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Utom de Konungsgårdar som togos funnos andra som fingo
lösas. Delta skedde på Konungens befallning, dervid han dock
undantog vissa gårdar, som han förbehöll sig att de ej fingo lö¬
sas. Rättigheten alt lösa Konungsgårdarne var inskränkt till el¬
jest oförbudna orter2'-).

På samma sätt fortfor Red. Komm, äfven efter 1683 års

Riksdagsbeslut. Ett vidsträcktare fält var då öppnadt, ty bestäm¬
ningen om lillhörigheterna, alt de borde skattas af lika vigt med
rå och rör, fanns icke mera. Komm, utsträckte sina fordringar
längre och zilfrorna utvisa att det skedde till stor förmån för
Kronan'2 7 3).

Konungsgårdarnes Reduction fortgick oafbrutet i den mån
de öfriga göromålen tillä to; Red. Komm, klagade alt dröjsmål
förorsakades både genom gårdarnes stora antal och verkets vidlyf¬
tighet, som fordrade ransakningar i orterna, parternas hörande
och granskning af en mängd räkenskaper. Det synes af datum
på Kommissionens bref alt arbetet fortfor flere år och det vill
äfven visa sig af 1687 års Relation alt nya listor uppgjordes tid
efter annan som jämfördes med de afgjorda sakerna, att ej något
måtte förbigås. 1 den mån godsen indrogos, ålades äfven inne-
hafvarne att aflemna originaldocumenterna, ty Konungen såg ej,hvartill de kunde hafva dem nödige, sedan de mistat godsen.Detta inlefvererande af handlingarna lärer dock hafva gått någotlångsamt, ty Konungens befallning derom utfärdades redan d. 14
Mars 1681 och ännu öfver tvänne år sednare — d. 6 Nov. 1683
— påminner Red. Komm, i bref till Landshöfdingarne att det
borde ske274).

För att öfverskåda summan af de reducerade Kungsgårdarnehafva vi anlitat tvänne handlingar. Den ena är Red. Komm.

272) Kon. bref till Red. Komm. d. 25 Febr. 1682, Bilag. K:o 16till Relät. d. 30 Jun. 1684.
273) Relät. d. 1 Julii 1684 med dess Bilag. Litt. U. U. och W. IF.
274) Bilag. N;o 17, 18 till Relät. d. 30 Junii 1684.
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uppsats öfver Konungs- och Ladugårdarne, utgörande Bilag. N:o
19 till Relationen d. 30 Junii 1684 och Litt. W. W. till Relät,
d. 1 Julii samiua år, den förra rörande 1680, den sednare 1683
års Reduetion. Den andra urkunden är det vid Grefve- och Fri-

herreskaperne redan anförda exlractet öfver hela Reductionen intill
1687 års slut. Man ser af Red. Komm, uppsats hvilka gårdar
indrogos och hvilka frikändes. Extractet af 1687 upplager rän¬
torna i penningevärde, icke för hvarje gård men för hvarje pro¬
vins och särskildt för Reductionen efter 1680 och den efter 1683
års beslut. För att lära känna värdet af denna Reduetion hafva
vi fästat oss vid detta extract, som upptager hela tiden ifrån
Reductionens början samt är bestämdare och tydligare än Red.
Komm, äldre förteckningar. Man finner då följande summor:

Enligt 1680 års Reduetion. Enligt 1683 års Reduetion
dalnr ör. p:r daler ör. p:r

1. Upland 1873 11 3 1. Upland 17842 20 22
2. Södermanland 467 12 9 2. Södermanland 7304 27
3. Linköpings Län 1011 16 3. Linköpings Län 7685 15 23
4. Wastena Län 386 4 12 4. Wastena Län 2325 2 6
5. Skaraborgs Län 1054 28 22 5. Skaraborgs Län 4391 20 2
6. Elfsborgs Län 101 20 4 6. Elfsborgs Län 682 20 20
7. Örebro Län 500 7. Örebro Län 1277 17 11
8. Westmanland 8. Westmanland 3863 11 8
9. Jönköpings Län 9. Jönköpings Län 1210 26 7

10. Kronobergs Län 10. Kronobergs Län 4528 21 20
11. Kalmare Län 736 1 11. Kalmare Län 536 29 6
12. Åbo och Björne¬ 12. Åbo och Björne¬

borgs Län 758 8 borgs Län 5323 31 8
13. Nyland ocb Tava- 13. Nyland och Tava-

stehus 993 9 15 stekus 25443 26 9

Summa 7882 8 1 Summa 82417 14 22

Totalsumman för de båda särskildta Reductionerna utvisa
nogsamt hvilket betydligt tillskott 1683 års Reduetion åväga-
bragte. Den utgjorde ensam mera än tiofaldigt större summa än
1680 års Reduetion. Yid jämförelsen emellan de särskildta pro¬
vinserna finner man först alt Gripsholms och Eskilstuna samt
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Svartsjö län, bvilka upptagas såsom egna län i reductionstabellen,
äfvensom Kopparbergs oeh Wiborgs län samt Österbotten och We-
sternorrland voro utan all anpart i denna del af Reductionen;
vidare alt Weslmanland, Kronobergs och Jönköpings län endast
förekomma i 1683 års Reduction. De öfriga provinserna finner
man i följande ordning:

efter 1680 års Reduction.

1. Upland
2. Skaraborgs Län
3. Linköpings Län
4. Nylands och Tavastehus
5. Åbo och Björneborg
6. Kalmare Län
7. Örebro Län
8. Södermanland
9. Wastena Län

10. Elfsborgs Län

efter 1683 års Reduction.

1. Nyland ocb Tavastehus
2. Upland
3. Linköpings Län
4. Södermanland
3. Åbo och Björneborgs Län
6. Kronobergs Län
7. Skaraborgs Län
8. Westmanland
9. Wastena Län

10. Örebro Län
11. J önköpings Län
12. Elfsborgs Län
13. Kalmare Län

Betraktar man vidare förhållandet emellan de bägge Reduc-
tionerna inom hvarje särskildt provins, så finner man skiljnaden
störst i Nyland och Tavastehus län, der summan af den sednare
Reductionen utgör mera än fem och tjugo gånger summan af den
förra. Dernäst följa Södermanland med öfver femton gånger,
Upland med öfver nio, Linköpings och Åbo län med öfver sju,
Wastena och Elfsborgs län med öfver sex, Skaraborgs med öfver
fyra och Örebro med öfver två gånger större summa i 1683 års
Reduction än i den föregående. 1 ett enda län, nemligen Kal¬
mare var förhållandet motsatt, nemligen att 1680 års Reduction
blef större än den af 1683, men skiljnaden är der mindre be-
tydlig.
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Emellan Sverige och Finland utfaller jämförelsen sålunda
att Sverige inbragte mera än tre gånger större summa än Finland
vid 1680 års Reduction, men vid 1683 års Reduction icke på
långt när dubbelt. Man finner såleds 1683 års Reduction pro¬
portionaliter större i Finland än i Sverige, jämförd med 1680
års och detta bestyrkes om man betraktar ziffrorna särskildt för
hvardera landet. I Sverige gaf 1683 års Reduction öfver åtta
gånger större summa än 1680 års, och i Finland öfver sjutton
gånger mera.

SEXTONDE KAPITLET.

Om Militiocliemman och andra gods på förhudna orter.

Kongsgårdarnes Reduction hafva vi egnat sitt eget kapitel.
De öfriga godsen på förbudna orter, så vida de reducerades un¬
der denna titel vilja vi nu i korthet öfverskåda.

Det har icke varit oss möjligt att fullständigt skilja dessa
gods ifrån den öfriga Reductionen. Särdeles efter 1683 års Riks¬
dagsbeslut blefvo alla Reductionens titlar så sammanslagna i en
massa att deras särskildta karakter blef svår att bevara. Konun¬

gen gaf föreskrifter, som gåfvo anledning till helt nya indelnin¬
gar. Intet Riksdagsbeslut, ingen allmän Reductionsstadga uttöm¬
mer ämnet. Reductionslagstiftningen var icke och blef icke co-
difierad. Så länge vi dock funnit de omistande godsen utmärkta
under sina välbekanta titlar hafva vi följt denna indelning; vi
få sedermera klassificera reductionsfrågorna efter den ordning,
hvarlill handlingarne föranleda.

Yi fästa oss då först vid militicehemman, hvilka gjorde Re-
ductionskommissionen mycken möda. Det fanns en militisejorde-
bok ifrån 1632 som var regel för fordringarne, men denna jor¬
debok ansågs ofullständig. Konungen infordrade Red. Komm, yt¬
trande om de hemman, som varit anslagna till militien, men ej
funnos i den ofvannämnda boken. Konungens bref röjer tydligen
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hans åsigt att dessa hemman kunde reduceras. I samma anda
svarade Kommissionen. Den stödde sig på Ständernes förklaring,
som hemställt dessa hemman till Konungens försorg utan all in¬
skränkning. Härvid afsåg Komm, förmodligen en punkt i 1680
års Riksdagsbeslut, hvilken äfven Konungen i sitt bref ihågkom-
uiit, der det sades att byten emellan Konungen och Adeln skulle
blifva vid 1655 års beslut «uthan militice-hemmam; dessa voro
såleds undanlagne. Komm, fann ock ett dylikt stöd för sin åsigt
i 1641 års Rådsbeslut om godsförsäljningen; äfven der voro dessa
hemman undantagne. Ifrån dessa stadganden om byten och köp
ville nu Red. Komm, per analogiam sluta till en vidsträcktare
Reduction äfven af donerade inilitiaehemman. Dertill lade Komm,
den anmärkningen att 1655 års beslut ej vore så fullkomligt i
alla stycken att ej Konungen kunde återtaga hvad militien haft
och väl behöfde. Riksdagsbeslutet 1655 uppgaf nemligen 1652
års jordebok såsom rättesnöre. Nu tillstyrkte Komm, på dessa
grunder Konungen att återtaga de från 1632 till 1652 donerade
militisehemman, men icke köp och byten.

I denna sak befann sig Red. Komm, på ett främmande fält.
Den var inne på 1655 års Reduction; frågan var om dess ut¬
sträckning utöfver samma års Riksdagsbeslut. Delta synes äfven
af Konungens ytterligare förklaring, deruti han befaller Red. Komm,
att ur landsböcker, årsräkningar, rullar och ruslljensllängder lära
känna dessa hemman och taga dem. Arbetet tillhörde den gamla
Reductionen, men då ledamöterne der voro få och deras verk
brådskade uppdrog Konungen detta åt Red. Komm. Yi se bär
ett exempel huru de särskildta Reduclionerna blandades, ehuru
de hade hvar och en sitt särskildta embetsverk275).

Nu skred man till verket. Det befanns inveckladt och mö¬
dosamt. Konungen började sitt indelningsverk; skyndsamhet var
äfven derföre af nöden. Krigskollegium anlitades och exlracter

275) Jfr Kon. bref till Red. Komm. d. 40 Ocl. och d. 2 Nov. 4684
samt Red. Komm, bref till Kon. d. 24 Ocl. 4684. Bilag. N:o 38, 34,95 till Relät. d. 30 Junii 4684.
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uppsattes efter der befintliga akter. På samma gång genomgick
Komm, jorde- afkortnings- och copiaeböcker. Det forskades på en
gång af Komm, sjelf och för dess räkning af Krigskoll. betjente.
Red. Kollegium rådfrågades i och för afskiljande af köp och by¬
ten ifrån donationer. För de Finska militiaehemmanen utarbeta¬
des formulär till extracter, som öfversändes dit; Komm, fann
nemligen att extrakterna rörande de Finska sakerna bäst kunde
utarbetas på ort och ställe. Så mycket af de Finska sakerna som
Komin. kunde utreda sjelf med i Sverige befintliga akter, företog
den sig och befallde styrelsen i Finland indraga donationerne.
Der Kommissionen fann ett gods reducibelt, infordrades posses-
sorernes förklaringar och räntorna sequestrerades276).

Men det var icke nog att på detta sätt 1655 års Reduction er¬
höll en vidsträcktare tydning. Denna återverkade äfven på en
annan del af samma Reduction och på redan afgjorda ärender. Yi
mena fjerdepartsräfsten. Kommissionen under sina forskningar upp¬
täckte att en del donatarier vid fjerdepartens klarerande afsatt
på densamma gamla militiaihemman. Yi påminna oss nemligen
att enligt 1655 års beslut donalarierne egde rätt att välja hvilka
gods de ville afstå såsom fjerdepart. Nu hade den nya lagen till¬
kommit om gamla militisehemmans Reduction, och denna lag er¬
höll retroactiv verkan. Konungen befallde Kommissionen att gifva
Reduetionskollegium till känna, när den fann militisehemman in¬
tagna i fjerdeparten, och Red. Koll. att affordra donatarierne de¬
ras fjerdeparler å nyo, ty militieehemmanen borde i alla fall re¬
duceras. Den nya Reductionen uppref såleds afslutade räkningar;
det fanns ingen säkerhet emot nya förklaringar, nya anspråk. Det
vore lärorikt att veta huru månge som på detta sätt fingo betala

276) Komm, bref till Landshöfd. Carl Falkenberg d. 3 Apr. och
d. 8 Aug. 1682 samt bref till Landshöfd. Claes Fleming d. 10 J)ec.
1681 Bilag. N:o 37, 38, 42 till Relät. d. 30 Jun. 1684 jfr Bilag. N:0
39, 40, 41 angående de uppgjorda extracterna.
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sin fjerdepart två gånger, men derom hafva vi icke funnit någon
upplysning277).

Detta om de gamla militisehemmanen. Det fanns ock andre,
som efter 1655 blifvit bortdonerade. Komm, företog sig äfven
dessa, men när den var sysselsatt med dem korn 1685 års Riks¬
dagsbeslut, som gaf allt i Konungens händer. Då ingingo dessa
i den stora massan278).

Dessa gamla militiaehemraan, såsom en särskildt klass, till¬
hörde såleds endast 1680 års Reduction. Yi upptaga deras rän¬
tebelopp i de särskildta provinserna:

12500 25 17
9843 21 22
2106 28 18

1. Upland
2. Södermanland
3. Linköpings Län
4. Wastena Län
5. Skaraborgs Län
6. Elfsborgs Län
7. Örebro Län
8. Westmanland

11227 7 20
2307 12 20
8369 24 6
4076 5 21

12273 22 1
13114 26 12
4622 30 19
2843 23 12

9. Jönköpings Län
10. Kronobergs Län
11. Kalmare Län
12. Åbo och Björne¬

borgs Län
13. Nyland och Tava-

stehus Län

Summa

4287 7 6

8941 27

96516 8~

Af denna betydliga summa faller något mera än en sjun¬
dedel på Finland, det öfriga på Sverige. De särskildta provin¬
serna intaga följande ordning: Elfsborgs — Jönköpings — Ska¬
raborgs Län — Upland — Kronobergs — Nylands och Tavaste-
hus — Linköpings — Örebro — Åbo och Björneborgs — Wa¬
stena Län — Westmanland — Södermanland — Kalmare Län.
Deremot upplages intet för Gripsholm, Eskilstuna, Svartsjö, Kop¬
parbergs och Wiborgs Län, samt Österbotten och Westernorrland.
Det är samma orter, som äfven voro utan del i Kungsgårdarnes
Reduction2'9).

De öfriga klasserna af omistande egendom sökte Red Komm,
utreda på sitt vanliga sätt. Den genomsökte handlingar och rä-

277) Kon. bref till Red. Komm. d. 14 Jan. 1682 Bilag. N;o 36
till Relät. d. 30 Jun. 1684.

278) Jfr Red. Komm, yttrande i sin Relät. d. 30 Jun. 1684.
279) Jfr det åberopade 1687 års Extract.
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kenskaper, gjorde specificationer och skickade dem till landsor¬
terna. Särdeles mycket fick den icke. Den gamla regeln om
förbättringar på godsen, deras värdering och ersättning säger sig
Komm, hafva iakttagit enligt 1653 års beslut. Då de omistande
godsen efter 1682 års Red. stadga voro desamma som efter 1655
års Riksdagsbeslut, kom Red. Komm, in på den gamla Reduc-
tionens gebit och lärer väl funnit åtskilligt undangjordt. Sedan
kom 1685 års Riksdagsbeslut som blandade dessa med de öfriga
donationerne. Om såleds ett Länsmansbemman, ett Posthemman
eller dylikt blef förbigånget, så inbegreps det i stället i klassen
af andra donationer. En del kom äfven under beräkningen af
Kongsgårdarnes tillhörigheter; särdeles var detta förhållandet med
de s. k. Kronans spanmåls- och odalqvarnar, hvilka i Red. Stad¬
gan nämnas såsom hörande till Kongs- och Ladugårdarne, ehuru
de det oakladt fingo sin egen titel ibland de omistande godsen.
Om Amiralitetsgodsen heter det att Red. Komm, funnit i Kam¬
mar-Arkivet s. k. Skeppsgårclsräkenskaper, som dock ej voro till¬
räckligt upplysande. Registraturen utvisade ibland att vissa or¬
ter blifvit anslagne till Amiralitetet. När sådant på ett eller an¬
nat sätt upptäcktes skred Komm, till afgörande. Så t. ex. fann
den att Trögd och Asunda härader samt Riala, Åker, Öster- oeh
Westerhanninge, Länna och Wermdö socknar varit amiralitets¬
hemman och anbefallde Reduction derstädes. Om Bergslagshem¬
man hänvisar Red. Komm, till den förra Reductionens arbete.
Emedlertid lärer den dock, efter bvad räkningarne utvisa, indra¬
git ett och annat såsom Bergslagsgods. Kronans factorier och
högnyttiga verk, hammarskatter, afrader o. d. så väl som fäst-
ningarne, hvilkel allt nämndes ibland de aderton klasserna af
omistande gods, gåfvo ingen anledning till ytterligare räfst. De
förbjudna länen, Svartsjö in. fl. kommo i synnerhet i fråga i af-
seende på bytesgodsen. Lifstidsfriheter på förbudna orter säger
Red. Komm, mäst hafva berott på Red. Koll. De som Komm,
fann upptog den jämte dem som hörde under Norrköpings be¬
slut280).

280) Jfr Relät. d. 30 Jun. och d. 1 Julii 1084 samt brefr. d. 7


