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Dessa oköpla räntor ålåg nu Red. Koll. att utreda. De be¬
traktades såleds såsom tillhörande den gamla Reductionen. Deras
reducerande var ett tillägg till denna; det var här icke fråga om
en ouppfylld förbindelse, utan om en afräkning på en köpt vara.
Köpen voro ingångna under förutsättning att vissa räntor ej skulle
beräknas och nu blefvo dessa beräknade och återfordrade. Det
var lagligt köp, som nu långt efteråt ändrades, emedan det an¬

sågs hafva skett på för goda vilkor för köparen. Sådant kunde
icke ske efter 1655 och 1680 års beslut, men var i full öfver-
ensstäinmelse med de grundsatser som blifvit gällande 1682.

Red. Koll. mötte stor svårighet vid delta arbete, heldst par-terne framträdde med anspråk på afkortningar i följd af förmed¬
lingar på hemman, ödesmål o. d. Konungen hade slutligen ef-
tergifvit sin rätt så till vida alt han blott fordrade dessa räntor
i de fall alt innehafvarne egde liqvida fordringar hos Kronan,
eller pante- och köpegods, som kunde gå i afräkning. Det for¬drade nu sin tid att uträkna godsens ömsesidiga värde, så alt
lösen blef jämnt svarande emot räntorna. Ännu svårare blef sa¬
ken emedan parterne, oaktadt den mildring Konungen g i f v i tdem, dock fortforo att söka bevisa sin rätt till afkortningar. Koll.hade ej för andra göromål medhunnit att handlägga dessa ären-
der, och fruktade deraf en större lidsutdrägt.

Åtskilligt återstod såleds ännu af 1655 års Reduclion. Fjerdeparts-räfsten var i det närmaste fullbordad; äfvenså de omistande god¬
sens. Det som hufvudsakligen återstod var bytesgodsens och de
oköpla räntornas reduclion, samt de äldre köpen och bytena före
1652, ty äfven d essa hade efter 1686 års Riksdag kommit un¬der Red. Koll. behandling. På samma gång som de oköpla rän¬
torna förklarades redueibla, blef äfven köpegodsreductionen påförbudne orter utsträckt till de gamla tiderna, tvärtemot 1680
års beslut, men i följd af den förändring som inträffat 1682—83.Äfven om denna utsträckning likasom om de oköpta räntorna hör-
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des Adeln vi d 1686 års Riksdag. Den förmenade väl att Ko¬
nungen i den sista Reduetionsstadgan hade stadfästat den gamla
terminen af 1632 och bad om «dess ständighet«, men Konungen
gaf till svar att oansedt den sista Red. Stadgan i dess 7:de punkt
upprepar «hvad 4655 års Red. Stadga om godsens inlösen på för¬
buden ort i munden förer«, har Kongl. Maj:ts mening alldrig varit
alt vbinda sig händerna« hvilket Kongl. Maj:t ock förbehållit sig
i den tolfte punkten af Red. Stadgan. Det var den punkt som
förbehöll åt Konungen att efter inhämtad upplysning närmare
besluta -4 ).

Denna öfversigt af den gamla Reductionen i det skick den
befann sig, då Red. Koll. upplöstes, lemnar mången fråga obe¬
svarad. Yi kunna ej för närvarande ingå i vidlyftigare utredning
af dessa ämnen. Den vigtiga frågan huru mycket denna Reduc-
tion inbringat måste vi ock lemna å sido. Red. Koll. talar om
en uppsats, som det bifogat sin berättelse, utvisande under sina
vissa titlar hvad hela verket kunnat afkasta ifrån Reductionens
första början. Men denna uppsats saknas vid det exemplar af
berättelsen, som vi funnit i Riks-Arkivet, och vi hafva äfven för-

gäfves eftersökt densamma i Red. Koll. Registratur i Kongl. Kam¬
mar-Arkivet. Red. Koll. berättelse finnes der, men utan denna
bilaga.

Med denna berättelse slutade Red. Koll. sin bana. Yi hafva
redan nämnt att dess återstående ärender förenades med Reduc-
tions-kommissionens. Reductionerne sammansmälte slutligen'4S).

TRETTONDE KAPITLET.

Om methoden vid Reductionsarbetet till och med dr 1687.

Yid en så invecklad sak som K. Carl XI:s Reduction kan den

frågan icke undvikas: huru förfor Reductions-kommissionen för att

247) Stiernman; 1. c. T. III. p. 1958 och 1990.
248) Red. Koll. Berättelse d. 16 Dec. 1687 är undertecknad med nam¬

nen : Axel Julius De la Gardie. — G. Gyllenstierna. — Fabian Wrede.
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utreda alla frågor? hvilken melhod begagnade den, bvilka källor
för att finna sanningen, bvilka bevisningsmedel för att skilja rätt
och orätt?

Vi hafva redan nämnt att Red. Kommissionen och Red.
Kollegium upplöstes eller, rättare, förenades med tnindskad per¬
sonal till ett enda verk i slutet af år 1687. Reductionens ut¬

förande kan såleds sägas dela sig i två perioder, före och efter
denna tid. Sjelfva formen af de embetsskrifvelser från Red. Kom¬
missionen som varit våra källor har föranledt oss att på detta sätt
afdela vårt ämne. Vi hafva äfven sökt gifva ett begrepp om ar¬
ten af Red. Koll. verksamhet intill denna tid. Det är såleds nu

Red. Kommissionens handlingssätt intill samma lid, som frågan
rörer.

Kommissionen var, såsom redan är nämndt, utsedd af Adeln
sjelf på 1680 års Riksdag, men försedd med Konungens fu 11 -
magt. Denna fullmagt uppräknar ledamöternes namn. De voro:

Landshöfdingen Clas Flemming, hvilken Konungen förordnade vatt
föra directionen och prcesidiumet«, Landshöfdingen Jacob Flem¬
ming, Ofversten Lennart Ribbing, Balzar Marschall, Ulf Bonde
Thorson, General-Krigskommissarien Bengt Rehnfelt, Direktören
Berthold Ruut, Cammarrådet Anders Lindehjelm, Canzlirådet Eric
Lindskjöld, Cammarrådet Joel Gripenstjerna, Assessoren Johan Ut-
terklou, General-Tullförvaltaren Brynte Cronskiöld samt Assessoren
Jacob Gyllenborg. Desse Herrar ålades nu att utföra Reduetio-
nen. Kommissionen hade sitt säte i hufvudstaden, men egde att
brefväxla med Guvernörer i provinserne och Landshöfdingar, att
de efter Riksdagsbeslutet hemfallande godsen ofelbart måtte in¬
dragas. Kommissionen hade att skärskåda och afhjelpa inträffande
«tvifvelsmål och difficulteter och det så fodersamt at icke exeeutio-
nen af Riksdagsbeslutet derigenom onödigt måtte komma att diffe-
reras och eluderas«, Kommissionen bekläddes såleds med fullt

-— Ilenric Danckwardl. — C. G. Gyllencreutz. — Daniel Tilas. — p.
Franc och conlrasignerad af J. Thöresson,
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afgörande niagt; den var icke ett råd, den var mera en domstol.
Riksdagsbeslutet 1680 skulle vara dess rättesnöre.

Kommissionen frikallades från allt ansvar utom inför Konun¬

gen. Hvarken ledamöterne sjelfve eller deras efterkommande skulle
aför det de i förmågo af den dem uppdragne fullmagt och efter
Riksdagsbeslutets förordning och anledning görandes varda« stånda
till svars bvarken inför «Rikets Ständer samteliga eller något Stånd
i synnerhet, eller någon ledamot uti något Stånd, nu eller i till¬
kommande tider, vid livarjehanda tiders ombytelse«.

När sedermera 1682—83 årens Riksdag med sina nya be¬
slut gifvit saken en ny och ännu större karakter, förnyades full¬
magien. Reductionen i följd af 1683 års beslut utfördes af sam¬
ma Kommission som den af 1680. Men nu var intet Riksdags¬
beslut deras rättesnöre; de skulle lyda Reduelionsstadgan och
Konungens befallningar2 ,L).

D. 10 J an. 1681 upplästes Konungens fullmagt för den
församlade Kommissionen, som nu skred till verket. Bref afsän-
des till Landshöfdingarne alt införskaffa erforderliga dokumenter
ifrån donatarierne. Då härmed gick något långsamt satte sig Kom¬
missionen ned alt ur Kronans handlingar sjelf göra utdrag rö¬
rande de under Riksdagsbeslutet sorterande godsen och afsände
till Landshöfdingarne en specifikation derpå med befallning att
sequestrera räntorna. Kommissionen ville dermed visa att den ej
lät sig uppehållas af undanflykter.

Men på samma gång ville Kommissionen också visa sin opar¬
tiskhet och befallde Landshöfdingarne att justera landsböckerna

249) Kon. fullmagt för Red. Komm. dat. d. 9 Dec. 1680 finnes såsom
Bilaga N,o i till Red. Komm. Berättelse om Reductionsverket afgifvend. 30 Junii 1684, äfven tryckt hos Loenbom i Handlingar till K. Carl
XI. Historia, ll:te saml. p. 46. Den nya fullmagten af d. 21 Dec. 1682
utgör Bilagan Bilagan Litt. A. till Red. Komm, berättelse om Reductions¬
verket, afgifven d. 1 Julii 1684.
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rörande Norrköpings besluts gods och lifstidsfriheler, på det in¬
gen utan säkerhet måtte graveras'50).

Red. Komm, företog sedan hvarje casus särskildt, i den mån
upplysningar inhämtades. Den vaktade sig att genom «general-
resolutioner« binda sina bänder, beldst nya och egna casus esom¬
oftast förekomtno. När behof gjordes inhämtade den Konungens
vilja. Det var en flitig skriftvexling emellan Kommissionen och
Konungen, bvilken sålunda i egen person afgjorde mången reduc-
tionsfrå<ra.

O

Man hade tänkt sig saken slutad med år 1681. Detta vi¬
sade sig snart omöjligt. Dokumenterne inkommo långsamt, ran-
sakningarne i landsorterne fördröjde afgörandet och innan det för¬
sta Riksdagsbeslutet var utfördt, kom det andra uppå, som til¬
lade Konungen allt. Det.a verket kunde ej hvila, till dess det
förra var slutadl; Kommissionen måste arbeta på bägge och på
det sednare mäst såsom vigtigast. Den första relation af Red.
Komm som vi sett är af d. 30 Junii 1684 och redogör för gö-
romålen med 1680 års Reduction ifrån begynnelsen251).

Samtidigt med denna aflemnades en särskildt berättelse om .

Kommissionens arbete med anledning af 1683 års Riksdagsbeslut.
Den är daterad d. 1 Julii 1684. Dessa berättelser, hvilka se¬
dermera tid efter annan förnyades, innehålla summariska öfver-
sigter af hvad som åtgjordes vid Reductionsverket. De äro för¬
sedda med ett större antal bilagor, som innefatta dels bref ifrån
Kommissionen till Konungen och till embelsverken, samt svar
deruppå, dels uträkningar och tabeller som utvisa hvad Reduc-
tionen inbringade. Dessa handlingar äro våra källor för den föl¬
jande framställningen.

När Reductionskommissionen nu skulle företaga 1683 års
oinskränkta räfst drog den sig till minnes donatariernes förut åda-

250) Red. Komm. Relation d. 30 Junii 1684 Bil N:o 2, 3 inne-
- hållande Komm, bref till Landsköfd. d. 18 Jan. och d. 19 Maj 1681.

251) Jfr slutet af denna Relation d. 30 Junii 1680; i Riks-Arkivet.
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galagda ovillighet ocli betänkte sig på kraftiga medel att tvinga
dem. Ty det var icke enligt med Konungens rätt att verket drogs
ut på tiden. Kommissionen visste huru donatarierne brukade göra
invändningar alt åtkomsten förskref sig från så gamla lider att
upplysningar saknades, att dokumenterne förkommit o. s.v. Kom¬
missionen väntade derfore icke på deras förklaringar utan upp¬
sökte sjelf ur offentliga handlingar allt som talade för Kronans
anspråk och ålade donatarierne «probationem tituli«. De handlin¬
gar Kommissionen begagnade voro det gamla Reductionskollegii
donationsextracter och öfriga akter samt Kronans jorde-, afkort-
iiings- och copieböcker. Red. Koll. extracter grundade sig just
på dessa böcker, hvilka såleds blefvo hufvudkällor; de voro dock
genom äldre försummelser vid deras upprättande ej fullständiga.
1 Arkivet fanns intet före K. Gustaf I. tid men ett och annat

från denne Konungs regering, dock ej allt, ty det som bortgafs
infördes icke alllid i registraturen.

Dernäst uppsökte Red. Komm, gamla bref och handlingar
om gods hvarheldst de kunde öfverkommas. Den vände sig till
Antiquitetskollegium. Derifrån fick Kommissionen del svar alt der
funnos väl bref om personer men ej om gods, och att en del
bref kommit bort, utomlands, ända till Flandern. Efterfrågan
hade skett vid Spanska hofvet, men ingen reda erhållits.

Vidare genomletades Canzli-Arkivet och der funnos handlin¬
gar mest om Konungarnes arfvegods och förhandlingar emellan
dem och enskildte personer, äfven gamla frälselängder som extra¬
herades. Landshöfdingar och Guvernörer ålades att i copie- och
jordeböcker i landsorterne efterse bvad som varit Kronogods, på
livad tid och hvilka vilkor det blifvit afhändt och fordra besked
af possessorerne. På dessa bref kommo åtskilliga svar. En Gu¬
vernör, Raron Carl Gyllenstjerna, fann ingen nöjaktig underrät¬
telse i de ofullkomliga acter, som förvarades i hans Guvernements-
canzli. Landshöfdingen Axel Stålarm hade ej äldre jordebok än
1635 och ej copiebok äldre än K. Gustaf Adolfs tid. Lands¬
höfdingen Lilliecrona fann ingen lands- eller copiebok i sill Lands-
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kontor före 1586 och brefböcker blott ifrån 1624 och trodde ej
mycket mera kunna återfinnas än livad Red. Kollegium redan
pröfvat. Kommissionens svar lydde lika till alla desse att de
skulle söka i det som fanns202).

Men icke nog härmed. Äfven enskildte personer som trod¬
des bafva gamla handlingar i förvar tillspordes. Hvar ett doku¬
ment fanns uppspårades det. Det hlef ett forskande, ett letande
öfver hela riket. En Häradsskrifvare i Ostergötbland vid namn
Gisle Joenson sades hafva haft i sin ego gamla jordeböcker, som
troddes hafva tillhört Kammar-Arkivet, likaså en viss Stiernfelt.
Genast skref Kommissionen till Landshöfdingen Axel Stålarui att
efterhöra detta och förskaffa samlingarne till Red. Kommissionen25 3).

På grund af dessa upplysningar, från alla håll samlade, fat¬
tade Kommissionen raskt sina beslut. Bref på bref affärdades med
listor på gods, som Landshöfdingarne skulle indraga. Ibland fick
Komm, sjelf emottaga sådana listor ifrån Konungen. Han grep
in i verket med egen hand, när han så fann för godt. En sådan
lista på gods i Upland, Södermanland och Westmanland kom
ifrån Konungen redan i Januarii månad 1683 och fortskaffades
genast till vederbörande Landshöfdingar. Allt som derpå var upp¬
taget och befanns vara pur donation skulle genast tagas. Om in¬
vändningar gjordes under förebärande af köp, byte o. s. v. in¬
fordrades acterna254).

I allmänhet synes Konungen blifvit tillspord före verkställ¬
ningen. Det heter i Kommissionens bref att Konungen vill in¬
draga, att Konungen resolverat efter vid Kommissionen hållna

252) Kommissionens bref d. 8 Jan. d. 1, 10, 13 Febr. 1683. Bilag.
Lill. B D. E. F. till Relation. 1 Julii 1684.

253) Komm, bref d. 8 Jan. 1683. Bil. Litt. G. till Relät. d. 1 Julii
1684.

254) Kon. bref till Red. Komm. d. 24 Jan. 1683 och Red. Komm.
bref till Landsh. Fabian Wrede i Upland, Maurits Posse i Westmanland och
Gabriel Falkenberg i Södermanland d. 27 Jan. s. å. Bil. Litt. H. I. till Relät,
d. 1 Julii 1684.
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protokoll o. s. v.255). Det visar sig äfven att Konungen stundom
eftergaf en del och att de som voro fatliga skulle på en särskildt
lista hemställas till Konungens godtfinnande. Ibland ändrar Ko¬
nungen sitt beslut och indrager gods dem han ämnat efterskänka,
men sedan funnit oumbärliga-56). Ibland åter inhämtar Red. Komm.
Landshöfdingarnes belänkande innan den fattar sina beslut257).

På detta sätt fortgick Reduclionen med rask fart under bela
året 16852 5&). Kommissionen började arbeta i Januarii månad
och redan d. 16 Mars s. å. följde en påminnelse till Landshöf-
dingarne med fråga om de indragit hvad Kommissionen anbefallt
dem eller om hinder förefallit259). Här var ingen undflykt, intet
dröjsmål. Ville donatarierne söka undflykter, så kommo Lands-
höfdingarrie öfver dem, dröjde Landshöfdingarne så hade de öf-
ver sig Reduetions-kommissionen. Väl yttrar sig Red. Komm, att
Landshöfdingarne skulle drifva verket «med, god lämpa« och så att
livar och en «likasom sjelfkräfiande« kom med förklaring om sina
gods, ty det kunde lända dem sjelfve till säkerhet260). Men svår¬
ligen kunde några lampor göra denna sak dräglig för dem som
nu sväfvade i ovisshet om de egde något eller intet af det de
intill denna stund trott sig ega och deras fäder och förfäder egt,
hela sekler igenom.

255) Komm, bref d. 13 Junii 1683. Bil Litt L. till Bei. d. 1 Julii
1684.

256) Tvänne bref af Red. Komm d. 25 Julii 1683, Bil. Litt. M. och
O. vid Relät d. 1 Julii 1684 samt Bil. Litt L. och Bref. d. 7 Aug. 1683 Litt. P.

257) Komm, bref d. 15 Aug. d. 5 Sept. d. 2 Oct. 1683 till åtskilliga
orter. Bilag. Litt. Q. R. S. till Rel. d 1 Julii 168't.

258) Jfr Red. Kommissionens bref under hela loppet af detta år ibland
Bilagorna till Rel. d. 1 Julii 1684. Litt. II. I. K. L. M. N. O. P. Q. R.
S. T. U. W.

259) Komm, bref d. 16 Mars 1683, Bilag. Litt. X. till Rel. d. 1
Julii 1684.

260) Red. Komm, bref till Landshöfdingarne samt till Öfterste
Gustaf Hårdh d. 8 Jan. och 5 Febr. 1683. Bilag. Litt. B. C: till Rel.
d. 1 Julii 1684.


