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Det lilla som Komm, hade att förtälja om dessa omistande
gods förekommer i sammanhang med 1683 års Reduction, Den
nya Red. stadgan hade ånyo upptagit dem under deras gamla
titlar. Blott militiéeheminan synas hafva ingått i 1680 års Re¬
duction. Del som nu togs under dessa titlar var en efterskörd
sedan den gatnla Reduetionen gått förut. Men — såsom nämndt
är — om summan blef liten, så bevisar icke detta att Reduetio¬
nen var obetydlig. Det som icke togs under en titel kunde ta¬
gas under en annan.

Vi meddela en summarisk uppsats öfver räntorna på dessa
omislande gods, så fullständig som vi för närvarande kunnat er¬
hålla den.

.4) Hemman inom frihetsmilen.' dal. or. p:r
1. Upland 4611 21 22
2. Linköpings Län 4162 3 7
3. Wastena Län 2034 22 3
4. Skaraborgs Län 48 19 4
3. Örebro Län 1516 7 16
6. Jönköpings Län 382 14
7. Nyland och Tavastehus Län 16 17 16

Summa 12792 11~2Ö

B) Amiralitetshemman. . .1 dal. 8r. p:r
1. Upland 6249 29 7
2. Kalmare Län 806 22 19
5. Nyland och Tavastehus Län 1481 4 10

Summa 8557 24 12

Jun. 1681 till Landshufd. Maurits Posse om gods i Ulfsunda lan, gamt
brefv. Ull Kommissarierne i Upland d. Si Julii i683 och till Guvernö¬
ren Carl GyIlenstjerna d. 22 Sepl, 1683. Bilag, till de cit. Relationerna,Ko 22 och Uli. X. X. Y. Y.

57
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C) Bergslagsorter

1. Upland
2. Linköpings Län
5. Örebro Län
4. Jönköpings Län
5. Nyland och Tavaslehus Län 428 7 15

Summa 5195 26 4

D) Kyrkors, Akademiers, Gymnasiers, Hospitals, Länsmanshern-
man m. m.

Vid betraktandet af dessa ziffror finner man genast att
man liar framför sig en af de mindst indrägtiga af Reductioriens
titlar. Men på samma gång finner man också alt Red. Komm,
ej försmådde äfven det obetydliga. Hela summan af dessa fyra
klasser utgjorde 55314: 22: 16. eller något mera än en tredje¬
del af militisebemmanen allena. Största andelen kommer på fri-
hetsmilarne, dernäst på Amiralitetsgodsen, derefter de allmänna
inrättningarnes hemman och mindst på Bergslagsorterne. Hvad
frihetsmilerne beträffar finner man det mästa eller nära hälften i

Östergöthland, om man sammanräknar Linköpings och Wastena
län; man har att söka detta belopp inom frihetsmilarne omkring
Alvastra, Omberg och Linköping. Dernäst kommer Upland med
frihetsmilen omkring Upsala; vidare Örebro frihetsmil, vidare
Jönköpings och Skaraborgs län, samt till slut ett högst ohetyd-

2. Skaraborgs Län
3. Elfsborgs Län

5. Jönköpings Län
6. Kronobergs Län

4. Westmanland

1. Upland

7. Åbo och Björneborgs Län 232 1 7
Summa 6788 24 4
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ligt belopp i Finland281). — Vänder man sig dcrefter till Atni-
ralitetshemmanen, finner man långt inera än hälften ensamt i Up-
land, och en mindre del i Kalmare län, samt en något större i
Finland — Går man vidare till de allmänna inrättningarnes hem¬
man, så visar sig Weslmanland betydligt öfvervägande alla de
andra provinserna, som allesamman gifva endast obetydliga sum¬
mor. Närmast Westmanland, men dock på långt afstånd, följer
Finland. — Ibland Bergslagsorterna intager Linköpings län med
nära hälften den första platsen och dernäst Upland; de öfriga
utgöra en obetydlighet i jämförelse med dessa, men Finland in¬
nehar ett af de högre rummen. — En stor del af både Sverige
och Finland träffades alldeles icke af denna Reduction.

SJUTTONDE KAPITLET.

Om Norrköpings Besluts-godsen och Lifstidsfriheterna.
Riksdagsbeslutet 1680 dömde till Reduction alla lifstids-

o

friheter på förbudna orter samt alla Norrköpings beslulsgods och
lifstidsfriheter på oförbudna orter, med afdrag af 600 dal. Sant
ränta. Så mycket fick behållas. Riksdagsbeslutet 1683 lemnade
allt utan afdrag i Konungens hand. Dessa donationer ingingo då
i massan af reducibel egendom. Men enligt 1680 års Reduction
utgjorde de en egen klass med egna föreskrifter. Vi skola se
hvad dessa 600 dal. Sänts öfverskoltsräntor inbringade. — Red.
Komm, skred till verket och indrog ett och annat, men kom icke
till slut dermed förr än det nya beslutet upphäfde undantaget af
600 dal. Den hade blifvit hindrad af militiaehemmanens reduce¬
rande; det visade sig nämligen att frågan om dessa stod i när¬
maste förhållande till den om Norrköpings beslulsgodsen. Militiae-
hemmanen måste först utredas innan man kunde se huru mycket
återstod, hvaraf de 600 dal. kunde beräknas. Emedlertid var

indragningen af öfverskottet öfver 600 dal. S:mt redan börjad

281) Jfr Redukt. Stadgan d. 9 Ree. 1682 Jf. 8.
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och en del bade uppgjort sin räkning. Delta skyddade dem icke
för mililisehemmanens reduclion, som lälteligen kunde beröfva
dem de 600 dal. som de nyss fåll sig försäkrade28'). När se¬
dan den nya Red. lillkom bemföllo icke allenast godsen utan
allt undantag, utan Komm, hemställde äfven om icke Konungen
borde särskild t ulkräfva öfverskotlen utöfver de 600 dal. för den
tid som förflutit ifrån det förra till det sednare beslutet. Hela

godset hemföll efter 1683 års beslut; nu ville Red. Komm, dess¬
utom fordra öfverskottsränlorna för de föregående åren, hvilka
redan efter 1680 års beslut hemfallit, men ej hunnit utredas.
Red. Komm, fordrade detta så mycket mera som den ansåg sig
bedragen med oriktiga uppgifter af donatarierna. Yi nödgas för
bristande upplysning lemna derhän, huruvida en sådan efterräk¬
ning verkligen anställdes. En del Norrköpings heslutsgods ut¬
byttes af donatarierne emot frälsegods enligt Riksdagsbeslutet
1680283). — Yi meddela en uppsats öfver Reductionen af dessa
c. k. 600 dal. S:mts öfverskottsränlor enligt 1680 års Reduction»

dal. ör. prr
1. Upland 1226 1 20
2* Södermanland 29 26 21
3. Linköpings Län 580 7 2
4. Skaraborgs Län 1628 7 22
6. Elfsborgs Län 4188 3 15
6. Örebro Län 110 2 11
7. Westmanland 372 15 8
8. Jönköpings Län 631 26 10
9. Kronobergs Län 977 24 1

10. Kalmare Län 466 6 12
11. Åbo och Rjörneborgs Län 1208 14 11
12. Nyland och Tavastehus Län 1028 31 3

Summa 12236 3 14

282) Jfr Bilag. N:o 20 till Red. Komm. Relät. d. 30 Junii 1684.
283) Jfr Bilag. N:o 2i till Red. Komm. Relät, d, SO Junii 1684.
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Största beloppet ser man i Elfsborgs län och dernäst i
Skaraborgs län; det mindsta i Södermanland. Westergöthland
synes såleds mast hafva blifvit drabbadt af denna räfst, dernäst
Upland och sedan de Finska länen. Wastena, Gripsholms och
Eskilstuna samt Svartsjö och Kopparbergs län äfvensom "Wester-
norrland förekomma icke i räkningen; ej heller — hvad Finland
beträffar — Wiborgs län och Österbotten. Summornas ringhet
faller genast i ögat. Den bevisar dock intet i hufvudsaken, då
man erinrar sig att frågan är om en ofullständigt utförd Reduc-
tion. Det som kunnat reduceras under denna titel blef reduce-
radt jämte donationerne i gemen efter 1683. Huru mycket af
dessa kunnat hänföras till dessa öfverskottsräntor kunna vi nu ej
utreda.

Delta om det som in natura reducerades. Annat blef för¬
hållandet med de Norrköpings beslutsgods som innehafvarne för¬
sålt. Detta hade nu skett antingen med «Konglig eonsens« eller
utan sådan. 1 sednare fallet lärer väl godset tagits och köparen
fått söka sin säljare. Man ser här ett exempel huru Reductio-
nen inverkade på förhållanden nian och man emellan. Red. Komm,
synes hafva utsträckt dessa strängare fordringar så långt som möj¬
ligt; den gjorde nemligen skiljnad emellan de gods, der egaren
handlat med förut erhållit Kongligt bifall, och sådane, dervid
detta blifvit utverkadt efteråt. De sednare ville Red. Komm, icke
tillerkänna samma säkerhet som de förra2S4J. Det Kongliga sam¬
tycket var dock i alla fall ett Konungaord. Saken var icke utan
vigt, emedan de gods som erkändes vara sålda med Konglig con-
sens vederforos en helt olika, mera skonsam behandling.

Regeln var väl densamma att Kronan tog godset i hvil-kens hand det månde vara och köparen fick söka regress hos säl¬
jaren, men häruti beviljade Konungen den lindring att om säl¬
jaren ej förmådde ersätta köparen, fick denne tio års anstånd
innan Kronan tog godset. Meningen var att han med de tio årens

284) Jfr Red. Komm, yttrande härom i Relät. d. 1 Julii 1684. g|
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räntor skulle göra sig betald. Kronan vände sig såleds till in-
nehafvaren, ej till donalarien som försålt godset, men i händelse
af dennes oförmögenhet att ersätta den andra, iklädde sig Kro¬
nan den risken att ej förr än efter tio års förlopp erhålla godset285).

Men utom denna föreskrift om Kronans förhållande till
köparen stadgades äfven säljarens skyldighet att gifva lösen för
sodset. Härvid förekommo nu olika förhållanden. Det kunde
O

bända att den förste donatarien sjelf försålt godset, eller också
att någon af hans arfvingar försålt sin andel men de andre be¬
varat sina lotter. Frågan blef då om lösen borde utsökas af hela
egendomens massa eller «pro rata parte« af hvarje delegare, som
försålt sin lott. Konungen gillade den sednare grundsatsen och
befriade arfvingarne ifrån solidariskt ansvar; hvar och en svarade
blott för den del han förskingrat; det solidariska ansvaret gällde
deremot endast i det förstnämnda fallet att den förste donatarien
afhändt sig godset. Då fick lösen tagas i hvilkens hand den
månde finnas ibland arfvingarne, efter den grundsats att ingen
kunde ärfva förr än gäld vore gulden. Konungen förordnade en
sårskildt actor caussce för dessa vidlyftiga efterräkningar. — Se¬
dan förklarades ytterligare att Kronan egde förmånsrätt framför
enskildte fordringsegare i dessa fall.

Ofver beloppet af dessa abalienerade Norrköpings besluts¬
gods meddela vi följande uppsats:

285) Jfr Kon. Resol. d. 5 Sept. i684 och s. d. 1685 cit. af Botin;
Om Svenska Hemman T. II. p. 204. Jfr Red. Komm. Retat. d. 17 Ree.
1687.

1. Upland
2. Linköpings Län
3. Skaraborgs Län
4. Elfsborgs Län
5. Jönköpings Län
6. Åbo och Björneborgs Län 1749 4 1
7. Nylands och Tavastehus Län 3041 20 1

Summa 7879 28 11
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Detta till och med slutet af 1687. Uppgiften är hämtad
ur det ofvan anförda extractet af delta år. Summan är liten,
betydligt mindre än de in natura reducerade 600 dal. öfverskotts-
räntorna. Det bör dock väl ihågkommas att de tio åren ännu ej
voro förflutne. Denna summa utvisar blott säljarnes lösen; det
återstod ännu att taga godsen af köparne, när deras anstånd gått
till ända. Deremot kunna vi icke bestämdt säga om denna sum¬
ma angår både de med och utan Konglig «consens« abalienerade
Norrköpings beslutsgodsen, eller endast de förre. Yi hålla dock
troligast att de endast angå dem som haft Konglig consens.
Den borde eljest varit större och de utan consens sålda godsens
reduction torde få sökas ibland de öfrige donationerne blandade
med desse.

Yill man närmare betrakta nyssnämnde uppsats, så finner
man Finland mäst graveradt; dess summa utgör öfver hälften,
ehuru här såsom i flera Reduetionslillar ingenting belöper sig på
Wiborgs Län och Österbotten. I Sverige står Upland högst, der-
näst Östergölhland, så Elfsborgs och Skaraborgs Län, och sist
Småland, nemligen Jönköpings Län. Kronobergs och Kalmare
Län, likasom hela det öfriga Sverige, förekommo alls icke.

ADEItTONDE KAPITLET.

Om Allodialilonationernas Reduction.

Dessa donationer rördes icke af 1680 års Riksdagsbeslut.
Deras indragande tillhörde såleds 1683 års Reduction. Konun¬
gen befallde då att utan lösen indraga gods som gifvits af Kongl.
nåd; blott märkeliga förbättringar skulle ersättas. Dertill räk¬
nades äfven skalterättigheter, som donatarien köpt af bönder un¬
der godset. Men vid allodialdonationerna visade sig samma för¬
hållande som vid Norrköpings beslutsgodsen, att en del gått i
köp ifrån man till man. För dessa gods gällde till en början
den vanliga regeln att säljaren fick ersätta det sålda, — enregel
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som var lättare att föreskrifva än att tillämpa. Red. Komm,
visste ej hvarest den hade att söka säljarne, ej otn desse hade
gods, huru stora de voro, hvarest de voro belägna; derföre an¬
befalldes Kammarkollegium att förordna vissa personer att biträda
Guvernörerne och Landshöfdingarne dervid. Sedermera utgaf Ko¬
nungen sin förordning om tio års anstånd med återlemnandet af
Norrköpings beslutsgods, som blifvil sålda med Konglig consens,
och denna gällde äfven om allodialdonationerna. Köparen behöll
dem i tio år och säljaren gaf vederlagd8 6 j.

Vi meddela efter det omförmälda extractet ifrån 1687 föl¬
jande uppgifter öfver de summor, som denna reductionstitel in¬
bringade.

I. Reducerade som pure donationer under åtskilliga titlar

1. Upland 17255 15 19
501 14 8

11080 16 21
1428 3 20
7291 24 22
6058 6 18
8163 14 11
3258 2 2
4754 18 14
3728 11 19
7965 10 20

2. Södermanland
.5. Linköpings Län
4. Wastena Län
5. Skaraborgs Län
6. Elfsborgs Län
7. Örebro Län
8. Westmanland
9. Jönköpings Län

10. Kronobergs Län
11. Kal mare Län
12. Åbo och Björneborgs Län 54009 11 5
13. Nyland och Tavastehus
14. Westernorrland

9199 3 13
3862 3 17

Summa 138555 30 17

286) Jfr Red. Komm. Relationer den 1 Julii 1684 eck d»n 17
D«i. 1687-


