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sin nåd och efterskänkte sin fordran hos de köpare, som fått dessa
gods före år 1680. Ersättningsskyldigheten lades hel och hållen
på säljarne, och "skulle deras egendom dertill intet recka, vill
Kongl. Maj:t binda skadan vid sitt ben."

Dessa fjerdeparlsfordringar handlade om stora summor. En
upsats utaf en af Red. komm, kamrerare för åren 1691 —1695
utvisar enligt räkningar vid hans kontoir en fordran stor 119737
dal. 20 ör. 8 pengr. silfvermynt. Ränteberäkningen af sex proc.
ifrån år 1653 blef särdeles dryg; den steg öfver hela kapitalets
värde. En berättelse om fjerdepartsverket i Ingermanland sedan
konungen efterskänkt det som öfversteg "alterum tantum visar en
återstående fordran, stor 97029 dal. 9 ör. 61 pengr. 316)

10. Donerade hus och tomter i städerna. Dessa voro i visst fa 11
äf lika beskaffenhet med oklarerade fjerdepartsräntor. De hörde
under fjerdepartsräfsten enligt 1655 års beslut. Likasom de extra
räntorna ansågos helt och hållet reducibla, emedan de ej voro
nämnda i donalionsbrefven, så ville ock Redukt Komm, indraga
stadsegendomarne helt och hållet efter 1680 och 1683 års Riks¬
dagsbeslut. Den räknade en fjerdedel förfallen 1655 och de öf-
riga fjerdedelarne ifrån den tid då all donerad egendom blef känd
under kronan. Den fjerdedel som 1655 blifvit dömd till re¬
duktion och med penningar betald fick dock afdragas. Här voro
nu dels donerade hus, dels tomter, som donatarierne sedermera
bebyggt. _ Dessa voro genom byggnader betydligt "meliorerade
och likaså voro de donerade husen flerestädes förbättrade genom
ombyggnad och reparationer. Här var således anledning att ef-
tergifva den yttersta rätten, och så skedde äfven. Konungen for-

316) K. Bref till Red. Kommissionen d. 2 Okt. 1695 och d. 18
Febr. 1696 samt d. 1 Oct. 1695, utgörande Bil. N:o 13, 14, 15 till Relät,
år 169? samt uppsats om fjerdepartsräntorna jämte en Relation om det In-
germanländska fjerdepartsverket, Bil. N:o 18, 19 till Relät. 1693.
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drade ej egendomarne in natura ulan blott ersättning Tpenningar.
Denna beräknades olika efter de tvänne olika förhållanden vi nyss
angåfvo. Husen fingo lösas efter det värde de kunnat hafva när
de donerades, tomterna fingo behållas emot erläggande af tomt-
ören eller af en lösepenning en gång för alla. Donatarierne fingo
sjelfva fritt val emellan tomtören eller lösen på en gång, men
kunde i bägge fallen genom en lösepenning eller ock en stadig¬
varande grundskatt rädda besittningen af det hus de eller deras
fäder byggt på donerad mark. Dessutom beviljades tvänne andra
friheter; den ena att allt inleresse för den redan förflutna tiden
efterskänktes, så af hus som tomter, den andra att endast do-
natarien söktes för lösepenningen men icke den som med laga
fång fått gården i andra hand. Förmådde donatarien eller hans
arfvingar ej betala ville konungen sjelf bära förlusten.

Detta gällde hufvudsakligen de tre fjerdedelarne, som räk¬
nades under 16B0 oeh 1685 års Riksdagsbeslut. Den fjerdedel
som hörde till 1655 års Reduktion synes hafva varit sämre vilkor
underkastad i hvad rörde de sedan den tiden uplupna interessena.
Ty dessa efterskänktes väl, men blott emot afdrag på fordringar
af kronan och äfven detta med undantag för dem som varit "do-
nantes" oeh "donatarii" tillika; d. v. s. konungens förmyndare
och Rådet. När desse gifvit sig sjelfva donationer fingo de ej
njuta denna eftergift.

De donerade tomterna och husen voro ännu ej på klar fot,
när K. Carl XI dog. De hade ej medhunnits och erforderligakodumenter saknades ännu. Men Red. Komm, hade stora grava-
tionslistor; hundradetals hus och platser mäst i Stockholm, men
äfven i de smärre städerne så i Sverige som "provin serne', åter¬
fordrades för kronans räkning. De fleste donationerna voro ifrån
Dr. Christinas tid, dernäst från hennes förmyndares, några få från
K. Gustaf Adolfs, en och annan äldre. Bland donatarierne fin¬
ner man personer af olika stånd, Rikets högste Magnater, den
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yngre Adeln, Prester och maran som synas antyda donatarier af
ofrälse stånd. 317.

II. Donationer i penningar voro efter 1653 års beslut un¬
derkastade fjerdepartsafgift, deremot handla de sednare besluten
hlott om jord och fast egendom. Penningedonationerna syssel¬
satte således den sista Reduktionskommissionen blott såsom en oaf-
slutad rest efter 1655 års reduktion. De betraktades äfven så af
konungen, då han befallde att registraturen skulle genomsökas
för åren 1652—1655 och obetalda fyrdeparter utaf dessa gåf-
vor lordras med 6 proc. ränta för alla åren. Det som dervid
måste falla tungt för donatarierne v.ar ränteberäkningen för en mängd
af år och denna blef utan tvifvel så mycket mera kännbar som
dessa gåfvor i löst mynt låtteligen kunde vara af sina egare för¬
tärda långt förut. Deremot lemna vi derbän om denna efterräk¬
ning någonsin blef fullständigt utförd. Den var åtminstone ofull¬
ändad vid konungens död, och under K. Carl XII inträffade helt
nya förhållanden.

Denna fråga hade kunnat få en stor utsträckning om der-
under blifvit inbegripen den stora summa som erhölls i Vestfali-
ska freden för att afdanka krigsfolket. Men dessa penningar fri-
kallades från reduktion. De voro nemligen gifna ej åt Sveriges
krona utan åt armeen, som bestod af ilere folk. Den ville ej
åtskiljas utan afdankningspenningar. Underhandlingen om denna
summa hade blifvit förd å soldatemes vägnar; de hade haft egna
ombud vid kongressen. Derföre förklarades också att denna summa
icke .hörde under 1655 års beslut. 31S.J

317.) K. Bref d. 8 Oct. 1695 och d. 13 Oct. 1696 Bilag, N:o 21,
23 till Belau d. 8 Oct. 1697. Red. Komm. specifikation ntg. Bil. N:o 22
till samma Relation.

318) K. Bref i. lOOct. 1695 -oft d. 4 Dec. ». 2. Bilag. K;o 24»
25 till Relät. d. 8 Oct. 1697r
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12. De utländska provinserna. Deribland synes Bremen
nu varit vigtigast. Det var fråga om något öfver 100,000 R:dr
värde, som dels var dömdt till reduktion, dels ännu under ut¬
redning. I Pommern indrogs åtskilligt i följd af Dr. Christinas
död och med 1689 års ränta, således ifrån hennes dödsår. I
Liflahd blef Reduktionen så till vida strängare än förut att konungen
nu fann för godt att reducera äfven de gods, som blifvit done¬
rade förr än landet eröfrades af Svenskarne.319) Dessa skulle
återtagas, så vida de ännu voro "titulo donationis" i innehafva-
rens hand. Men om de före den Svenska tiden blifvit sålde
af donatarierne blef fråga om ersättning. Denna sak föll sig svår
ty abalienationerne hade skett för så lång tid tillbaka att det var
hardt när omöjligt återfinna säljarne och deras arfvingar. Så myc¬
ket svårare blef delta som de voro att söka utomlands ibland
Polska undersåtare. Så hade ock godsen blifvit afhändta efter
Polsk lag, och derulaf beroende förhållanden skulle nu lämpas
till Svenska reglor. Utaf alla dessa skäl förmåddes konungen alt
efterskänka ersättningen. Dessa Lifländska frågor voro till största
delen afgjorda år 1697. 32°)

TJUGONDETREDJE KAPITLET.

Om ransakningen med det gamla Fridset.
Ibland andra reduktionsgöromål under K. Carl XI:s sednare

regeringsår var en allmän undersökning om allt gammalt frälse.
Afsigten dermed var att bestämdt åtskilja frälset ifrån kronojorden;
nyttan skulle bestå uti eri bestämd säkerhet för kommande tider.
Den som vid denna undersökning fick sitt frälsegods erkändt

319) Se ofvanföre sid. 313.
t

320) K. Bref d. 6 Nov. 1688 och d. 25 Febr. 1690, Bilag. N:o 22»
23 till 1693 års Relät. jfr. Relät. d. 8 Oct. 1697.
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för verkligt frälse erhöll ,derigenom en trygghet emot ytterligare
efterräkningar. Saken var således å ena sidan till fördel för den
enskildte, men kunde äfven vara vådlig, ty om ett gammalt fräl¬
segods befanns för långliga tider tillbaka hafva kallats krono, så
var det ingen säkerhet att icke Red. Komm, tog det. Under¬
sökningen verkställdes på det sätt att allt som nu befanns i pri-
vatorum' händer under namn af frälse upfördes på listor, hvilka
sedan jämnfördes med gamla jordeböcker och Kammar-Arkivi rä¬
kenskaper. När då ett frälsegods fanns upfördt under annan ti¬
tel uti äldre tider hlef särskildt efterfrågan. Denna sak blef
svår genom motsägelser och osäkerhet i räkenskaperna. Innehaf-
varne skulle redovisa huru deras gods kommit att blifva frälse.
De fleste visade sig hafva fått dem — sjelfva eller ifrån sina för¬
fäder — medelst arf, köp, byten o. s. v. ifrån andra egare. När
detta var ådagalaggdt af de nuvarande egarne vände sig Komm,
till den person som förut haft dem eller hans slägt; om denne
kunde bevisa sin åtkomst af en tredje kom ordningeu till denne
att förklara o. s. v. så långt underrättelserna räckte. En del blef
slutligen reducerad såsom gammalt krono, en del ersattes af aba-
lienanter, en del var outredd, när komm, afgaf sin berättelse kort
efter konungens död.

Understundom hände att godsen stodo i de äldsta böckerne ibland
frälset, sedermera ibland krono, och sluteligen åter voro flyttade
till frälset; Komm, visste ej huru sådana gods borde anses och
erhöll ej heller någon allmän föreskrift derom; Konungen ansåg
vådligt binda sig genom gemensamma reglor utan fordrade sär¬
skildt besked i hvarje sak.

Summan som på detta sätt kom kronan till godo hafva vi
funnit på två sätt uträknad, dels i penningar för det som redu¬
cerades åren 1690 och 1691 dels i hemmantal utan upgift på
tiden. 32 *) Den förra uppgiften innehåller år 1690:

421) jfr. Red. Komm. Relät. 1693 och 1697 med Bilag. N:o 25U11
den förra och N:o 43, 44 till den sednare.
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Ränta in natura

Uppburne räntor
Interesse derå

S:mt

6026 16 21
1459 B 1

1032 6 1»

Summa 7485 24 22

Totalsumma
år 1691:

Räntor in natura
•Ersatte räntor

Uppburne räntor
Interesse

7485 24 22

8517 30 231
2

219 7 —

822
10183 16 —

11980 29 —

Summa 22164 13 •—• 22164 13

Totalsumma 23205 20
Summa begge åren 31723 18 231

Den sednare uppgiften, som är ifrån år ±697, innehåller
hemman hemman

in natura Tosen in natura lösen
Södermanland 4ä 12 Wermland 6

Östergöthland 3 1 Westmanland 2 H
Kalmar Län — 8 Bohus Län 3

Kronobergs Län n 14 Åbo Län — i

Jönköpings Lån 2 18i Nyland — 8

Skaraborgs Län 4
13

"i Summa 391 100
Elfsborgs Län 17J a

T JU GONDEFiTERD E R APITLET.

Om höpegodsens behandling efter 1687.
Dessa gods framställde sig under följande synpunkter.
1. Köpegods, som ej blifvit fullt betalda. Sådana voro de

s. k. oköpta räntorna. Dessa skulle enligt 1686 års Riksdags-
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beslut reduceras. När Adeln beviljade denna reduktion fick den
konungens löfte att få utbyta oköpta räntor medelst afstående af
arfve- eller behållne köpegods; derjämte unnades dem, hvilka ej
genast förmådde gifva sådan ersättning, att få behålla de oköpta
räntorna i tre års tid emot interesse derå i penningar. En stor
del begagnade sig af denna frihet. Betalningarne synas hafva
börjat år 1689 och ifrån och med delta år till September månads
början 1695 hade indragits räntor till ett belopp af 27647 dal.
9 öre, 5 pngr. S:mt. Härtill kom sedan till oeh med år 1697 en
summa stor 2835 dal. 17 ör. 8T7g pngr. För dem som bytte oköpta
räntor emot frälsegods förestodo stundom ransakningar och skatt¬
läggningar, som fordrade lång tid. De skulle undersökas i pro¬
vinserna och afgöras utaf KammarKollegium. Hed. Komm, upp¬
satte blott specifikationer för KammarKollegii. räkning, övad som
sluteligen kunde blifva indraget kunde Bed. Komm, ännu år
1697 icke säga. Men en. uppsats ifrån detta år upptager alla
oköpta räntor i Sverige och Finland till en summa af 101755
dal. 27 ör. 14| pngr; hvilken summa genom efterräkning för hela
tiden efter köpet steg till ett ofantligt belopp. 322.)

2. Köpegods orätt' värderade. När gods såldes ifrån kronan
skulle de värderas och kronan erhålla fullt värde för dem efter
stadgad beräkningsgrund. Detta Var den naturliga regeln från
godsförsäljningens tider. Men misslag hade blifvifc begångna vid
uträkningarne och godsen gått bort för lägre pris än vederborde;
Detta var något helt annat än förhållandet med de oköpta rän¬
torna. Dessa hade ej tagits i beräkning utan följt gratis egendo¬
men. Här var åter frågan om såld egendom men emot lägre
pris än som skolat vara.

Här mötte en invändning att en d'el köp blWVit afidutade
innan någon viss köpetaxa var upprättad oeh Red. Komm, satte i

322) Red. Komm. Relät. d. i<8 Sept. 1693 ock d. &0ef. 1897
Bilag. N:o 26 till deu förra ock N:o> 2"8, 29 till dten sednare.
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fråga om äfven sådane köp kunde blifva föremål för efterräkning.
Konungen ansåg saken klar och upptog Red. Komm, förfrågan
med en viss onåd. Komm, hade ej bort fråga derom, hette det
i Konungens svar, "födandes de många onödiga frågorna intet
annat än confusion och irring af sig" och obilliga resolutioner när
de gjordes "mörkt och captiöst". Konungens befallning blef helt
enkel att följa samma behandlingssätt före och efter köpetaxans
uprättande. Regeln var att gälda det som brast i köpesumman
med beräkning af sex proc. ränta. Red. Komm, visste ej att no-
ga upgifva hela beloppet, heldst det icke hunnit utredas öfver-
allt; en del af hithörande gods hade ock blifvit indragna emot
andra gravationer. Emedlertid utvisa kommissionens upsatser en
summa af 2787 dal. 4 ör. 6 pengr indragen till och med år
1695 och sedermera intill hösten 1697 ytterligare 2258 dal. 6
ör. 17Tg pengr. 323)

5. Köpegods för ofruktbara fordringar. Dermed menades
gods som blifvit köpta emot afskrifning af innestående löner, bevil¬
jade pensioner, gratialer o. d. eller ock köp der en del af kö¬
peskillingen blifvit qvittad emot sådana fordringar. Der kronans
räkningar utvisade ett sådant förfarande och ej kunde vederläg¬
gas med klara skäl och qviltenser återkräfdes godset. Köpare
skulle således bevisa att de betalat sitt gods på det sätt som nu
mera erkändes. Denna räfst både försvårades och fördröjdes ge¬
nom en förändring i behandlingssättet. Konungen tillät nemligen
först att de extra räntorne fingo förbigås, emedan deras utredning
skulle kosta mera tid än de voro värda. Men sedermera ändra¬
des detta såsom stridande emot förut iakttagen praxis och Red.
Komm, fick befallning utsöka dem så vidi sig göra lät.

Då nu detta skulle ske gjordes invändningar af innehafvare
som påstodo sig ej hafva uppburit dessa räntor. Konungens vilja

323) Red Komm. Relät. 1693 med Bilag. N:o 27, 29 jfr. Bil. N:o
28 och Relät, år 1697 med Bil. N:o 30, 31.


