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■Att Gotlands m edeltidshistoria, sammanfattad till ett 
helt, till följe af många samverkande omständigheter, 
skulle erbjuda händelser af högt intresse, derom har man 
länge varit ense och derom vittna äfven såväl de spridda 
bidrag dertill, hvari några författare behandlat vissa de
lar af densamma °), som de historiska urkunder från denna 
tid, hvilka hittills i tryck blifvit utgifna ” ).

Men att Gotlands häfder äfven under en yngre tid. 
från det landet 1524 blef med Danmark införlifvadt och 
allt framgent, framställa tatlor af högt värde, det visa de 
handlingar rörande öns förvaltning och inre tillstånd, hvilka 
tid efter annan blifvit offentliggjorda Från medlet af 
17:de århundradet härröra de handlingar, som här komma 
att framställas, hvilka, om de ock icke kunna i intresse- 
rikliet vara jemförliga med de nyssnämnda, dock må kunna 
få gälla såsom bidrag till belysandet af Gotlands inre 
tillstånd på den tid, då ön såsom underhållsprovins åt 
Drottn. Christina, till sitt moderland Sverige stod i ett 
så egendomligt, medelbart förhållande.

De i det följande anförda handlingar äro hemtade: 
dels från Riks-Archivet, dels från LandsContoiret i W isby. 
I Riks-Archivet kunna upplysningar vinnas, utom från 
Riks-Registraturet, från Allmogens och Presterskapets på 
Gotland och W isby stads ingifna klagomål och besvär, 
Ivongl. Resolutioner deröfver, till Gotland nedsända Kongl. 
Commissioners instruktioner och berättelser, samt från 
åtskillige handlingar från den tid Carl X Gustaf såsom 
arfprins hade Gotland i förläning. Dessutom förekomma

*) S t r e l o y v , Guthilandske Chronika. lvbnhvn 1633. — W a l l i n ,  
G othländska Samlingar. 2 : n e  del. — C. J .  a f  N o r d i n , D issert. G oth- 
lamdorum cura Suecis diversis temporibus conjunctionem  adumbrans. 
U p s. 1832. — ,T. H S c h r ö d e r , de V isitationibus Episcoporum  Lin- 
copensium  per Gothlandiam U ps. 1848.

*’) Diplomatarium Suec. Scriptores Rer. Suec. Med. Aevi. — Handl. 
rör.. Skand. Hist. m. 11.

***) C. J. B e r g m a n  , De Arce W isbyensi. D iss. 1842. — D anskt 
Majgazin på åtskilliga ställen. — Handl. rör. Sknnd. Historia Del. 20.



åtskilliga handlingar och Konungabreffrån Danska tiden,samt 
sednare tiders Latidshöfdinge-bref och berättelser. Lands- 
Contoiret i W isby förvarar ett Registratur eller en Bref- 
bok för åren 1660—69 utgörande tvenne band in Folio 
och äro desse de äldsta, som der ännu finnas qvar, då 
både de föregående och en del af de efterföljande i nå
gon på 17:de seclet härjande eldsvåda blifvit förstörda.

Sedan Gotland genom Brömsebrofreden 1645 blifvit 
återförenadt med Sverige , från hvilket det så ofta genom 
våld och orättvisa hade blifvit ryck t, bief en af den 
Svenska Regeringens första omsorger den, att så inför- 
Kfva den återvunna ön med moderlandet, att den skulle 
biifva verkligen Svensk och alla Danska sympathier och 
förhållanden utrotas. Dessa hade så slagit ro t, att flere 
årtionden efter freden förgingo, innan man kan säga a tt 
Gotland var en verkligen Svensk provins. Och att det 
behöfdes tid att fullkomligt upprycka dem, faller af sig 
sjelft, när man besinnar den oafbrutna följd af öfver hun
drade år, under hvilken de frodades. Det var hos Got
lands P resterskap, af hvilket Here medlemmar voro i 
Danmark födde, som de Danska sympathierna hade sitt 
starkaste stöd, och att genast undanskaffa dem, föll sig 
väl ej så lätt, isynnerhet då man betänker, a tt allmogen 
följde sina prester. I den första af de nedsände Com- 
missionernas Instruktion *) fästar Regeringen sin upp 
märksamhet vid detta förhållande och stadgar, för a tt få 
det undanröjdt, a tt Gotlänningar, som ville se sina barn 
i Svenska statens tjenst, skulle låta dem studera vid 
Svenska läroverk. Man brådskade icke med att efter
komma detta påbud och Drottningen visar sig i ett b re f 
af 1648 till Landsh. Åke Hansson Ulfsparre missnöjd öf
ver att ungdomen på Gotland ej reste till Upsala eller 
Svenska skolor att studera. Språket med thy  åtföljande 
nationella antipathier utgjorde kanhända härvid ett m äk
tigt hinder, ty Danskan fortfor länge att på Gotland vara 
de bildades s p rå k ” ). Man insåg aå  att man borde fö rst

*) I)at. Stockholm  den 6 April 1646. — R. Registr.

*') U nder det att de första, från P resterskapet och A llm ogen  på 
G otland till Regeringen inlcmnade, besvär sskrifter m erendels äro af- 
fattade på Danska, en och annan på Svenska, förekomm er från en 
så sen tid som  1668 en i sitt slag  anmärkningsvärd handling daterad  
a f  *> I.undtzgaard (belägen i W esterhejde Socken) tippa thet allmäna



aflijelpa detta hinder, på det att sedermera de, som ta
git kännedom om Svenska språket, skulle vara villi
gare tü l studier vid Svenska läroverk. I sammanhang 
med detta  meddelas följande punkt i General Gouvern. Se- 
wedh B ååths Resolution ölVer Gouverneuren Lennart 
Ribbiiugs inleinnade puncter, såsom ett bevis på huru 
detta syftes vinnande utgjorde ett föremål för styrelsens 
omtanke. 1 §. 11 heter det: «At ungdomen i detli Swen- 
ske Språket informerades och till then ända een Swänsk 
Skolemestare på Gotland förordnades, wore mycket wäl 
och gagneligit, men såsom Kongl. Maj:t och Kronan alle
na tillstår öfwer Kyrker och Skolor at disponera, så kan 
Hans Excell. dherutinnan intet resolvera; Elliest förmeh- 
nas och dheii på Gotlandh studerande ungdomen vvara 
förbiudit vvid andra Academier än som i Upsala at Stu
dera, såw ida dhe till några tienster uthi Sweriget vvillia 
befordrade blifwa*). » H. Spegel berättar på ett ställe i 
sitt manuscript Rudera Gothlandiea: När Herr Gouv. 
Ohvecrantz **) blef underrättad om then ringa lön som 
Scholæ tienarena hade, förmåtte han af Hennes Maj:t 
Drottn. Christina een ansenlig tillökning, hwarigenom man

Landzm öte på G ulland och dhett under I.andzens Secret de 18 Maij 
1668.» S åsom  prof på det blandade språk på hvilket den är skrifven 
med tvdligt bem ödande och afsigt att det skulle vara Svenska tjenar 
följande: E d erss K ongelig  M ajestett komme vvi udj allerstörste under- 
danigheett till F o d e , medh denne ydm ygelige supplication att dett 
w ille udi N aade behage E . K. M. att forunde de fattige Inbyggare på  
G ulland en fri Marknad etc. Emedan såsom  Prestcrskabet soin  Bön
derna, under det danske Regiinentett eij nogen Åhrlig Kriggz hiälp 
utgåfvvo, utan vvidh Krigztijderne utgaffz Krigzhielp, som  Silfw er Skatt 
kalles » etc. R iksA rchiv.

Man kan ej m ed visshet säga, att Danska språket på ^Gotland 
upphörde att vara offentligt sprak förr än mot slutet af 17:de Årlmndr. 
Superintendenten Stiernm an faststä llde genom  ett påbud af den 15:de 
Juni 1687 att inga prester vidare fingo lo f  att predika på det Danska  
språket, undantagandes fem de ä ldste Presterna på Landet. S e  W allin  
G o tl. Sami.

För att befria Gotland från beskyllningarna att vara mindre Svenskt 
sin n a d t sam m anskref J. N eogard i sin Gautau Minning (1748) ett Ca- 
pitel »oni G othlands förmenta falskhet och  otrohet em ot sin rätta öf- 
verh et och Sveriges chrono.» Ännu så  långt fram i tiderna ansåg en 
m an ur det stånd, hvilket visat sig  som  m est Dansksinnadt, en v e 
d erläggn ing af dylika beskyllningar för nödvändig.

*) Lands-C ontoirets i W isby Registratur 1667. Fol. 118.
*'*) Olivecrantz nämnes såsom  General Gouverneur 1682.



A

mi kan ta lärde män från Sverige, som kunna wänja bar
nen wid Swenska språket, så wäl som undcnvisa them i 
andra nyttiga Vetenskaper. »

För att vinna sina afsigter med Gotlands omgestal
tande enligt Svenska lagar och inrättningar, nedsände Re
geringen Committerade *) som skulle undersöka landets till
stånd och ordna lagskipningen enligt Svenska förhållanden, 
i allt gående till väga med sans och försigtighet. Tyvärr 
saknas denna, den första Svenska Commissionens berät
telse. Den första handling soin omtalar landets inre till
stånd vid denna tid, är en berättelse om Gotland skrif- 
ven 1652 00). Detta år fick dåvarande Arfprinsen Carl 
Gustaf Gotland i förläning på samma vilkor som han förut 
fått Öland, a tt han väl ej hade ju ra  Majestatica, men rä tt 
att uppbära landets inkomster, möjligen med undantag 
af krigsgärder. — Af de handlingar som ju s t från denna 
tid på Riks-Arehivet förvaras, visar sig emedlertid, att han 
med stort nit och omsorg följt förvaltningens gång på 
Gotland. De klagomål och besvärspunkter, som de olika 
stånden derstädes hade att inlemna till Regeringen gingo 
understundom genom Prinsens händer och sedan han in- 
hemtat dem, framställdes de af honom °°°) inför Drottnin
gen. Han utgjorde här liksom en förespråkare inför Re
genten för dennes undersåtare. Men då det ej är till
fälle att här vidare behandla Gotlands ställning under 
den tid. Carl Gustaf hade ett närmare inflytande på dess 
öden, måste vi fortgå till det egentliga föremålet för den
na framställning. — Tillträdande regeringen 1654 lemnade 
Carl X Gustaf till underhåll åt den afträdande Christina 
genom recessen af den 6 Juni s. å. bland andra provincer 
äfven dem. hvilka han nyss lemnat.

’) Instruction och underrättelse hwarefter II K. Mtt. will att d e ss  
till Gottlandh forordnade Commissier Edel och W älbördigh Åke H an s
son U lfsparre och K. Mtt. Secreter. Ehrligh och W älbetrod  N ils Ruth  
i samma deras com m ission rätta och régulera skole. Dat. Stockholm  
d. 6 April 1646. — Året förut i Octob. hade Erik R yning blifvit b e
ordrad till Gotland att å Drottningens vägnar em ottaga landet och  
lata in byggarn c svärja henne trohetsed. Han skulle liksom  de n y ss 
nämnde gifva akt uppå landets tillstånd och derom afgifva b erätte lse.

**) Tryckt i Handl. rör. Skandinav. H ist. I). 21) pag. 363.

***) Så fmnes t. ex. af 1653 Drottn. Christinæ R esolution på de

Gunkter II. K. II. Prins Carl G ustaf hafwer igenom  sin Secret. Sylviuin  
itit inlefwerera och Kongl. M:t föreläsa. Lösa Handl. fr. Carl G:s tid 

i Riks-Areh.



Att Drottn. Christinas makt öfver underhålls-pro- 
vincerna i sjelfva verket ej blef så stor, den kunde bli, 
d rog  Svenska Regeringen försorg oui. De enda punkter, 
hvari hennes sä kallade undersåtare ") stodo i någon be
röring med henne, voro i afseende på utskylderna. Man 
tinner visserligen att Allmoge, Presterskap och Borgare 
på Gotland direkte till henne ställt besvärsskrifter med 
anhållan om ändring af fall, som egentligen tillkommo 
Svenska Regeringen att ombestyra. Men hon har då, 
åtm instone såsom händelsen var 1660, ’") att domina af 
resolutioner på nämnda stånds inlagde punkter, uppfattat 
sin roll sasoin förmedlande och förespråkande inför Sven
ska regeringen, liksom Carl Gustaf gjort det förut. Man 
skulle kunna tycka att hennes rättighet att efter behag- 
utnämna embetsmän inom underhålls-provinserna kunde 
gifv-a anledning till inånga obehagliga yttringar af god- 
tyelke och skäl till förmodan att så äfven varit händelsen 
sak ra s  ick e008). Men å andra sidan finner man, att em- 
betsmännen hade ett stöd mot Drottningens godtycke a tt 
påräkna i Svenska Regeringen, som antingen confirmera de 
dem  i deras enabeten, när de råkat ut för hennes misshag 
eller ock stund'om mot hennes vetskap tillsatte sådana -J*).

*) S e  Kongl. M:t R esolution pä W isb y  stads inlagde puncter. 
S th ln i d. 22 D ec. 1660, deri hon talar till sine trogne undcrsatare. 
D rottn . Christ. A lex . R egistr. R.-Arch.

**) Utom  nyss citerade R esolution finnes i Drottn. Christinæ A lexan 
drie Registratur af 1660, 1661, [det enda som afhenne efter 1654 finnes på  
R .A rchivet i behall] R esolution på P resterskapets begäran på G ottlandh. 
D ec- 1660; R esolution  för Allm ogen på Gottland d. 29 Dec. 1660. I ett 
b r e f  af den 20 D ec. 1660 förordar hon hos K rigsC ollegiet för Borger- 
sk a p et i W isb y , att det ej måtte betungas med för mycket krigsfolk, 
e ller  med ej m era än soin Calmar hade.

***) S e härom  hos Arrhenholtz, Mémoires de Christine, Torne 111. 
p. 304, 312, 39$, etc. angående Seved  Bååth.

j*) Sasom  ex. pa första fallet kunna vi nämna Gouvernören öfver 
G o tlan d  Lennart Ribbing, som  oaktadt allt livad Drottningen gjorde  
för att fa honom  bort ( . . .  «pour Ribbing, il n’a rien à esperer de moi ; 
c a r  ses deportem ens ne meritent aucune grace. Archenholtz Tom . III. 
p. 3 97  m. fl. stallen) d. l / :d e  Dec. 1668 erhöll Förm yndare-R egerin
gen.« stadfàstelse på sitt em bete « ty hafwe wi för godt ansedt att än 
vvïdare tilltroo edher H öfdingedöinct Gåthlandh. » Registratur, i W isb y  
L an d s-C on to ir . Att em betsm än mot hennes vetskap blifvit tillsatte  
s y n e s  af följande ord i en instruction för Marquis del M onte 1672, då 
dett heter, sedan förut talats om ovanan att ej låta em betsm ännen bero  
a f  D rottningen, «Qu’ensuite de ceci le Bourguemaîtrc de W isb y  P ierre  
G r o  soit cassé, il a \o it etc établi dans la (”barge par le Roi sans la 
P a te n te  de la Reine.» Archenholtz. T om e III. p. 424.



Om Gotlands tillstånd vid denna tid när det blef 
imderhållsprovins, liafve vi ingen annan närmare under
rättelse än den berättelsen af 1652, samt en i Handl. rör. 
Skand. Hist. del. 29. införd Berättelse, uppsatt vid joid- 
ransakningen 1654, gifva vid handen. Af samma ålder 
som berättelsen af 1652 äro de handlingar, från hvika 
nedanföre stående utdrag äro gjorda, visande samman
sättningen af förvaltningen på denna tid m. m. och der- 
före icke utan intéressé °).

*) Scholans stat utj W ijsby
1) Staden gifver ahrlig till scholan 150 d. silfm. 

håller dessutom  scholom ästare med 2 lärare
kast sängiar.

2) Lande contribuerai- dertill 70  d. silfm.
ss  220 — —

Deraf Erli.
Skoleinästare i lön ahrlig 120 — —
Superior Collega 6 0  —  —
Inferior C ollega 40  —» —

ss  220 — —
A nteeknadt på ett lö st  ark i Convoiutet B ref oeh Handl. rör. Gotland  
under Carl X  G. 1652. R.Archiv. — G otlands sta t upptager 1652 föl
jande em betsmän jem te deras aflöning, «G ouvernören 572/ D., P resi
denten 600, Bookhållaren 450, S tadssyndicus 200, Hanskrifvaren 200, 
LandzProphossen 200, Uthrijdaren 50, Skarprättaren 36. — Slåtts- 
staten. Hoppmannen 800, StadzM ajoren 600, Predikanten 200, S låtz- 
skrifwaren 100, W aktm ästaren 78, Snickaren 80, Murmästaren HK), 
Glasmästaren* 60, Barberare 100, Skieppare 80, 6 Båtsmän 480 (?) —  
Clereciet Superintendenten 791, Skolstaten 1012, (märk skillnaden mellan 
denna och nyss anförda uppgift.) Sångedieknarne i Slåtskyrckian 160, 
(H esse voro 4 st. sk o lgossar vid W isb y  Schola , som  allt ifrån D anska  
tiden åtnjöto detta understöd m ot det de biträdde vid sången i S lo tts 
kapellet). På ett annat förslag till G otlands sta t 1652 (fr. Johannis  
1652 till Johannis 1653) upptages, utom ofvannämnde em betsm än, äf- 
ven följande:, Befallningsm an, 2 Häradsskrifvare, Lagläsare, F o g d e -  
ridare, <S0 Fjerdingsm än, 2 Skogvaktare, 2 Postbönder. —  Artolleri-
staten  1 Capitain, 1 Sergeant, 5 (Konstabler, 5 d:o i läran, 6 H andlan
gare, 1 Lådemakare, 1 Timmerman, 1 Sm edh. Guarnisonen 1 Capit. 
m ed 2 niunsterpojkar, 1 Lieutn. med 1 m unsterpojke, 1 Fendrick med 
1 d:o, 1 Sergeant, 1 F cldvebcl, 4 Underbefäl, 6 Corporaler, 3 T rum 
slagare, 15 Underoffic. 179 gem ene. Stallstaten 1 Beridare, 1 F od er-  
marsk, 1 Beridare dräng, 10 « Stooddrängar, » 1 H ofslagare, l Sm edh- 
dräng. D essutom  särskild stat för »C loster Ladugård.» Från sam m a 
ar förekommer ock « K ort Förslagh uppå G ottlands Intrader, och B e 
hållningen när utgifter äro afdragne. » Man ser  deraf att inkom st
punkterna voro:

• Opbörden 31,563 I)al. Silfm.
S toore S iöT ullcn  15,000 —  —
Sm åT uller och A ccis 8,000 —  —

54,563.
Piphållmnrrrn unntap-es till 22 .885



Dels Carl X Gustafs krig, som gjorde att peunitige- 
reinisserna från Sverige till Christina tidvis uteblefvo, 
dels och troligtvis mest Drottningens eget slösande lef- 
nadssätt, förorsakade att hennes penningeangelägenheter 
konnno i stor oreda och att bristen på medel allt mera 
tilltog. Det var då som hon, på utresan från sitt första 
besök i Sverige efter thronafsägelsen, i Hamburg 1661, åt 
den rike juden Manuel Texeira uppdrog förvaltningen och 
bestyret med alla sina penningeangelägenheter’). Från 
denna tid  förekomma i W isby LandsContoirs registratur 
isynnerhet för åren 1661—66 täta uppmaningar från T e
xeira om penningeremisser, och om länge dröjdes med såda
na, koinmo bref från. Drottn. med skarpa föreställningar till 
den felande ” ). Men inkomsterna från Gotland konnno 
icke dess mindre allt mer och mer oordentligt, så att re
sta ntier för flera år uppstodo. P å  några ord i ett bref 
af 1668 •**) synes det, att Drottn. ansett Gouv. öfver Got
land Ribbing såsom  orsakande denna oreda i redovisnin
gen af penningeimedlen. Det är väl möjligt att han ge

S e  convoi. B r ef och H andlingar rör. Gotl. under Carl X  Gustafs tid. 
R ik s-Arch.

I sammanhang m ed detta anföres nedanstående ur en a f Hr Praeses 
från Rom ur V aticanska Bibliotheket hemförd afskrift af en handling 

kallad: Summa Summarum på G othlands jordbok, sådan den upp- 
ejomdes och godkändes af vederbörande deputerade d. 8 Maij 1654. — 
H em m antalet i de särskilda Tingen utgjorde som följer: H obors Tingh  

87$, E iste T . 49$, Eke T . 38$$, H ablinge T. 864, H em sze T. 64$, 
B u rsz  T 76$ ,, Garde T . 684, Kräklinge T . 6 2 $ ,, Lijna T . 60$, Halle 
T . 594, H eyde T. 80$, Bande T . 72$, Stenkum bla T . 71$, Dede T. 36, 
Emdre T. 47$, Broo T . 42$, Lummelundz T . 40g, Balls T . 61$ ,F o rsza  

T . 49$, Ruthe T . 91$. Summa 1246 Heminan. Enligt sednaste upp- 
giftter utgör hem mantalet på Gotland 2,262$, både förmedlade och  
ofoirmedlade. S e  Landsh.-Em bet. på G otl. B erättelse 1853.

’) Fryxells B erättelser ur Svenska Ilis t. 10:de I)el. p. 281.

**) Se ett sadant bref till H oppmannen Arfvidh D avisson Hamborg

1— hiïT bandsCont. i W isb y  R eg. D et var till denne Davis-

sorn som  alla T exeiras bref om penningerem isser voro ställda. Han 
kablas Hoppman (äfven H auptm an, Capitaine) öfver Gotland och  
Öhand och em ottog dessutom  order både från General-G ouv. och G ouver- 

nöiren. De sista brefven till honom  äro af 1666 och sedan den tiden  

näunnes ej vidare någon Hoppman.

***) J ’ai réussi à remedier à plusieurs desordres qu’on avoit com - 
m ifses dans le Contract d’O sel et de Gottland. J ’ai encore d ép osé les 

Gom verneurs de ces deux P rovinces, car leur com portem ent m’a o b 
ligee à cette resolution .. .  — Arch. Mem. d. Christ. T om e III. Vi haf- 

va ofvan näiundt huru litet detta afsättningsföraök lyckades.



nom bristande eftersyn på underordnade uppbördsmäi *j 
varit orsak dertill. men emedlerlid blef lian vid sitt tm- 
bete bibehållen, oaktadt allt livad Drottningen gjorde tor 
a tt få honoin aflägsnad.

På det hon nu skulle få ut nämnda restantier cch 
få financeväsendcf ordnadt såväl på Gotland som på 
Ösel, hvarest förhållandet synes hafva varit detsamma, 
gaf hon dessa begge provincer i arrende på 15 års tid 
å t Handelsmannen i »Stockholm Jacob Momma 00) som 1669 
jeinte sin broder adlades under namnet Ileenstierna. Vi 
hafva tyvärr icke varit i stånd att erhålla sjelfva con
tracte! öfver arrendet, men skola försöka att genom in
dra handlingars meddelande, visa betydelsen af den nukt 
som Momma genom arrendet erhöll på Gotland. Geinra 
hans borgesmäns förbindelseskrift ser man, att contraetet 
med honom blifvit upprättadt d. 27 Mars 1G67 genom 
Drottningens fullmägtige: Gen. Gouv. »Seved Bååth och 
Capitainen öfver Drottms Lifgarde Signor Lorenzo Adaini. 
Vi anföra bär följande document, som i åtskilligt bely
ser beskalfenheten af Arrende-Contractet: Hennes Maj:ts 
declaration öfver slutne Arrende-Contract medh Jacob 
Momma på dess Province Gottlandh.

1) Samtycker wähl II. K. M:t att Jacob Momma uthi 
1 Art. pretenderade dispositionen öfwer LandtRäntorne 
hafwer, så ock öfwer Tull och Acciserne sampt hwadh 
deraf dependerar; men Contiscationerna, Saaköhren, Hamp- 
nepenningen och alla andra regalier skola II. K. M:t och 
ingen annan till godo komma; dock bewillier H. K. M. 
(att?) Momman deröfwer à parte tracterar inedh H. K. M:z 
betiänte om en wiss suinma penningar, att thy Ahr från Ahr 
häruthi Hamburgh erläggia.

2) Contenterar sigh wähl II. K. M:t att jäm pte Mom
mans contrôleur och så den uti 4 Art. acc.orderade con
trôleur förblifwer, som af H. K. M. dependerar, och uppå 
dess intéresser sampt Invad elliest förefaller, noga acht, 
hafwa skall. Men så skall densamma, äfwensom de andre 
II. K. M:z betiänte af Momman åhrligen belöhnas.

’) Så nämnes i handlingar för 1669 F ogden Per L arsson s R estan
tier som  ansenliga

**) Oland synes äfven hafva varit leninadt i arrende åt M oinma att 
dömma af ett bref a f d. 29 Oct 1668 i Mein, de Christine Tom . III. 
p. 331. Angående Momma se Stjernmans Adels-M atrikel T om . I. pag. 
619. Stamfadren var Dansk Köpman Henrik Momma eller Mumma 
som  till Sverige inkom 1564—1584.



d) H wad oiliest i den 9 Art. af handlat ähr om re- 
stantiierna. så refererar sig H. K. M. på dess sidsta skrif- 
welser och resolutioner till Gen. Gouv. nämbligen a tt 
häröfver een ordentlig liquidation lialles och sedhan Mom- 
man medh II. K. M:z Minister tracterar om ett w isst 
quanto, som thy eller dess Resident Teyxeira här i Ham
burg åhrligen uthi wisse Terminer ärläggias, eller at 
samma restantier efter handen af dess betiänte infordras: 
men hwad 1666 åhrs räntor widhkommer skola dee för
u ti af Allmogen infordras, förrän Momman 1667 åhrs rän
tor opbäär eller at han också een wiss Summa Penningar 
medh H. K. M:tz betiänte accorderai*, som dereinot thy 
ofehlbarlig hijt åth Hamburg genast remitteras, efter dess 
föruthan nogsampt wetterligit ähr. liuadh första halfwa 
ähret opbäres hör till nästframfarne åliretz intrader, Så 
frampt och Momman allareda något af dessa räntor till 
sigh tagit hade, skall sådant H. K. M:t godtgiöras af dee 
första medel som för 1667 inkomma. Hamburg den (?) Sept. 
1667.

Christina Alexandra.
L. S.

Vi finna häraf att Momma ej ägde att uppbära alla 
medel, utan att några i l:sta punkten nämnda direkt till 
Urottn. ingingo. Dessutom synes häraf, hvilket äfven ett 
b ref från Seved Bååth till L. Ribbing bestyrker, att Tull- 
betjeningen helt och hållet berodde af Momma, liksom 
vi längre ner skola få se, a tt äfven andra underordnade 
tjenstemän, so»m hade med uppbörden att göra, voro un
der hans disposition.

Några måmader efter contractets afslutande samman
kallades allmogen på Gotland häradsvis, för att höras öf- 
ver vissa punkter, behandlande sättet för skattens utgö
rande o. cl. De förvarade protocollerna öfver dessa mö
ten äro i det närmaste lika för alla härader och ur ett 
sådant meddelas följande utdrag:

«Anno 1667 d. 29 Juni woro menige man af Ilejde, 
Stenkumla och Banda Tingh sammankallade uti Ringuine 
och  Mästerby sockn och Banda Tingh då angafs för me
nige Tingsmännerna at Henri. K. M:t hafwer nådigst täckts 
Gotlandh updraga uthi Arrende till Älirbahr och förnem 
handelsman Hr Jacob Momina uthi Stockholm elfter dess 
Contracts lydelse och bief II. K. M:tz fullmagt för all
mogen puclicerat hwarelfter menige man måste sig höör- 
sambligen att efterrätta och régulera. Sedan proposera-



des effterskrefne puncter. 1. Tillfrågades Allmogen på 
liwad sätt the kunna therass skatt utgöra, medau nan 
förnimmer här å landet penningebrist w ara , swarades 
skulle utgöra med perzedlar och Träwirke theras. 2. Ut- 
lofwade Jac. Momma at vvilja ålioga draga att Allmogen 
skola blilfwa wedh macht liålldne och conserverad med 
Sallt. 3. Emedan H. K. M:t hafwer nådigst Gottlandli i 
arrende gifvvit” skulle Momma veta hvars och ens inkom
ster och förmögenhet. 4. Proponerade M. att taga tjära 
i stället för deras skatt och skjutspenningar. 5. Likale
des trävirke i stället för skatt. G. ”H r J. Momma äskade 
a tt allmogen godwilligli theras skatt ifrån sigh lefwereras 
(lefwerera skulle?) på tliet a tt han kan uthan skada kom
ma.” 8. Allmogen skulle ej skjutsa utan för pengar. 9. 
Besvärade Allmogen sig öfver Borgerskapet i W isby, att 
borgarena begära för 1 Tunna Salt IG dal. 8 m:k. M. 
lofvade Salt för 9 daler. 10. Allmogen begärde a tt ham
narna måtte blifva i makt med seglation *).

Den 3 Juli hölls sammankomst med Burs, Garde, 
Hamre och Hablinge Ting och anmärkes der följande 
punkt: ”Förmantes dess (Drottningens?) betiänte, at dhe
throligli, ährligh och uprichteligen theras ämbete förestå, 
så wist I lr  J. Momma them will maintenera wed theras 
tienster.

Misshälligheter mellan Momma, som i vissa fall ägde 
mera makt än som kunde vara nyttigt a tt en enskildt 
liade, och Gotlänningarne kunde ej uteblifva och tvistig- 
heter med tliy åtföljande klagomål, ställde till Gouver- 
nören, mindre från Allmogens än från Borgerskapets i 
W isby sida, förspordes snart. Så klagade skattebönderna 
i Kräklinge ting deröfver, a tt Momma skulle hafva tv u n 
git dein att utan betalning forsla sågstockar 3 mils väg, 
och vidare att han med pantning stralfat tlere af de skjuts
skyldige på Ostergarn, oaktadt de med skjutshästar der- 
sammastädes sig infunnit hade. Af den ton af makt och 
myndighet, hvarmed han affattat sina skrifvelser, kan man 
taga anledning tro, det dylika klagomål öfver egenmäktiga 
handlingar ej varit alldeles ogrundade. Såsoin prof på 
lians skrifsätt anföra vi följande bref:

Clostret a dij 16 Junii 16G8.
Efter som iagh medh heele mitt huusholldh och an

nat medföllie här till Clostret ankommen ähr och ähr

* Lands-C ont. R egistr. 1667. F ol. 6 2 —75. ’*) Ibid.



sammastädes sinuadher någon tijdh att förblifwa, dy be- 
falles Tingdomaren härmedli att lian wille utj det T inget 
Landzgewalldigeren Lars Masson anordnandes w arder till 
seya böndharne att the medli näät och den redskap som 
till Har<ejachten nödige äliro, finnas beredde och lydige 
till Jachten, när dhe af LandsGevv. dhertill fordradlie blifwa, 
sådant i weete edher till att efterrätta härmedli eder Gudi 
befaller, datum ut supra. J. Momma *).

Oväntadt kunde man dock tycka m otståndet mot 
Momma vara från ett håll, som i hög grad berodde af 
honom, nemligen från de underordnade embetsmännen. 
Det heter nemligen i ett Drottningens bref af Hamburg 
d. Dec. 1667 ”Eftersom II. K. M:t informerad är 
det" dess betiänte sig opponera att Momman afträda dhe 
hemman som dee antingen sielf för sig upptagett eller af 
II. K. M:tz Gen. Gouv under särdeles friheter niuta; så 
resolverar H. M:t ytterligare att alla sådana concessioner 
upphäfne äro och Momma fullkomlig tillstånd gifwa att 
äfvven häruthinnan göra och låta Invad honom behaga 
kan.” °).

Men de, med livilka Momma inest låg i delo, voro 
B orgerskapet i W isby och Gouvernören Ribbing, till livil- 
ken detta med klagomålen vände sig. Ribbing ocli M. 
synas liafva varit i någon missämja för W isborgs Ladu- 
gardsarrende som R. innehade, men hvilket M. vid sin 
ankomst förhöjde för honom 0#). Borgarnes klagomål 
stödde sig mest på intrång, som Momma skulle ha gjort 
i deras handel, derigenom att han höll nederlag af varor, 
isvnnerhet salt, p-å Slite och Kapellshainn. Då nu Gouv. 
Riibbing skulle afhjelpa dessa klagomål, tog han till me
del, som förtörnade M. Han lät sätta stadens lås för 
Mioinmas saltbodar, samt confiscerade ett parti tjära, som 
M,omina tänkte från Capellshamn utföra. Monnna vände 
sijg nu med sina klagomål till Drottningen, under det a tt 
G<ouvernören vände sig till Gen. Gouv. med förfrågan om 
h u ru  han skulle förhålla sig. Drottms svar till M. är 
hådlet i en häftig ton mot Ribbing. Deraf finnes i Lands- 
Cmntoiret i W isby ”Extract af Denn. K. M:tz Allernådigste 
afigångne Resolution för Administratorn Hr Jacob Momma, 
d<e dato Hamburg 10 (20) Oct. Anno 1668.

*) Lands-Cont. i W isby R eg. F o l. 117.

**) S e  Cit. Registr. aren 1667, 68 .



4) Förnimmer H. K. M:t helt onådigt a tt Gouv. 
Ribbing sigh skall hafwa understådt att uthan H. K. M:tz 
eonsens mindre med des wett eller ringaste communication 
sig tillmäta något Dominium öfver Momman eller hwadh 
honom tillhörer, I dät han uthan skiäl och allenast af 
Passion, 1 Mominans fråmvahro sequesterat och låäs sättia 
låtit, för dee bodar och den Egendom som han uppå 
Provincierna elfter sigh läinbnathafwer, alldeles m edhwillkor 
af H. K. M:z onådhe och största straff, förbindande sådane 
præsumptioner för kommande tijd e r0). Gen. Gouv. Bar. 
Sev. Bååths Resolution öfver Ribbings inlemnade |>uncter 
visar i åtskilligt beskaffenheten af M s.arrende. 2) «Såsom 
Hr Jacob M. i föllie af Contractât tillätes frie Disposi
tioner öfwer alle betiänte som med någre opbörder hafwa 
[att] beställa så att han efter Contractets lydelse kan bådhe 
af och tillsättia, så förblifwer icke destomindre för deth 
öfriga dispositionen så wida deth Provinciens affaires i 
een eller annan måtto toucherar, så hedanefter som här
till hos Gouv. och hafvver han medli flijt derhän a tt see 
att ingen einoot skiäl oförrätt tilfogat warder. 3) Mom
ma får hafwa en fullmächtig widh åhrliga jordransaknin- 
garne. 4) Alla twistigheter som förefalla det ware sigli 
om Intraderna eller elliest, böi*a af Gouvernören eller 
Häradshöfdingen decideras och remédieras. 5) Superin
tendenten skall hafwa inspectionen öfwer Kyrkior, Skolor 
och Hospitalets inkomster. 8) De betiänte som medh 
några opbörder hafwa at giöra dependera fuller så widha 
deth räntorna angår af M., men dher elliest på H..K. M:t 
wägnar något kunde förefalla dem att binda och befalla 
så skola de sig icke wägra i så inåtto Gouvernörens ordre 
att i lika måtto hörsambligen lyda. 9) Aldenstund Hans 
Excell. fönnodhar, at Hr M. gerna seer det P osten  ifrån 
Staden W isby altid med flit spedieras, så rem itterar och 
Hans Excell. till, honom om han bonden utlii Koparfve i 
Stenkumla Ting samma Gårds ränta, för deth han P osten  
altidh till Klinte hampn befordrar, åtniuta °)

Carl XI:s Förmyndare funno slutligen för godt, när 
RiksRådet Gustaf Kurck 1GG9 blef utnämnd till General 
G ouv. öfver underhållsprovincerua, att sätta honom i 
spetsen förren Commission, som skulle undersöka s tä ll
ningen på Ösel, Gotland och Öland, afhjelpa uppkom na 
oredor m. m. Det tyckes vid denna tid hafva varit Re-

*) LandsCont. Reg. F ol. 210. **) Ibid. F o l 118.



geringens tulla allvar att tråntuga Drottn. ( hristina all 

förvaltning öfver underhålls länderna, l y  det heter i in— 

ledningen till (len. Gouv. Kurcks Instruction: ”Såsom
Kongl. JNI:t hafvver af wisse skääl och motiver för gott 

funnit at taga administration af H. K. M:t Drottn. Chri- 
stinae underhålclz länder till sigh.”. . .  Men det måste all- 

drig hafva kommit till verkställighet.
Bland punkter som förekomma i Commissionens in

struction *) nämna v i: 7) Såsom Gottlandh oeh Ösel nu
äre under vvisse arrender och Rijkzens Ständer hafwe på 
sidste Rijkzdagh hållit sådane arrender af hele provincier 

i få personers händer wara något betänkelige, Kongl. M:t 

och therhoos icke kan weta om dhe samma kunna vvara 

landet till någon skada, synnerligen medh Nederlagh af 

åthskillige w ahror till handels och wandels afsaknad för 

Invvånarne. så will lvongl. M:t att Herr. Commiss. uthi 
denna Ransakningen ock ibland annat härpå reflectera, 

på det K. M:t må igenom them kunna blifwa behörligen 

underrättat om denne saken och så myckit bättre fatta 

theröfwer ett wist sluut”
Följer nu i ordningen att ur sjelfva Commissions- 

berättelsen 0J) anföra punkter, som äro af intresse till be

lysandet af Gotlands tillstånd vid denna tid. Sedan Com- 

missarierna ankommit till landet låto de uppsätta tvenne 

memorialer, ett « för Gouv. Linnard Ribbing och thet an

dra för W isby Stadz Magistrat, föruthan behörige noti

fication om vår ankomst . . . .  imedlertijdh och inedhan 

m edh swaren drögdes inkommo Landzens Fullmechtige, 
hwilke sa uppå sijne som Presterskapetz wegnar, sedan 

the någre dagar sins emillan consulterat hadhe, hoos oss 

åtskilliga beswärspuncter iuladhe, them wij för wår afreesa, 
m edh tienlige resolutioner . . . .  beswaradhe. » Bland desse 

punkter märkas «2) Beder Landtmannen underdånigst om 

någon moderation i uth tullens förhöijning, på Tiera,

*) Instruction hwar effter K ongl. Maj:t will att den Ransakning  

so m uthi H ennes M:t Drâttn. Christinæ underhâldz länder är placiderat 

attt hallas må blifwa anstält och förrättat. Giffwen i RådCamm. på 

S tockh olm s S lott d. 28 April 1669. R iks.R eg. î'o l. 791. Com missarier 

utioin Kurck. woro KammarRädet Hindrik Falkenberg och A ssesorn  

V älb orn e Erik R osenhollm .

*') Berättejserna öfver denna C om m issions åtgöranden på öwel, 

Gm tland och Öland förvaras på R ik s-A rch ivet, tillsamm ans jem te bHla- 

gotr inbundne uti en volum.



Bielekar, W eedh, Breder, slijp- och Kalcksten, sampt små hester skie måtte.
1. Hwadh Landzens tillstånd i gemeen ahngår be- finnes thet af så godh beskaifenheet at wi j näp ligen troo thet någon E. K. M:t Provincier sådanne tillfälle hafwa till sijne åhrlige uthskyllers erleggiande och sin egen fönnögenheet att befordra än äfwen thetta Gottlandh, ty  först är sielfwa jorden mestedeels godh occ bördigli nogli, fastän på soniblige ohrter både till Åker och Ang något swagare lägenheeter linnes och hwadh som ther uthi Sädli wäxer är strijd t och gräset mycket mustigt, ändocli a tt sådane ägor till Hemmanen älire störste deelen icke så widlöftige som thee uthi andra Landzorter gårder tillagde wara pläga. 2. Finnes uthi Landet skiöön och stoor boo- skap i gemeen som sitt godhe werdhe inedh sigli förer, så och en stoor quantitet af Fåår, ther af een deel heela winteren igenom sigli utlie på marken föda måste, att någre bönder berättas äga till 1000 st. Fåår och än ther öfwer. 3. Hafwe inbyggierne gått Fijske medli Strömming och Torsk, thesslijkest och Skielefångh. 4. Een stoor myckenheet Skough, hwilken them till åthskillige nyttighee- ter och penningars anskaffande tiäner, effter som intet på trädet är, hwileket icke till gagn giöras kan, ty  när trä det fälles kan Landtmannen siälfwe ståcken försällia wedli Landthampnen till thee freminandhe almtingen uthi (?) för bielke eller för timber, eller och then söndersåga låta och bräderna föryttra, qwistarne sampt Toppen af trädet kun- ne brennas till Kåhl och föras till Maasugnen och Järn bruket *) soin ther uti Landet ä h r . . .  och af sielfwa stubben och rooten brennes then bästa tiära tlierföre och Gottlands Tiäran uthi ett temmeligit prijs ännu hålles.5) beståår största dehlen af landet uthi kalkberg som Landtmannen altijdh till Penningar giöra kan när then fremmande tillståas att wara hans afnehmare, och thenne handell icke twingas. 6) thesslijkest kunde bonden ett

*) Luimnelunds bruk, hvarest en Handelsman Christoffer Nyinan  hade m asugn. Han kom till G otland 1649 oeh hade dä d e r « \V a n te -  fabrik. • Fick genom  bref af d. 24 April 1650 F orssa , Lum m elunds, Bro och Ruthe T ing i arrende. 1651 var jernbruket i gång, ty ett fri- hetsb ref för dettas skull till N ym an af d. 20  Oct. s. å. förekommer. G enom  Gen. Gouv. S. Bååths R esolution  af d. 6 April 1663 lem nades honom  ytterligare förmåner till Jernbrukets bättre fortsättande. B land annat fick han på 6 års tid bruka och nyttja de till bruket anslagne gårdar  utan ränta eller afgift.



godt partie biörkeweedh åhrligen till the fremmande fö r

y ttra om uthtullens stegring sådant icke hindrade . . . . 

7) Till alle thesse wahrors uthförandhe liafwer Landtman- 

nen dragare nog och till öfwerflödh, ty een stoor myc- 

kenlieet hästar gå heela winteren uthe at thee bonden 

intet kåsta at födha, them thee tlier till främmande för

sälja kunde.» 8) (Ar Gotlänningen ej besvärad med In- 

quarteringar och Durchmarcher) — «Således liafwer Gudh 

ocli naturen thetta landet rnedh många medell begåfvvat, 

hwarigenom tliet till een serdeles förmögenhet wäll kom

ma kan, och heelt wäll mächta utgiöra sina åhrlige uth- 

lagor, men a t een deel gårdar ähre alldeles ödhe, som 

hoosgående Extract °) widare tillkienna gifwer, tlier till 

halvve wij fölliande ohrsaker befunnit, theraf somblige af 

inehra och thee andre af mindre werdhe skattas måge, 

doch lijckwäll liafwe the alle hulpit till ödehemmnens 

ödeliggiande. 1) Then swåre siukdom och Pestilentzie ” ) 

som Gudh för någre åhr sedan thetta Landet liafwer we- 

let hemsökia rnedh, tå een stor myckenheet af Almoge 

gienom döden bortryckt älir, a tt landet intill tlienne dagh 

intet liafwer po>puleras kunnat och liafwer tlienne conta

gion lioos Gottländningen ett rä tt tillfälle at grassera, 

elfter som then helbregde för then inlicerade intet sky 

plägar, 2) liafwer och förre Ahrens misswäxt och Saltets 

dyrheet eij ringa hulpit till sombliges oförmögenheet och 

sedan påfölgde hemmanens öfvergifwande, 3) Förhöijningen 

utlii stoore Tullen liafwer och then fremmande een tijdh 

hårt åtli afhållit at kunna liambnarne besegla, och bon

dens grofwa waliror, som landet uthgifwer, elfter förre 

wahna afliempta. 4) Fogdernes försummelse, som bon

den tillåtet at draga utlagorne på sigh, och sedan alt 

på een gångli utlitagit afhendandes bonden bådlie oxe 

och koo, älir och een stoor orsaak, föruthan andre greep 

som  thee kunna hafwa föröfwat, I tliet thee nielira upbu- 

rit, ähn bonden godt giort ähr, förandes honom melira till 

re s t än han skyldigh warit . . .  at erfahra alla thee förre 

Fougders s tree t ähr mycket swårt, ty  mäst alla Gott- 

landlis bönder weeta siälfwa intet at uthreeda sigh, utan 

thee  hafwa Fougden låtit taga liwad han fordrat och tliet 

öfrige intet melira elfterfrågat. 5) Thesslijkest ähr och

’) Saknas.

**) Pesten om näm nes som  grasserande på Gotland åren 1660, 61 , 

62 i et! bref af Olivecrantz. RiksArch.



Ahnogen ai' Lendzmennen, them thee Doinmare kalla, noogli 
tryckt blefwue, hwilke ieke allenast medh Allmogen kiöp- 
slagat, uthan och them tillhållet a tt giöra sigh arbete och 
tiänst, sampt genom hwariehanda greep sökt at giöra någon 
them närbelägen gård  öde på thet the honom måge bruka 
kunna för grässgiäldh. ö) bårgarne uthi W ijsby hafwa bon
den ifrån länga tijder tillbaka crediterat sine wahror och 
lätit. honom Ähr ifrån Ähr draga mehr och inehr skuld 
uppå sigh in till tliess tlier uti är fölgdt, at bonden ähr 
blefwen tillbunden altijdh medh sin Credition allena at 
handla och när tå then skyllige medh döden afgårgen 
är, hafwer bårgaren sigh hållit widh gården, a tt then 
succederade åbooen hafwer för skullden ståå och then be
tala måst, så at then gielden månghen godh bonde haf
wer ruinerat, föruthan then höga wahrornes Stegringh, 
som bårgaren althijdh sigh till P roFit och Bonden till 
skada hafwer brukat, 7) Hafwa eij heller Prästerne ringa 
hulpit och än dageligen hielpa till Allmogens förswagande, 
hwilket alt at upreepa här alt för widhlölftigt wara skulle, 
uthan kan synas af ihe uthi bredden citerade bladh, huru 
bonden af P rästen tryckes, så att tlier a f i Kortheet 
hemptas kan, att soinbliga bönder giöra uth mehra Ahr- 
ligen till P rästen ähnn till Höga Offwerheeten när alt wer- 
deras uthi Penningar, och somblige nästan så mycket, 
hwilket är för Landet een öfwermåttan stoor gravation, i 
thet föruthan drifwa somblige Präster handell medh bon
den och weeta mycket wäll att hålla honom uti Contri
bution, brukandes äfwen, så well thee som Lendzmennen 
thet greepet at nyttia ödesgården för grässgiäld,... 8) Sam
maledes måste bönderne the öfwermåttan inånge Kyrckior 
wedli macht hålla, som på thet lilla Landet ähre öfwer 
Nijtije St. ther af oftta hender att tree eller fyra bönder om 
een Kyrkia ähro som thee underhålla måste. 9) Ähr 
och bondens Allmenna och egen lättja  till hans förderf 
een liufwudorsaak, ty intet wärck giöres af honom, ther 
han icke sin maakligheet uti sökt hafwer, som förfaren- 
heeten uoogh uthwijsar, brukandes än tå thessutom  da
gen mästa deels half till sitt arbeete. 10) Förderfwes bon
den mycket af thet goda lefwerne han dageligen wedh 
upfödes, ther han heller will gifwa penningar än sielfwa 
pertzelen, på thet han then samma förtära måste. T hess- 
lijkast upgåår mycket weedh theras stoora bröllop barn
dop och begrafningar som hoos GottlenniDgen mehr än 
uthi någon annor ohrt till öfwerflödh inrijtat ähr. hwilke



alle upräknade styckr äliro förnembste olirsaken till Går- 
darnes ödhe blifwande oeh Alhnogens oförmögenheet, för- 
utlian andre skiäl af mindre werdhe tlier then rijke bon
den utliöder then fattige oeh somblige alt för tijdigt bruka 
hampn kiörningar och låta åkerbruket blifwa tillbakars, 
sampt när Arfskifte hållas skall, melina Arfwingame thet 
wara een skyldighet at thee böre till bytet kalla Domma- 
ren then the sedan thet bäste af boodt gifwa, fast än för
rådet är ganska ringa. W i . . . .  hafwe någre särdeles för
ordningar giordt så till at afskaffa thee styckien som All
mogen tryck t hafwa, som uthur wägen rödia thee hinder 
hvvilka Ödesgårdernes uptagande hafwa emotstådt, som 
först äh r af oss upsatt een Stadga och underrettelse öf- 
wer Fougdernes förhållande emot Allmogen uthi ränthor- 
nes upbärande och tlieras thidelige infordrande, hwar 
weedh alfwarligen befalt ähr att thee» skola göra sin 
pligt. 2) «Förbudit alt grässgiälds bruuk som ickie allenast 
Hemmanen eendells ödlie giordt utlian och förhindrat a tt 
thee äro uptagne och bebodde, hwar emoth och på thet 
ödesgårdarne Lijkwell icke alldeles förfalla måtte och 
ägorna distraheras, skole thee på annat sätt afbergas.. . .
3) Ahr a f oss een Instruction upsatt för några deputera
de som emillan staden W ijsby ocli Landet om theras 
åhrligen tilltagande skulldli een fullkombligli Liquidation 
aflätta skole och thenne gamble oredan een gång afhielpa, 
och tlies utlian förbudit, at ingen skall wara tillåtit rnedh 
bonden någon handell at drifwa, utan bårgarne allena, 
hwilka och blifwrer skyldigh sigh att rä tta  elfter thee Taxor, 
som uppå begge sidors wahror af them sielfwe åhrligen 
slu tas och belefwas.. . .  Men thet Andelige Ståndets för
hållande emoth Allmogen och then stoora rättigheet thee 
præ tendera hafwe wij intet wijdare oss understådt at röra 
ähn  at wij så wijda Alhnogens Ahrbete ahngår förord
nat hafwe, a t ingen P räst måå mehra af bonden fordra 
än  effter then föreliningh som Ahr 1648 emillan Präste- 
skapet och Allmogen oin then rättigheet som åhrligen 
p ræ steras skall, upprättat ähr . . . .  och endoch thenne 
forlijkningh om thet som Prästeskapet af Allmogen böör 
fordra, så sollenellement giordt ähr och thee å både 
süjdor wäll medh till fredz warit, hafwa hjkwäll Preste- 
skapet een sådan föreening öfwerträdt, kräfiandes mehra 
a f  Bonden än tlier uthinnan them tillståås, hwilket föröf- 
w ande för än thet af Oss Prästeskapet förhållet bleef haf
w a the söckt med skiäl at behaupta, inleggiandes till Oss
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eeti skrifft, hwar medh thee förmehna sigli bewijsa willia, 
att ieke allenast hafwa macht thet at fordra, som 
oftabemälte förlijkning innehåller, uthan äntå fast mehra 
och thet som icke eens linnes ther utliinnan nembt. Så
som nu icke uthan ähr at Prästerne på Gottlandh liafvva 
mäst twenne Kyrkior och somblige Tree wedh liwilke 
tliee Gudhz tiänsten uppehålla skole, och Manthalen som 
till Kiörkorne gå, fast ringa ähro. at uthi tliee största för- 
samlingarne der som Predikas uthi T ree K iörkor föga 
mehr än tiugu gårdar behåldne finnas, hwilke som P rä
sten . . . .  underhålla måste, liwarigenom Landet nu be- 
swäras, sainpt ähr een stoor pålaga,» derföre hem ställde 
de Conunitterade till Kongl. Maj:t om icke en del a f de 
många kyrkorna kunde ödeläggas, de förnämste endast 
vidmakthållas, samt alla hemman belägne på en mil från 
kyrkan räknas till samma socken, hvilket de ansågo liaf- 
va det goda med sig att i stället för några 40, små och 
dåliga Pastorater, bildades tjugo goda och behållna. De 
prestegårdar som efter då varande innehafvarens död 
skulle indragas, kunde Kongl. Maj:t anslå till underhåll 
åt Presteenkor. . . . «The stoore Boolagh» på Skattegår- 
darne borde uppliäfvas och Konungen stadga huru inånga 
fullvuxna karlar lingo finnas på en gård. Om ej de fö
reslagna medeln till ödehemmanens upphjelpande för- 
slogo, föreslås att en del af de tyske bönder « som ifrån 
Kongl. Empterna sigh till staden Ahrensburgh begifwit 
och nedersatt hafwa, till Gotlandh transporteras kunde 
och them theeras frijheet gifwas . . . .

Om W isby stad säges «at W ij effter wart olörgrip- 
lige tycke ej wäll see kunna huru thenna Staden genom 
uthrijkes handell eller manufacturers inrätliande skulle 
w, ra at förbättra, efter som 'th en  uthrikes Handelen är 
ther så godh som then Practieeras må, när inan anseer 
at Bårgerskapet allenast wandhla medh thet som L andt- 
inannen consumerar och åter rétribuerai', ty Landet be
seglas nu mycket af the fremmande som åthskillige wah- 
ror tädan hempta och somblige bårgare hafwa egne F ahr- 
kåster, liwarmedh tliee uthrijkes orter sökia, men tages 
ther afseende uppå at något nederlag på Gottland be- 
främias måtte, hvilket åter till andre Olirter förföras och 
debiteras kunde, så är W ijsby för thess Hampn skull ej 
legligit till någon stoor iiandell emedan hampnen icke 
allenast är både swår och farligh till thess inlopp, uthan 
och så grund at små Fahrkåster, såsom boyortar och



ISkuutor icke ter lasta kunna, rnedh mindre thee sigh uthi 
inloppet läggia skohla, eij heller är uthanföre någon an- 
kargrundh, utan een öppen redd . . . förthenskull eij heller 
W ijsby numehr till någon nederlagh och stoor handels 
Staadh tiänligh skattas kan, serdeles sedan hegynt är 
Skeeph och Lastdragare at drifwa Handelen och T rans
portera wahrorne ifrån then eena ohrten till then andre, 
der lijka wäll Situationen af Gottlandh . . . .  fordrar een 
godh nederlagz platz, Om något nederlag annars på någon 
ohrt bequemeligen tillåtas må, hwarföre wij om alle Land- 
zens Iiam pner een noga underrättelse fordrade » . . . . blef 
af alla «Slitöhampn till det bästa beskrifwen, reeste alltså 
till bemälte Ohrt på thet wij ährfara måthe om alle thee
Commoditeter ther funnes'’  och funno ”att Hamp-
nen är ther helt godh, at på tre ställen säkert både in- 
och utseglas må och man således ickie är bunden till ett 
wäder allena, utan kan medli åthskillelig wind både uth- 
och inlöpa . . .  ä r  så stoor at den säkert heela Ed. K. 
M:tz skiepz llotta begrijpa kan”. De Committerade föreslå 
der anläggandet a f  en stad. Vidare anse de, att Gotland ej 
är så passande fö r manufacturer som Ösel, ty i sjelfva 
landet finnes litet som är tjenligt dertill; ”det wigtigaste 
att omtala af waror några huudar och skin som till en 
tenunelig myckenheet årligen stiga, them at bereda och 
att garfwerier inrätta liafwer een benemdt Pollhammar*) 
som sigh detta uppå tagit och är therföre medh Privile
gier förrsedd worden, inen hafwer för medellössheet skull, 
ringa ther till giordt”. Vidare omnämnes ”Skieppzbyg- 
geriet som Commiss. Reenstierna på Gottlandh widh Slitö 
hambn begynt hafwer, hwilket om han så fortfarer som 
han  sigh törliuda låther och begynnelsen giordt äh r, eij 
annars än nyttigt för Landet wrara kan, för uthan thet 
goda soin heela Ed. K. M:ts Rijkie af all Skieppzbygg- 
ndng tillskyndas”. Commissarierna funno ej att Gotland 
under Reonstiernas arrende var mera betungadt än under 
D rottn. Christinas ”betiente disposition, ehuru wäll någre 
fåiå orimligheeter sä af för stoor tagen myndigheet, som 
eltliest af Arrendatorens betiänte förelupne äro, hwilka nu 
äiro rättade och elfter möjeligheet förebyggde.” Landtman- 
men var snarare med Arrendatorn väl tillfreds, men Magi
stra ten  i W isby hade genom åtskillige skriftelige punkter 
b<esvärat sig ötver Reenstierna, hvilka meddelades denne

’) Denne Polhammar var fader till vår utmärkte Christoffer P o l
herm, som föddes i W isb y  1661.



och livarpå han afgaf svar; de Comitterade ansågo klag)- 
punkterna vara afliten  vigt, sökte dock i görligaste måfco 
ställa staden i dess önskan tillfreds.0) Mot Gouv. Rib
bing hade de intet att anmärka eller klandra och hade 
B orgerskapet i W isby begärt a tt få behålla lionom in 
längre.

Bland de sexton sjelfva berättelsen vidfogade bi
lagorna fästa vi oss vid några punkter uti ”Resolution 
uppå H r Commissarien I. Reenstiernas såsom Arrendators 
på Gottlandh inlagde puncter etc. W isby den 20 Juli 1GG9. 
10) Gouv. skulle tillhålla Landsgevaldigern a tt vara Reenstj. 
behjelplig vid räntornas indrifvande; 13) Angående skjuts- 
ningen må 11. ej, ifall bonden är trög och försumlig, sjelf 
u tpan ta, utan skulle det ske genom Gouv.; 14) Jordran- 
sakning skulle årligen hållas af Gouv. i sällskap med R. 
eller dennes ombud; 34) ”Der som H r Reenstiernas egne 
Betiänte wijd Skeppsbyggeriet sigh emot honom uthi nå
gon måtto fö rb ry ta , då må han emot dem procédera som 
inaneerligit är medh een rä tt Huusdiciplin. »

*) S e  R esolution på B orgem estare och Rfidhz sainpt gem ene Bor- 
gerskapetz i W ijsby inlagde puncter. ”B orgerskapet andrager at dem 
uthi Ilandell och W an d ell, af Hr R eenstierna stoort intrång skeer, i 
det han medh Präster, D om are, Borgare och B onde effter sitt eg it be
hag i grosz och uthi minut skall handla”, derpå svarade de Comitterade, 
att” så länge Borgerskapet sig  regulerar efter den T a x a , som år från 
år öfver varorna gjord blifver, fick ej Reenstierna handla med bonden  
eller åtnjuta andra handelsrättigheter än andra främmande handlande, 
m en ont Borgarena bröto em ot uppgjorde Taxan, skulle R. få tillåtelse  
att fritt handla. Reenstierna forböds att utskeppa tjära, såsom  han 
brukat från S lite och K apellsham n.

Til W/gg till sid. 8.

A rchen lio ltz anför i M em . d. C hristine T . II. p. 8 9  ett D ro tt

n in g en s bref dat. H am burg d. 7 A ug. 1 6 6 6  t ill  G en . G ouv. S e

ved B å å t , deri hon näm ner att Sr A dam i bortarrenderat Ö sel och  

G otlan d  t ill M om m a, som  erbjudit s ig  att årligen  betala  2 1 ,0 0 0  

R d al. för G otland och 2 0 ,0 0 0  för Ö sel. M en D rottn in gen  an såg  

d etta  vara väl lite t och v ille  hafva arrendesum m an för G otlan d  

ökad t ill  2 5 ,0 0 0  Rd. och för Ö sel t ill 2 4 ,0 0 0  ltd . A nbudet för  

Ö lan d  var 1 7 ,0 0 0  l t d . ,  m en D rottn . v ille  hafva d et förokadt t i ll  

2 0 ,0 0 0  ltd .


