de
Erkebiskopliga och Biskopliga samt Kapitel- och Klostergodsen.
De blefvo ock tagna till ett betydligt belopp. Det skedde på stöd
af uppgifter från provinsstyrelsen i Brehmen. Red. Komm, af-
sände på en gång — d. 21 Maj 1683 — öfver 100 resolutioner.

Jämte fastigheterna följde åtskilliga kapitaler, som skat¬
tades vara «pertinentier« till godsen. Det hade funnits penninge¬
fordringar, som åtföljt de Bremiska Kapitel- och Klostergodsen.
Dessa återfordrades nu; det gick långsamt att få tillräcklig kun¬
skap om dem, hvarföre Kommissionen under tiden drog anstalt
att mti någre af vederbörandes egendom emedlertid blef vigilerat«.
Meningen med detta vigilerande synes varit att belägga egendo¬
men med en art Sequester till dess alt kapitalerna voro guldna.

Den Brehmiska Reductionen fortgick hela tiden, särdeles

301) Red. Komm. Relät. d. 30 Jun. 1684 och d. 17 Dec. 1687
med Bilag. N:o 68, 69 till den förstnämnda Relät.
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fjerdeparlsräfsten. Har ser man ett exempel huru den gamla och
de nya Reductionerna blandades. Fjerdepartsräfsten i Brehmen
gaf Red. Komm, mycken sysselsättning, och när dertill kom att
nya föreskrifter och nya skäl som upptäcktes gåfvo anledning att
åter upptaga saker, dem Komm, redan förehaft, blef följden att
Komm., som år 1684 trodde sig vara nära slutet, ännu år 1687
hade åtskilligt oklareradt. Kmedlertid hade dock Brehmen in¬
bringat en reducerad ränta, stor 200,176 dal. Stmt30'").

TJUGONDEFÖRSTA KAPITLET.

Summarisk öfversigt af hela Meductionen till och, med är 1687.
För att på en gång gifva en klar öfversigt af de sär¬

skildta provinsernas större eller mindre andel i Reductionen, sam¬
manfatta vi deras olika totalsummor; summan af dessa utvisar
Reductionens belopp till och med år 1687. Denna öfversigt blif-
ver på visst sätt ett upprepande af redan anförda\ uppgifter,
men ifrån en annan synpunkt. Först betraktade vi resultatet af
de särskildta reductionsposterna; nu betrakta vi resultatet för de
särskildta provinserna. Yi hafva. besvarat frågan: hvad inbringade
Reductionen? Yi skola nu besvara frågan: huru mycket fingo pro¬
vinserna betala? Det är samma sak.,, sedd ifrån olika sidor. Yi
utföra summorna i dal. S:mt öre och penningar.
I. Det gamla Sverige ooh Finland:
I. Åbo och Björneborgs Län

1. Donationer under åtskilliga titlar 54009 11 5
2. Grefve och Friherreskapsräntor, 34891 17 9
3. Abalienerade allodialgods 6159 8 16
4. Kon. och Ladugårdars tillhörighetsräntor 5323 31 8
5. Gamla militim-räntor 4287 7 6
6. Abalienerade Norrköpings-beslutsgods 1749 4 1

302) Red.. Komm. Relät. d. 30 Jun. 168.V och d. 17 Dec. 1687 lamt
Bilag. N:o 62—67 till den förstnämnda.
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7. Norrköpings Beslutsgods öfv. 600 dal. S:mt
8. Kongs- och Ladugårdsräntor
9. Köp för ofruktbara fordringar

10. Kyrkors, Hospitalers, Länsmans- m. fl.
indelta hemman

11. Köp för interessen i Koppar-kompagnierne
Summa

II. Upland
1. Kon. och Ladugårdars tillhörighetsräntor
2. Donationer under åtskilliga titlar
3. Abalienerade allodialgods
4. Gamla militiae-räntor
5. Amiralitetshemman
6. Hemman inom Frihetsmilarne
7. Grefve- och Friherreskapsräntor
8. Köpegods för ofruktbara fordringar
9. Bergslagsorter

10. Abalienerade Norrköpings beslutsgods
11. Kongl. Slotts- och Ladugårdsräntor
12. Köpegods för interessen i Kopparkom-

pagnierne
13. Öfverskottsränta öfver 609 dal. S:mt
14. Kyrkors, Ilospitalers, Länsmans in. fl. in¬

delta hemman

daler ör. p:r
1208 14 11

Summa

III. Nylands och Tavastehus Län
1. Konungs- och Ladugårdars tillhörighetsränt.
2. Grefve- och Friherreskapsräntor
3. Donationer under åtskilliga titlar
4. Gamla militiaeräntor
5. Abalienerade allodialgods
6. Abalienerade Norrköpings beslutsgods
7. Amiralitetshemman
8. Köpegods för ofruktbara fordringar
9. Öfverskottsränta Öfver 600 dal. Srrat

10. Kongl. Slotts- och Ladugårdsräntor
11. Bergslagsorter

758
663 29

232 1
45 29

109328 26 8

17842 20 22
17255 15 19
13957 8 19
11227 7 20

6249 29 7
4611 21 22
3204 19 4
2012 29 8
1998 12 15
1881 15 13
1873 11 3

1367 29 3
1225 1 20

109 26 11

25443 26 9
12477 20 9
9199 3 13
8941 27 3
3878 13 11
3041 20 1
1481 4 10
1029 15 6
1028 31 3

993 9 15
428 7 13

84817 25 18
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daler or. p:r
12. Köpegods för interessen i Kopparkom-

pagnierne 99 11
13. Hemman inom Friiietsmilarne 16 17 16

Summa 68059 15 13

IV. Skaraborgs Län
1. Grefve- och Friherreskapsrantor 19545 27 23

2. Gamla militiaeräntor 12273 22 1

3. Donationer under åtskillige titlar 7291 24 22
4. Konungs- och Ladugårdars tillhörighets¬

räntor 4391 20 2

5. Abalienerade allodialgods 1771 25 20
6. Öfverskottsränta öfver 600 dal. S:mt 1628 7 22

7. Kongl. Slotts- och Ladugårdsräntor 1054 28 22

8. Köpegods för ofruktbara fordringar 575 3 13

9. Köpegods för interessen i Kopparkom-
pagnierne 185 23 1

10. Abalienerade Norrköpings beslutsgods 104 8 11

11. Kyrkors, Hospitalers, Länsmans in. 11.
indelta hemman 77 9 20

12. Hemman inom Friiietsmilarne 48 19 4

Summa 48948 29 17

V. Linköpings Län

1. Donationer under åtskilliga titlar 11080 16 21
2. Gamla militiairäntor 8369 24 6

3. Kon. och Ladugårdars tillhörigk:räntor 7685 15 23
4. Hemman inom friiietsmilarne 4162 5 7

5. Grefve- och Friherreskapsräntor 3059 24 9

6. Bergslagsorter 2408 29 1

7. Abalienerade allodialgods 1304 25 7

8. K. Slotts- och Ladugårdsräntor 1011 16
9. Köpegods för ofruktbara fordringar 692 12 8

10. Abalienerade Norrköpings beslutsgods 617 4 23
11. Öfverskottsräntor öfver 600 dal. S:rat 380 7 2
12. Köpegods för interessen i Kopparkom-

pagnierne 42 17 5

Summa 40815 6 16.


