
<S/

OM REDUCTIONEN AF KRONO- OCH ADELIGA
GODS UNDER K. CARL X GUSTAFS OCH

K. CARL XI. REGERING.

Historisk A fli an cl lin g

Ii vars Fyrtioiideandra del

ined den vidtberömda Philosophiska Fakultetens samtycke

framslälles till offentlig granskning

a f

MAG. VILHELM ERIC SVEDELIUS
Bist, et Statist. Adjunkt

ock

CARL ULRIK SEVON
nf Östgötha Nat. Stip. Strandberg.

på Gustavianska Lärosalen d. 10 Junii 1850 f. m.

UPSALA,
LBFFLER OCH SEBELL, 1850.



 



329

mindre år Red. Koll. slutberättelse daterad i Dec. måna d 1687.
Och likväl var ieke en, gång då arbetet alldeles slutadt. — Ser
man åter på de nya Reduelionerna, så (inner man flerestädes Red.
Kömtn. yttranden alt ej mycket återslode och emedlertid förflölo
år efter år, nya anledningar till undersökning och räfst uppstodo,
de gam la frå gorna upptogos å nyo och hela Konungens regeringförflöt ulan alt Reduetionen kunde sägas vara slutad. Man såg
ej någon gräns derför, man visste ej när den allmänna osäkerhe¬
ten skulle upphöra; det fanns knappt en man i Sveriges rike,
som visste hvad han egde. Endera dagen kunde kronan taga hans
gård eller andras, med hvilka han stod i förbindelser, som åter¬
verkade på hans välstånd. Yid slutet af år 1687 var, såsom
nämndl är, redan öfver li- million dal. S:mt ränta reducerad oeh
det troddes ej återstå mera, än alt Konungen tyckte sig kunna
upplösa så väl Kollegium som Kommissionen och lemna återsto¬
den alt behandlas af ett mindre Utskott. Detta Utskott, den nya
Red. Kommissionen, blef likväl sysselsatt ännu många år och dess
arbeten ökade betydligt den rika skörd som redan vunnits.

Samma dag som den gamla Red. Komm, ingaf sin slutligarelation — den 17 Dec. 1687 — utfärdade Konungen ett regle¬
mente för den nya. Deruli säges att det återstående berodde
mast på Kamrerares collationerande och «underställande af det somkan vara general i ler uti ett och annat mål resolveradtu. Derföre
behöfde Konungen blott någre personer af Koll. och den förra
Komm. En del af de förra ledamöterne fingo afsked. De som
behöllos voro Kammarrådet Jacob Gyllenborg, såsom Director,
och v. Presidenten Danekwardt samt Assessorerne Franck, Kallingoch Axel Fleming såsom kommitterade. Dessutom skulle vid
vigtigare frågor tillkallas tvänne Kongl. Råd, Grefve Axel De la
Gardie och Christopher Gyllensljerna. De oköpta räntorna och de
abalienerade Kronogodsens ersättande nämndes såsom det vigti-
gaste. Arbetena tillhörde i första rummet Kamrerarne och de
koinmitterades göromål var att kontrollera desse och biträda dem.
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Hvar och en af Kommissionen fick sin särskildta afdelning att
sköta och skulle för hvarje vecka rapportera till ordföranden, Gyl¬
lenborg, huru arbetet fortgick. Gyllenborg åter med de två Kongl.
Råden skulle för hvarje månad gifva dylika rapporter till Konun¬
gen. Danckwardt fick på sin del de gamla köpen och bytena,
som hörde till det förra Red. Koll. arbete; Franck skulle öfverse
de oköpta räntorna och köpegodsen för ofruktbara fordringar. Axel
Flemings uppdrag blef att undersöka huru alla gods och gårdar
blifvit ansedde. Han borde derföre jämföra Red. Komm, extrac-
ter och registratur med de handlingar som blifvit upprättade af
provinskoinmissarierne m. n». som kunde tjena till upplysning.
Honom ålåg serskildt att se huru 600 dal. S:mts öfverskottsrän-
torna enligt 1680 års beslut blifvit reducerade. Det öfriga ar¬
betet uppdrogs åt Kalling nemligen att granska ersättningarne för
abalienerade gods samt verkställningen af utfärdade resolutioner.
Han skulle ock jämföra de gamla brefven, som varit sjelfva ur¬
källan för reduclionsfordringarne. — Konungen fordrade flitigt
arbete; hvarje morgon kl. 7, utom Fredagarne då tiden var kl. 8,
och eftermiddagarne kl. 3 skulle Kamrerarne vara på embetsrum-
met, och en timma sednare Kommissionen sjelf304).

Yi sammanfatta resultaterna af denna nya Red. Kommissions
arbeten under de hufvudpunkter, bvartil! bandlingarne g i fv i t oss
anledning. Först komma då i fråga donationer af olika slag. De
som ännu befunno sig i första hand hade den förra Red. Kom¬
missionen tagit; nu var frågan om de som voro gångna i andra
eller tredje hand och förklarade under lösen. Komm, fann an¬

ledning af nya skäl som blifvit anbragta och af Konungens för¬
klaringar att taga dem under förnyadt skärskådande.

I. Allodial-gods. Från dessa urskiljdes en särskildt klass, de
s. k. Lijsarfvingegodsen, hvilka varit gifna åt donatarien och dess

304) Riks. Registr. K. bref till Red. Koll. d. 17 Jan. och 9 Julii
1681 samt Reglemente för K. M. Deputerade öfver det återstående Re-
ductionsverkets afslutande d. 17 Dec. 1687.



531

li'fsarfvingar, samt äfven de s. k. förbättringsgodsen d. ä. de som
först varit län och sedan blifvit förvandlade till allodier. De
återstående allodial-donalionerne voro de som blifvit skänkte utan

nägon inskränkning och under fullkomlig allodial frälserätl. Vi
hafva ofvanföre nämnt att de försålda allodierna delade samma

vilkor som de försålda Norrköpings besluts-godsen, att köparne
fingo 10 års anstånd. Det visar sig af den nya Red. Kommissio¬
nens handlingar all denna förmån gällde lifsarfvingegodsen, hvilka
såleds blefvo en särskildt mera gynnad klass af allodialdonatio-
ner. De hade förut räknals ibland dessa; nu mera sattes de i
jämnbredd med Norrköpings beslutsgodsen. De rena allodierna
åter reducerades nu till och med under strängare vilkor än 1682
års Red. Stadga innehöll. Denna medgaf nemligen vid försålda
allodier alt säljaren fick ersätta Kronan med balfva värdet i pen¬
ningar å 9 proeent, otn hans frälsegods ej räckte till ersättning;
detta upphäfdes genom K. bref d. 8 April 1692 och actor caussae
v. Presidenten Schönberg ålades utsöka fullkomligt vederlag i gods
och räntor in natura. Denna stränghet drabbade nu i första rum¬
met donatarierne, men dernäst äfven deras enskildte fordrings-
egare, ty Kronan förbehöll sig förmånsrätt framför enskildte for-
dringsegare efter Riksdagsbeslutets datum. Sedan Konungens höga
rätt blifvit proklamerad genom Riksdagsbeslutet ansågs den stå
öfver hvarje annan. Red. Komm, upptog år 1693 följande al-
iodiaidonationsräntor som borde ersättas:

-1 Upland
2 Södermanland
3 Lifgedinget
4 Westmanland
5 Nerike o. Werml.
€ Östergöthland
7 Skaraborgs Län
8 Elfsborgs Län
9 Jönköpings Län

claler ör. p:r
4611 4 8f
1019 17 20
2849 23 2±

112 4
1017 18

199 6
180 10 14?
590 23 10|
277 2 20

3
16?
131

10 Kalmare Län
11 Kronobergs Län
12 Ibo Län
13 Wiborgs Län
14 Nyland
15 Lifland
16 Estland
17 Ösel

Samma

daler ör. p:r
25 18 21!

248 13 8ä%
1227 3 12

396 30 6
1749 10 2O5V
5023

24026 26
431 27 14?

43986 17 23|£|
Denna lista innehåller icke hvad som verkligen kom Kronan
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till godo ulan hvad Red. Komm, ansåg vara Kronans rättighet.
Möjligheten alt utbekomma alltsainnian berodde naturligtvis på
donatariernes tillgångar. Der ingenting fanns kunde ingenting ta¬
gas. Det som verkligen erhölls ingår i en allmän uppsatts öfver
de reducerade donationerne efter J687, som längre fram skall

O

meddelas. Vi tillägga nu en dylik lista för de sista åren från
1693 — 1697.

1 Upland
2 Södermanland
B Lil'gedinget
4 Westmanland
5 Östergöt Ii land
6 Neiike o. Werml.
7 Skaraborgs Län
8 Elfsborgs Län
9 Jönköpings Län

dalpr
5248
1137
1732
305
318

1233
1 85

620 28

322 4

or. p:i
3 21;

19
12
21
15
16
15

7

15*5
5f
71
43

5

9?
20?

10 Kronobergs Län
11 Kalmare Län
12 Åbo Län
13 Nyland
1 4 Wiborgs Län
15 Estland
10 Lilland
17 Ösel

dalcr ör. p:r
204 15 10

21 13 8
1154 31 21
1867 7 2 5®5

526 11 15
20922 28 7
12358

431 27 14?

Summa 48651 16 4!

Enligt Red. Komm, berättelse skulle denna lista vara af
samma natur som den näst ofvanstående och innehålla Kronans

fordringar, lemnande Komm, derhän om allt kunnat indrifvas.
Men på sin sluträkning öfver allt hvad Reductionen inbringat är
samma summa upptagen såsom Kronans vinst. Denna synes hafva
varit störst i provinserna bortom Östersjön, hvilka i motsatts emot
hvad Red. Komm, brukat före 1687 finnas upptagna på samma
listor som de Svenska och Finska länen. Tyskland samt Skåne,
Halland och Bohus Län förekomma deremot icke, ej heller In-
germanland. Den största summan gaf Estland oeh dernäst Lifland.
Inom Sverige gaf på 1693 års lista Upland mäst, dernäst Lifge-
dinget, dernäst det öfriga Södermanland, Nerike och Wermland,
Elfsborgs, Jönköpings, Kronobergs Län, Östergöthland, Skaraborgs
Län, Westinanland och sist Kalmare Län. Inom Finland gaf
Nyland mäst, dernäst Åbo Län och Wiborgs mindst. Österbot¬
ten förekommer icke. — På 1697 års lista finner man i det när¬

maste samma ordning. Estland, Lifland och Ösel utgöra på bäege
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listorna mera än dubbelt och på den sednare listan nära tredub-
belt emot Sverige, samt detta åter på båda ställena mera än tre-
dubbelt emot Finland300).

2. Tio-års godsen voro af flere slag. Dit hörde nemligen
de nyss nämnda Lifsar[vingegodsen som urskiljdes, såsom sagdt
är, ifrån de egentliga allodialdonationerna och njöto till godo
Kon. löfte om tio års besittningsrätt så vida säljarne ej kunde
ersätta köparne och försäljningen egt rum under Konglig «consens«.
1 annat fall logos de genast. Konungen hade till en början ] of-
vat köparne af lifsarfvingegods alt få behålla dem till dess de fått
sin köpeskilling åter (K. bref 6 Jan. 16B4), men delta ändrades
(d. 8 Apr. 1689) på sätt vi nämnt till tio års besittningsrätt.
Dessa tio år voro nu lilländalnpna och Reductionen verkställdes
1694. Förordningen om tioårsgodsen utfärdades nemligen 1684
och dessa lifsarfvingegods hänfördes under densamma först fem
år sednare, men fingo ej tillgodonjuta tio år ifrån denna tid,
utan räknades såsom de der ifrån början hade tillhört tioårsgod¬
sen och njöto såleds i sjelfva verket blott fem års uppskof ifrån
det datum, då de förlorat sina bällre vilkor306).

Norrköpings Besluts- eller Bröstar[vingegodsen, sålda med
Kongl. consens, hade ifrån K. resol. d. 3 Sept. 1684 njutit tio
års uppskof och hemföllo såleds 1694. Den förra Komm, hade
förklarat denna Kon. resolut, på det strängaste sätt. Den ville
nemligen icke låla den gälla så vida det kunde uträknas alt kö¬
paren återfick sitt kapital på kortare tid än tio år. Der så vore
och köparen dock finge behålla godset hela tio åren, skulle han
ej blott blifva betald ulan äfven draga en vinst, som tillhörde
Kronan. Egendomen var icke hans, den var Kronans; han skulle

o

blott njuta den för att göra sig sjelf skadeslös, men intet mera.

305) Red. Komm. Relät. d. 18 Sept. 1693 och d. 8 Ocl. 1697 samt
Bilag. N:o 10 till den förra och N:o 4 till den sednare Relät.

306) Kon. bref till Red. Komm. d. 8 Apr, 1689. Bil. N:o 1 till
Relät. d. 18 Sept. 1693.
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Detta förfarande var väl icke i strid med Red. grundsatser, men
Kon. Resol. kunde dock tydas på ett mildare sätt, och den tyd¬
des äfven så af Konungen sjelf, då han (d. 31 Dec. 1688) be¬
fallde Red. Komm, att låta köparne njuta de tio åren utan all
beräkning, om de behöfde hela tiden för att göra sig betaide.
Detta förunnades dem af gurrst och nåd, och borde vid aflrä-
dandet undersökning ske huru de vårdat godsen, så till egor som
åbyggnader och skog. De fingo ej kola, ej sälja ved och timmer,
blott bruka skogen till husbehof.

Denna frihet att njuta godsen i tio år berodde på innehaf-
varne sjelfve att begagna eller, om de beldre ville, afstå godsen
genast öch söka ut sin rätt hos säljaren. Men de tio årens an¬
stånd var det yttersta som beviljades. Voro de icke betalda med
tio års räntor, så egde de ingen vidare regress till säljarne,
utan hvad säljaren kunde ega, hörde Kronan till för de tio årens
borlmista räntor30').

Ännu en art af tio-års-godsen voro de s. k. Förbättrings¬
godsen efter 4632. Under detta namn förstod man de förlänin-
gar, som blifvit förbättrade till everldeligt frälse efter år 1632.
De behandlades efter 1655 års stadga, som reducerade sådana gods
från frälse till förläning, och skulle nu reduceras. De hade emed-
lertid efter förbättringen gått i köp; sjelfva förbättringen innehöll
Kongl. consens att sälja dem och de fingo derföre njuta tio års
frihet. Dock synes denna frihet endast hafva gällt förbättringar
ifrån 1632 till 1655. De sednare förbältringarne ogillades på
grund af 1655 års beslut, emedan detta beslut upphäft alla för¬
bättringar. På samma sätt ansågos äfven de gods som varit pant¬
satte af Kronan och sedermera erhållit frälse vilkor. Dessa båda
klasser synas varit undantagna från tio-års-friheten308).

307) K. bref till Red. Komm. d. SI Dec. 1688 och K. Resolut, d.
18 Sept. s. å. Bil. N:o 3, 4 till Relät. 1693.

308) Kon. bref till Red. Komm. d. 7 och 16 Oct. 1689 och Re~
solut. d. 19 Julii 1688. Bilag. N:o 5, 6, 7. till Relät den 18 Sept.
1693.
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Rörande värdet af samteliga tio-års-godsen hafva vi sett tvän-
ne beräkningar, den ena af år 1695, den andra af år 1697, De
stämma icke öfverens; den förra upptager ett räntebelopp stort
101,532 dal. 5 ör. 22|i^ Pngr? den sednare har 112,475 dal.
30 ör. 8,4-1- pngr. Den förra listan innehåller de räntor, som
skulle indragas efter de tio årens slut år 1694; den sednare in¬
nehåller de hvilka samma år blifvit indragna, och dess summa
återfinnes på Red. Komm, slut-extract öfver hela Reductionen till
och med år 1697. Vi meddela derföre denna lista, för att visa
hvad Kronan under denna titel erhöll309):

1 Upland
2 Södermanland
3 Westmanland
4 Lifgedinget
5 Östergöthland

«tåler ör. p:r
6205 16 2lf
1423 18 13|
947 15 9t75

3235 19 11 f
721 30 3T%

6 Nerike o. Werml. 1023 7 18|
7 Skaraborgs Län 97 17 10|
8 Elfsborgs Län 943 7 2
9 Jönköpings Läu 210 12 7§

10 Kalmare Län 1088 7 7?

11 Kronobergs Län
12 Halland
13 Skåne
14 Bohus Län
15 Åbo Län
16 Nyl. o. Tavasteh.
17 Wiborgs Län
18 Lifland
19 Estland
20 Ösel
21 Ingermanland

daler ör. p:r
1444 9 2

539 1 12
600
223 26 llf

1860 8 181
4129 31 17
1573 27 9f

61960
13329 11

426 13 18
10490 4 6'

Summa 112473 30 8Ty5
I sanning en betydlig summa, den är större än någon ibland

reductionsposterna före 1687, med undantag af Grefve- och Fri-
herreskaperne samt de rena donationerna. Lifland, Estland, In-
germanland och Ösel utgjorde öfver två tredjedelar af denna sum¬
ma, det gamla Sverige ej fullt en sjettedel och Finland samt
Skåne, Halland och Blekinge blott obetydliga summor i jämförel¬
se med de nyss nämnda länderna. Sverige öfverträffades mera
än femdubbelt af länderna bortom Östersjön och gaf sjelf mera
än dubbelt emot Finland, som åter gaf öfver fem gånger mera
än de eröfrade provinserna i södra Sverige. De Tyska orterna
synas ej i denna räkning.

309) Red. Komm, speciflcation. Bilag. N:o 2 till Relät. d. 8 Oct.
1697 i N:o 10 till Relät. d. 18 Sepl. 1693.
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3. Fjorton-års-godsen. Under denna titel förekommer en
annan klass af donationer, nära nog af samma natur som lio-
års-förbätlringsgodsen. Skiljnaden bestod deruti att fjorton-års-
godsen fått förbättrade vilkor före 1632, tio-års-godsen efter detta
år. Skiljnaden i behandling bestod åter deruti att när den ena
klassen fick behållas i tio år, så fick den andrå behållas i fjor¬
ton. Dessa gamla förbättringsgods njölo såleds en mildare be¬
handling, ett längre anstånd, men till Reductionen skulle de dock
höra, ty Konungen kände ingen prsescriptionstid. Fjorton år i
stället för tio beviljades derföre att innehafvarne ej haft tillfälle
att yttra sig om de ville njuta de tio åren eller afstå godsen
genast. Förordningen om de tio åren utfärdades nemligen 1684
och förbältringsgodsen före 1632 erhöllo sin dotn af Konungen
först år 1693. De tio åren voro såleds slut. Konungen gaf
dem derföre fyra år dessutom eller fjorton år på det sätt att tio
redan förflutna år inberäknades. Fjorton-års-godsen gåfvo ej så
stor ränta som tio-års-godsen. De voro bufvudsakligen belägna i
Estland; alla andra provinser gåfvo blott obetydliga summor i
jämförelse med denna, oaktadt Konungen förklarat att i Estland
och Lifland endast de gods kommo i beräkning såsom förbättrings-
gods, hvilka Svenska Konungar förbättrat, men ej de, hvilka
ledde förbättrade vilkor från Märmästarnes tid. Speeificationen
från 1693 upptager dem till 17360 dal. 23 ör. 81 Peng- rnen
1697 års specification — näst förr än de hernföllo — upptager
följande belopp310):

1 Upland
1 Södermanland
3 Westmanland
4 Lifgedinget
5 Östergöthland
6 Skaraborgs Län
7 Elfsborgs Län

daler ör. p:r
1902 8 21
243 23 9|
291 29 19
429 25 22J
279 1 3F

1401 20 65
569 2 192

8 Jönköpings Län
9 Kalmare Län

10 Kronobergs Län
11 Wiborgs Län
12 Lifland
13 Estland

daler ör. pr
321 10 7|

31 25 16f
183 16 17-5-

40 18 20|
600

15996 16

Samma 22291 7 19£

3l0) K. brcf till Red. Komin, d. 12 Apr. 1693 och Komm, speci¬
ficationer, Bil. K:o 8 10 till Rel. år 1693 och N:o 3 till Rel. år 1697.


