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4. Bortbytta Donationer. Härunder förstå vi sådana gods,
som under donation->vilkor kommit ifrån Kronan och sedan gått
i I>yte emot frälsegods, enskildle emellan. Red. Komm, i ett bref
till Konungen talar pro et contra om dem. Frågan var antingen
dessa donationsgods skulle återtagas, som bortbytta ulan consens,
eller bytet stå fast och frälsegodsen indragas i donationernas ställe.
Kommissionen förklarade sig för den sednare åsigten och Konun¬
gen gillade den «af nåd«. Detta fordrade dock vidlyftiga uträk¬
ningar af räntorna å ömse sidor, ty det var ingalunda meningen
all Kronan skulle nöja sig med ett frälsegods af mindre ränta än
donationen gifvit. Så behöfde ock efterses om frälsegodsen i alla
tider varit frälse; det kunde hända att frälsegodsen i fordomtima
varit Kronans och då kunde det icke nu blifva vederlag för Kro¬
nans bortkomna gods. Dessa uträkningar drogo lång tid och sy¬
nas ej varit slutade år 1(597. Det fordrades nya skattläggningar
i orterna. Komm, uppgaf emedlertid med stöd af förut befint¬
liga jordeböcker så väl som bytesbrefven ett antal af 526i hem¬
man i Sverige och Finland med en ränta, stor 11157 dal. 5 ör.
21 pngr3il).

_ 5. Nobiliterade personers skattegods. Denna punkt är ibland
de svårare att förslå. Den beror på de lagar och privilegier, som
gällde för frälsefriheten. Landslag. Kon. Balk. Cap, 11 §. 2, som
åberopades i Konungens bref till Red. Komm. d. 15 Mars 1691,
innehåller att den Bonde som ville Frälseman varda skulle rusta

sig med häst och vapen till vapensynen, då hans utrustning skulle
mönstras och tillika undersökas om han hade egendom nog att
göra rusltjensten. Bonde fick såleds blifva Frälseman, inen dere-
mot fick han icke bruka ärfd och köpt skatlejord såsom frälse:
han kunde blifva frälseman genom att förvärfva frälsejord och
rusta för den ; rustade han icke blef godset skatte. Å andra si-

311) K. bref till Red. Komm. d. 19 Apr. 1692 och Komm. Spe-
cificaiion, Bilag. N:o 11 till Relät, år 1693 och N:o 5 till Rel. år 1697.
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dan kunde frälseman förvärfva skattejord och göra den till frälse.
Landslag. Kon. Balk. Cap. 30. §. 1 säger att skattejord må ärf-
vas i frälse. Nu uppstod fråga om skattegods, livilkas egare blif¬
vit adlade och godsen derigenom frälse, voro alt anse såsom va¬
rande af allodial eller feudal natur, i förra fallet fria för Reduc-
tion, i sednare fallet reducibla. Kon. förklarade sig för den sed-
nare åsigten och detta på den grund att genom dessa godsens
frälsande skulle Konungens ingiälder mindskas, som ej fick ske i
strid med Landslag Kon. Balk. 2 Cap. Derföre förklarades alt all
skattejord som blifvit frälse på detta sätt vore en feudal donation
och reducibel. Dock ville Konungen af nåd tillåta arfvingarne
vara närmast att få rusta för densamma om de anmälde sig förr
än Indelningsverket afslutades. — Det heter i 1697 års Relation
att ej mycket blifvit reduceradt på denna grund. Yi hafva icke
sett någon särskildt uppsatts öfver beloppet31-).

6. Kyrko- och Klostergods efter Westerås recess upptagas
både af Botin i dess bok om Svenska hemman och af Bed. Komm,
i dess embetsberältelse år 1693 såsom ett föremål för en särskildt

reduclionsfråga. Westerås recess hade dömt all Kyrkans egendom
under Kronan, men af denna fordna kyrkoegendom var nu myc¬
ket i privatorum hand. Frågan synes nu hafva berott derpå om
det allmänna stadgandet i Westerås recess vore tillräckligt att
gifva dessa gods natur af kronogods eller om blott de f. d. kyr¬
kogods skulle graveras, som en gång varit intagne i Kronans jor¬
debok och räkningar. Den sednare åsigten gillades af Konungen,
såsom ock rättvisan otvifvelaktigt fordrade. Ty — såsom äfven
anfördes i Kon bref till Red. Komm. — det tilläts privati en¬
ligt Westerås recess att återbörda sina arfvegods ifrån kyrkan.
Konung Gustaf I. hade hållit hand deröfver att de som detta
gjorde skulle bevisa sin börd till godsen och hade låtit göra jor¬
deböcker öfver kyrko- och klostergods, deruti de som Kronan

312) K. bref till Red. Komm. d. 13 Mars 1691. Bilag. N:o 12 till
1693 års Relät. Jfr Abrahamssons anm. till Landslagen p. 170, 215,
216. K. bref till Red. Komm, bär hos Abrahamsson datum d. 31 Mars 1691.
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tagit skiljdes ifrån frälset och infördes i Kronans jordebok, hvil-
ken vore giltigt dokument i denna sak. Dessa af enskildte åter¬
bördade kyrkogods voro ej att anse såsom donation af Kronan ntan
såsom ett undantag ifrån den regeln att Kronan tog allt kyrkans
gods. Det var icke Kronan som gaf Adeln något af sitt år 1327
utan det var Kronan och Adeln som höllo gemensam räfst med
kyrkan. Konungen förordnade derföre i full öfverensstämmelse
med andan af 1327 års räfst att blott de gamla kyrkogods, som
en gång funnits i Kronans räkenskaper, skulle reduceras. De som

på denna grund blifvit reducerade, torde blifvit blandade med
andra donationer; vi hafva ej funnit någon serskildt uppgift om
dem. Frågan som vi omtalat rörde en ifrågasatt obilligt sträng
Ultydning af Westerås recess, som Konungen förkastade313).

7. Presternes Vederlagsspanmål. Denna reductionspost bär-
leddes ifrån 1633 års Riksdagsbeslut. Presteståndet hade då un¬
derställt Konungen att skärskåda deras vederlag för gästning «sampt
extraordinarie beneficier öfver« deras «åhrlige löninger« äfvensom «de
friheter som en och annan af 'öfverlietens nåde åtnjuter i taxan
och giärdep«. Vi hafva redan nämnt, när frågan var om Red.
Koll. och den gamla Reduclionen, huru Konungen förklarat sin
vilja i delta fall. Förklaringen lydde så att vederlag för gästning
skulle indragas, men vederlag för pastoratets ringhet åkulle bestås,
der det vore en nödvändig löneförhöjning. Vi påminna hvad då
äfven antyddes, att det vederlag som Presterskapet nu uppbar,
Var af flere olika slag, en del grundadt på en förordning från
1379, en annan del utan stöd i denna förordning, som eljest
skulle vara den allmänna normen. Den för alla Reductionerna

gemensamma Kommissionen skulle nu urskilja det. reducibla ve¬
derlaget ifrån det som fick behållas. Den uppgaf år 1693 så¬
som reducerad vederlag för gästning:

3111) Bolin, 1. c, T. II. p. 198. Kon. bref till Red. Komm. d. 10
Maj 1690 och den 5 Nov. 1691. Bilag. N:o IS, 14 till Relät, år 1693,



340

1 Upland — 16 T:r Spanmål
2 Södermanland — 12 T:r
3 Skaraborgs Län — 47 T:r Ii
4 Gefleborgs Län — 204 T:r

Skeppa rz: 106: 10.
ZZ~ 459:

= 36
= 27

Summa Dal. Sunt — 628: 10.

Samma summa återkommer i slulräkningen af 1697, men
dessutom förmäler Red. Komm, i sin berättelse af detta sistnämnda
år huru den skiljt vederlagens natur, som en del nyttjats emot
skjuts och gästning, en del på häfd ifrån K. Gustaf l:s lid, en¬

ligt jordeböcker, men utan Kongl. bref, en del på grund af så¬
dana bref, en del efter 1579 års förordning, en del ulan titel.
Dertill kommo andra friheter som Presterne njutit. De nyss¬
nämnda 628 dal. 10 ör. S:rat voro såleds icke värdet på det hela,
utan blott det som var utredt år 1693 Det sednare arbetet,
bvarom Komm, talar 1697 synes väl å Komm, sida varit färdigt,
men berodde ännu på jämförelser som Kammarkollegium skulle
verkställa med inkommande uppgifter ifrån landsorterna på Pre-
sterskapets löner. Sedan detta skett ville Konungen pröfva, bvil-
ka Prestegäll för sin ringhet och släta vilkor borde billigtvis få
njuta vederlag, innan delta skett var Konung Carl XI. död; om
K. Carl XII. gjorde det, lemna vi derhän. Vid den tidepunkt,
der vår framställning slutar, var denna del af Reductionen oaf-
slutad. Den handlade om icke obetydliga summor, att sluta af
Red. Komm, specifikation år 1697 !14). Denna reduclionstitel har
för öfrigt ett politiskt interesse deruti att den visar oss cn sida
af Reductionen, som var kännbar för ett annat stånd än Adeln,
Räfsten föll öfver Adeln svårast, men ingen var säker.

8. Förbrutna gods. Härunder förstods sådan egendom som
bl i fvi t förverkad genom laga dom, uien af Konglig nåd åter¬
skänkt. Fråga uppstod om sådane gods voro reducibla. Konun-

314) Bed. Komm, specificationer, Bilag. N:o 20 till Relät. 1693
och N:o 26 Ull Relal. 1697. Jfr ofvanföre p. 245—2.46. Stiernman Riks¬
dagsbeslut. T II. p. 1251.
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gen tog skälen å ömse sidor i öfvervägande. De hade en gång
varit dömda under Kronan men genom Konungens benådnings-
rält blifvit ålergifna och å nyo inkommit ibland frälset. Nu an-

sågos dessa benådningar såsom donatron, ty — sade man —voro
de ej donationer så vore det ingen nåd af Konungen alt åler-
gifva dem. Antingen måste de vara donationer eller arfvegods,
en gåfva af Konungen eller arf och frälse. Det sednare kunde
de ej vara sedan de blifvit förverkade under Kronan; det förra
voro de när Konungen af nåd gifvit dem tillbaka. Voro de ej
gåfvor så måste de anses orätt förverkade och K. Ciustaf II. Adolf,
när han åtcrgaf en stor mängd, hafva dymedelst ogillat sin fa¬
ders åtgärd, som dragit dem under Kronan såsom förverkade.
Icke heller vore något hinder derutaf att Konungens bref inne-
höllo att dessa gods skulle föras ifrån Kronogodsen och in på
frälset, ty voro de donationer, så kunde deras natur såsom sådana
icke ändras af dessa bref. Nu såg man ock mången ärlig mans
barn förlora de gods som fäderne fått för tapper oeh trogen
tjensl; skulle dessa gods då få behållas, som varit förverkade ge¬
nom dom, hvilken blott af nåd blifvit efterskänkt?

Sålunda utsträcktes Reduclionen till dessa förverkade gods
genom en sträng tydning eller misstydning af benådningsrälten.
Detta var ötvifvelaktigt en af de strängaste grundsatser, som kunde
uppställas. Här var ju icke frågan om Kronans förlorade egen¬
dom ulan om enskildtes egendom, som Kronan visserligen en
gång fått, men som den afstått. Del var icke en räfst med för¬
skingrad kronoegerulom ulan ett upphäfvande af förre Konungars
beslut, i kraft af deras rätt att gifva nåd i brottmål. Närmare
betraktad visar sig dock att saken hade flera sidor oeh de för¬
verkade godsen ej alla voro underkastade samma förhållanden.
De angingo hufvudsakligen de Herrars familjer, som under stri¬
den emellan K. Carl IX. och K. Sigismund samt Rådet blifvit
ansedde såsom förrädare. En del af desse innefattades uti en på
Riksdagen 1604 utfärdad amnesti. Det hette nemligen i 1604
års Riksdagsbeslut att desse Herrars barn ej skulle njuta något
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gods som de bekommit «till Frijherre stånd« af K. Erik ocb K.
Johan, men deras arf och eget, «så mycket them aff tlieres För-
äldrer böör at ärfva« skulle de få behålla. För alt få njuta sam-
ipa förmån förelades de ur landet flydde en viss tid att återkom¬
ma. Någre ibland dem, som namngåfvos särskildt, fingo strängare
vilkor och berodde blott af Konungens särskildta mildhet. De
gods som nu familjerna besuto på grund af denna 1604 års am¬
nesti voro egentligen de på hvilka det ofvanföre sagda i sin hela
vidd inträffar. De hade knappt ingått ibland kronogodsen innan
de genom Ständernes amnestidekret blifvit återgifna. Något olika
var förhållandet med de förverkade gods, som icke hörde under
denna amnesti; de hade verkligen blifvit Kronans och sedermera
återgått till frälset. De kunde ej utan skäl jämföras med all
annan kronoegendom, som ej från urminnes tid varit krono, t.
ex. de under K. Gustaf I. reducerade kyrkogodsen. De amne-
slierade godsen liknade de kyrkogods som K. Gustaf I. låtit Adeln
taga ifrån kyrkan och hvilka K. Carl XI. — såsom ofvanföre
nämndes — lät innehafvarne behålla. Samma skiljnad iakttogs
äfven nu och man måste såleds erkänna att K. Carl XI, sedan
han uppställt den strängaste grundsats i afseende på de förver¬
kade godsen, tillämpade den med rättvist afseende på billighe¬
tens kraf. Han beviljade nemligen följande friheter och undan¬
tag. Först efterskänktes alla genom 1604 års beslut amnestierade
gods, för det andra befriades alla som K. Carl IX. sjelf återgif-
vit, vidare alla som innefattades under et t af K. Gustaf II. Adolf
år 1615 ulfärdadt bref, som äfven räknades för amnesti, deref-
ter afstod Konungen från alla anspråk på de dömde Herrarnes
hustrurs egna och morgongåfvogods samt allt livad deras barn å
mödernet kunnat ärfva, slutligen reducerades de öfriga ej med
1685 utan först med 1692 års ränta. Alla dessa inskränknin-.
gar beviljade Konungen af blott nåd och mildhet,.

På grund af detta Konungens utslag indrogos nu de förbrutna
godsen in natura när de träffades i första hand och ställdes un¬
der ersättning eller lösen, när de furjnos vara föryttrade. Alt
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sluta af rubriken på Red. Komm, specificationer lärer en del
blifvit tagen med 16P5 en annan del med 1693 årens räntor
och såleds icke alla fått njuta Konungens nåd att afstås med
1692 års ränta, andra äter fått ännu bättre vilkor. Konungens
nyss anförda utslag gäller tydligen de för högförräderi på K. Carl
]X.:s tid förverkade godsen; andra funnos äfven som i böter eller
på andra grunder blifvit förbrutna; för dessa gällde ej regeln
om reduction med 1692 års ränta.

Lemnande å sido tvänne äldre specificationer på det som un¬
der namn af förverkade gods reducerades till och med 1693
meddela vi följande uppgifter på hemmantalet å de till och med
år 1697 reducerade förbrutna godsen; penningevärdet af räntorna
är oss obekant315).
I, Förbrutna och reducerade gods. II. Förbrutna gods att inlösas

eller ersättas.
Demman Henr.n

1 Upland 515 1 Upland 7§
2 Södermanland 3 2 Södermanland i

5 Westmanland 115 5 Lifgedinget 7*
4 Nerike 4 4 Westmanland K
5 Östergöthland 211 3 Östergöthland 251
6 Skaraborgs Län 211 6 Örebro Län 141
7 Elfsborgs Län 581 7 Skaraborgs Län 17
8 Gölheb. o. Bohus Län M 8 Elfsborgs Län 211
9 Jönköpings Län 1*1 9 Götbeb. o. Bohus Län 1

10 Kronobergs Län 7 10 Jönköpings Län H
11 Kalmare Län 63 11 Kronobergs Län ii1
förutan åtskilligt, hvarå 12 Kalmare Län 3

intet hemmantal fanns. förulan åtskilligt utan
Summa 223|| hemmantal.

Summa 1225
4

315) Jfr Riksdagsbesl. 1604 hos Stiernman, Red. Komm, speci-
ficat. Bilag. N:o 16, 17 till Relät. 1693 och N:o 6, 7 till Relät. 1697:,
Kon. bref lill Red. Komm. d. 8 April 1692. Bil. N:o lo till Relät. 1693.
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9. Oklarerade Fjcrdepcirtsräntor. SåJan e funnos ännu qvar.
HeJ. Komm, uträknade dem och de befordrades till execulion.
Sedermera befanns alt. det gamla Red Koll. hade räknat med
alltför mycken frikostighet emot donatarierne. De extra räntorna
hade ej kommit i fråga; de förekommo ej i donationsbrefven.
Men derfore ansåg Red. Komm, att donatarierne icke hade någon
laglig rätt till dem. Enligt 1953 års beslut skulle fjerdeparlen
afstås af lagligen forverfvadé donationer, men det som orättmäligt
erhållits helt och hållet återgå. Nu betraktades de extra räntorna
ur denna synpunkt, såsom tillhörande Kronan ulan all inskränk¬
ning. Det var såleds icke blott en fjerdedel af dessa räntor ulan
alltsammans, soui Red. Komm, nu återfordrade. Men Konungen
efterskänkte af gunst och nåd denna stränga fordran och utkräfde
blott en fjerdedei med sex procents ränta ifrån 1655. Men det
var Konungens bestämda vilja alt detta skulle anses såsom en
ren nåd och intet mera; ty det tillades till yttermera visso alt
om någon som nu åtnjöt denna kongliga mildhet skulle framde¬
les söka hindra, bryta och försvaga Konungens förordningar till
den Kongliga familjens och arfsrältens styrka och stadfästelse,
så vore i och med detsamma denna eftergift förverkad och allt
skulle då 'betalas utan nåd. En följd af denna förklaring att de
extra räntorna helt och hållet kunnat reduceras blef att den fjer¬
dedel som nu fordrades efter 1655 års beslut måste betalas in
natura ocb ingalunda fick afskrifvas på egande fordringar hos Kro¬
nan. Det vore en tillräckligt stor nåd att de sluppo betala de
trenne fjerdedelarne. Konungen antog såsom en möjlighet att
någon kunde erhålla löfte om sådan afskrifning under fördöljande
att afskrifningen gällde fjerdeparlen af de ovissa räntorna, och för
sådant fall förordnades alt löften ingenting skulle gälla ulan ut-
sökning ske, så långt något «m bono« funnes.

Detta om fjerdeparten af de extra räntorna. Andra fjerde-
partsfordringar behandlades mindre strängt. Fjerdeparlsgods kunde
likasom andra hafva gått i handel och voro nu redueibla i hvars
Iiand de än funnos. Men Konungen hugnade innehafvarne med


