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var val å ena sidan alt med allvar utfordra sin rätt, men också
att icke göra orätt emot någon. Ingen skuile betala livad ban
aldrig åtnjutit. Sä npkommo vidlyftiga undersökningar och par¬
kerna fortforo ännu all förklara sig då Ued. Komm, afleinnade
sin berättelse år J697. Det som bidragits steg år 1695 till
69.35 dal. 28 öre 15 pngr. och år 1697 hade tillkommit 1253
dal. 22 öre 21jj pngr.J:M)

4. Lösen af försålda kronogods på förbudna orter. Ar 1655
stadgades att kronogods, sålda på oförbudna orter lemnades i
orubbad besittning, dock med förbehåll för kronan alt framför
andra köpare få lösa dem om inriehalvarne ville sälja och när¬
maste skyldeman ej köpa dem. Köpegodsen på förbudna orter
egde kronan ovilkorlig rätt alt återlösa. Dessa stadganden be¬
kräftades, men del som rörde de förbudna orterna erhöll en vid¬
sträcktare tillämpning. Sedan nemligen »terminus a quo« — den 6
Nov. !652 — bkfvit upphäfd i afseende på donationerne, utsträck¬
tes äfven köpegodsens lösen till tiden före denna »terminus.«. In¬
lösta Ijerriinansränlor af köpegöds uppgåfvos år 1693 till 4927
dal. 31 öre 15 pngr. och 1697 till yttermera 546 dal. 26 öre
% Pngr* 325)

5. Köpegods indragna emot efterräkningar. Dessa efterräk¬
ningar härleddes dels al andra gravationer, som betalades med
köpta kronogods, dels nf förbål landet med sjelfva köpegodsen.
Komm, synes bär hafva återvändl till frågan om de oköpla rän¬
torna och de Oriktiga ulräkningarne af godsens värde. Den fick
mycket att göra och innebafvarne likaså'. Långa efterräkningar
gåfvo anledning till många tvister, vidlyftiga uträkningar. Da

324) Jfr. Bilag. N:o 32 till Relät. 1693 och N:o 33 till Relät. 1697
samt K. Bref. il. 28 Mars 1692. Bilag. N:o 31 och Bilag. N:o 30 till
Belat. 1693. Bilag N:o 32 till Relät. 1697 utvisar hela summan af ofrukt¬
bara fordringar enligt kommissionens uträkning.

32 ') Bilag. V:o 33 till. Belat. ar IC03 och X:o 34 till Relät, år
1697.

45
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beta 1 n i ngssk y lxl i ge uppsökte allehanda sätt att draga ut på tiden
eller undandraga sig krafvet. De sade sig ej hafva uppburit vissa
räntor, de gjorde sig urarfva efter sina slägtingar, de begärde
uppskof för att söka efter nya bevisningsgrunder. Ibland påstodo
de sig redan betalt sin skuld på annat sätt; ibland sökte de
aecord med Konungen. Icke minsta svårigheten synes varit alt
utreda huru stor betalningsskyldighet borde åligga bvar och en
af interessenterne, när första acquirontens massa gått i arf, och
huru rättigheten borde jämkas emellan kronan å ena sidan, kö¬
pare af kronan å andra och å en tredje sida köpare som köpt
gods af enskildte, hvilka desse köpt af kronan. Slutligen kom
härtill att desse kronans köpare, nu dess gäldenärer, tillika upp¬
trädde såsom borgenärer emot kronan. Derigenom kom saken in¬
för Liquidations-Kommissionen och blef der ytterligare invecklad.
Derföre blefvo också dessa efterräkningar en af de punkter som
Bed. Komm, ej medhann. Summan af dessa indragningar, steg
år 1695 i hemmansräntor till 54555 dal. 22 öre 25 prigr. och
sedermera intill 1697 ytterligare vid pass 7767 dal. 5 öre 8?
pngr. s:mt. på grund af efterräkningar vid sjelfva köpegodsen,
samt dessutom 15575 dal. 51 öre 16-3- pngr. Ibland dem som
häftade för dessa poster finner man familjerna Brahe, Oxensljer-
na, Stenbock, Königsmark 326).

6. Köpegods efter 4655. Dessa indrogos såsom abalienerade
emot 1655 års beslut. De utgjorde nu ej mycket och torde till
en del redan hafva ingått i de äldre indragningarne. Summan
Var år 1695 i hemmansräntor 884 dal. 5 öre 19 pngr. och der-
till kom sedan 101 dal. 27 öre 2 pngr. 327)

7. Köpegods i Estland och Lißand. Kommissionen genom-
gjor^a inbetalningarne och anmärkte det som syntes fel-

326) Relationerna år 4693 med Bilag. Ko 34 och år 1697 med
Bilag. N:o 35,36. * . v .

327) Bilag. N:o 35 till Relät, år 1693 och Ko 37 till Relät, år
1697.



aktigt. Medan detta förehades nppstodo frågor om metboden
viel uträkningarne, och denna method undergick i följd deraf en

förändring, som gjorde till nödvändighet för Ued. Kommissionen
alt börja arbetet å nyo.

Förhållandet synes varit följande. I Estland köptes jorden
efter s. k. haketal. Nu trodde Komm, sig upptäcka vid jäm¬
förelse emellan köpebrefven och »weckeböckerna« — hvilka synas
svarat emot jordaböckerna i Sverige — att hakarne stego högre
än brefven utvisade och att köparne således fått för mycket.
Detta öfverskott visade sig så mycket större som hakeberäkningen
blifvit förändrad och köpetaxan varit räknad efter de små ha¬
karne, som den tiden brukade räknas, och ej efter de större, som
sedermera brukades. Veckeböckerna voro också sinsemellan olika

på olika tider. Alt de skulle vara norm vid efterräkningarne togs för
gifvet, men frågan var otn de äldsta veckeböckerne eller de som
voro närmast köpet skulle följas. J början höll man sig till. de
äldre, men sedermera fann Komm, riktigare att följa dem som
voro närmast den lid då köpet skedde, likasom man gjorde med
Sveriges och Finlands jordeböcker,

De oköpta hakarne skulle således reduceras. Då måste un¬
dersökas hvilken afkastning de g i fv i t. Det föll sig svårt, ty kö¬
pet hade skett på annat sätt än i Sverige och Finland. Der sål¬
des gods efter en viss beräkning af räntan, men i Estland endast
efter aptalet af hakar. Hakarne stodo väl i veckeböckerna, men
icke deras ränta. När då räntan syntes omöjlig att uträkna be¬
fallde Konungen ,först att blott fästa sig vid köpeskillingen. Se¬
dermera fann Komm, en källa, hvarur den kunde hämta kun¬
skap om räntorna, nemhgen af arrendekonirakter å angränsande
gods. Komm, synes hafva dragit slutsatser per analogiam. Den
ansåg såsom stor förlust för kronan att endast fästa siu vid deno O

obetalda köpeskillingen, och yrkade att den ränta som efter ar-
rendekontrakterna kunde bestämmas borde anses såsom kronans

fordran, löpande med 6 proc. för hvarje år som den varit borta.
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Detta förändrade sätt att förfara hade till följd alt det påbegyn-
ta arbetet måst« göras orn å nyo och var ännu ofullbordadt vid
den tid, der vi begränsat vår framställning. Så mycket som
Red uklionsKom miss innen då uppgaf såsom indraget utgjorde blott
®iö5 ^a^ar ' bi 11 and, samt 261 hakar i Estland 32 8j.

8 Köpegods i Skåne, Halland, Blekinge och Bohus Lön ifrån
Danska tiden. Äfven denna reduktion var ofullbordad. Eppskof-
vet vållades af bristande skattläggning och denna åter hindrades dei-
ulaf alt Landlmälarne voro upptagne af arbetet i och för Indel¬
ningsverket. För att emedlerlid icke alltför mycket fördröja en
vigtig sak stadgades ett provisoriskt behandlingssätt. Det anbe¬
falldes en provisionell manlalsläggning. Såsom grund derför an¬
togs den mantalsberäkning som fanns i de sista jordeböckerna,
ehuru den icke öfvcrensstäinde med de i köpehrefven uppgifna
mantalen. I* de fall åter der jordchockerna ej upplogo något visst
xnantal skulle mantalet uträknas provisionellt efter utsädet och
vandra cwunaditetcv«, jämförda med andra hemman i grannskapet.
Denna mantalssältning skulle ske i hvarje socken uti hemmanen«
innehafvares, samt Preslens, Nämndens och grannarnes närvaro
och ligga till grund för debiteringen af oköpta räntor i dessa
provinser samt ega bestånd till dess att ordentlig skattläggning
försiggått. — Det hela Lief således ett provisoriskt verk, ty det
kunde hända att den hlifvande skattläggningen gaf ett förändradt
resultat och då skulle rättelse ega rum, ehvad den ledde till
vinst för kronan eller den enskildta innehafvaren. Sådan var den
stadgade regeln. Den var gifven år 1697, således helt ny, och
Redaktionskommissionen, när den inlemnade sin berättelse, visste
ännu icke livad i anledning deraf kunde vara åtgjordt 3-<J).

.128) Ited. Komm. Relationer i693 eeli 1607 samt Bilag, N:o 3&,
30 till Jen sednare- iclationen.

329) Red. Komm. Relät. d. S Qet. 1697 samt Bilag. N:ö 40 derliU
innch'lbndc Konungens bref till Red. Komm„ ti. 6 Juli tC04.
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TJUGONDEFEMTE KAPITLET.

Om Bytesgodsen efter i687.
Den sisla hufvudtiteln i ReduktionsKommissionens Berättel¬

ser angår de byten som kronan ifrån långliga tider tillbaka ingått
med åtskilliga personer. Det kan dervid frågas huru dessa för¬
handlingar kunde blifva föremål för reduktion, enär det ligger i
begreppet af ett byte att motsvarande surrogat måste vara erhål¬
let för det som blifvit bortbytt. Frågan kunde derföre endast
blifva om kronan erhållit tillfredsställande surrogat för de från
kronan bortbytta godsen. I sådant fall var ingen anledning att ■
Tubba bytet; i annat fall åter korn kronan med ersättningsanspråk.
Hed. Komm, åtgärd blef således att undersöka förhållandet med
de äldre bytena intill år 1680. De byten, som blifvit tillåtna
efter denna tid, således efter Reduktionens början, lågo utom kret¬
sen för dess arbeten. Men hvad de äldre beträffade företog sig
Bed. Komm, att uppsätta listor på alla bytesgods ifrån långliga
tider tillbaka och ransaka derom. Frukten blef en specifikation
på följande räntebelopp, som Komm, ansåg böra hemfalla till kro¬
nan ifrån följande personer:

Dal. S:mt öre pngr.
Kammarherren Axel Turesson ...... 21 30 14?
öfv. Lieutn. And. P:son Utter 34 16 —

öfversten Arfved Hand ....... 146 31 12?
Landsh. And. Hästehufvudh —• 3 18
RiksCanzlern Grefve Axel Oxenstjerna . . 11 5 17
President. And. Cyllenelou 23 9 19?
HiksAmiralen C. C. Gyllenhjelin .... 689 16 22^
Amiralen Claes Bjelkenstjerna 50 19 20-7-
RiksDrotzet Gabriel Oxenstjerna .... 375 28 25?^
Fältherren Jae. DelaGardie 50 3 21
Landsh. Jesper And.son Cruus 75 28 16
Secret. Lars Öhrciistjernas arfv 30 — —
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Dal. Sint öre Pr,2fr«

K. Råd. och Presidenten Lars Fleming . . 13 7 174
StatsSecreter. Lars Grubbe ' 6 51 5?
K. Rådet Axel Sparre 19 28 4
Stallmäslaren Polycarpus Kopp .... 92 17 " 4?
Ur. Hénrie Flemings arfvingar af förra kullen 49 1 14 .»

K. Rådet Axel Lillies arfvingar .... 187 19 - 7
K. Rådet och Fältmarskalken Lennart Tor-

slensons arfvingar 5 22 10
Hr. Cnut Hammarsköld eller Christopher Gyl-

lengrip 29 23 13
Hr. Rengt Bagges arfv i Jönköpings län . 53 27 21
llr. Eric Åkesson Soops arfv. i Skaraborgs län 118 27 7
Hr. And. Mårtenssons arfv, i Skaraborgs län 56 27 11
Öfverst. Lieutn. Joel von Hallen eller sal.

llr. Giord Andersson i Södermanland . . 5 2
lieutn. Per Ulfsax i Kronobergs län . . 43 6 16

Summa 2142 20 2-é-
io

Dessa särskildta poster voro enligt Komm. Berättelse åt
1695 hemfallna till kronan utaf de gamla bytena före år 1655.
De »differencer« som upptäcktes vid de nyare bytena emellan åren
1655 och 1680 upptogos på en särskildl specification efter de
olika provinserna:

Dal. Smt. öre pngr

Up! and . . . 165 6 20
Södermanland 67
West manland 94 22 8
li fged inget 89 2 —

Nerike och Wermland 448 19 16
Skaraborgs Län 316 24 4
Elfsborgs Län 5 22 12
Östergölhland . . 25 12 16
Kalmar Län 279 10 10

j
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Dal. S:ml öro ;>nRr

10
—

5
Malmöhus Län . 9 16

Halland 6 —

Åbo Län 7 8

Nylands Län 21 8

Summa 2529 20 4

Allt detta utgjorde nu enligt Reduktions-Kommissionens uträk¬
ning de räntor in natura, som voro kronans fordringar i följd af byte¬
na. Förr än allt kunde komma på klar fot fordrades likväl skattlägg¬
ningar och dessa uppeböllo arbetets afslutande. Här mötte samma bin¬
der som förut b 1 i fv i t anmärkt, nemligen att de som skulle förrätta
skattläggningarne voro upptagne af arbetet med indelningsverket oeli
allmänningarne. Kommissionen klagar öfver delta dröjsmål redan
i 1693 års relation och hade, efter hvad relationen 1697 utvi¬

sar, förnyat samma klagan i en skrifvelse till Kongl. Maj;t sist¬
nämnde år, bvårföre Konungen tillät att Landlmätarne framdeles
finge befrias ifrån sitt förra arbete och användas vid bytesgodsens
utredande. Kommissionens göromål synes hafva bestått uti en

jemförelse emellan bytesbrefven och räkenskaper ifrån samma tid
för att se huru räntorna den tiden svarade emot bvarandra och
huruvida Konungen i följd deraf fält fullt för hvad han gifvit.
Vidare hade Kommissionen undersökt de till kronan afstådda hem¬
manen för att se om de af gammalt varit verkligt frälse. Ty om
det visade sig att de varit af krononatur kunde de möjligen an¬
ses lika med redueibla gods och kronan således förklaras hafva
fått hvad den rätteligen egde förut. I detta fall hade åtal kun¬
nat göras emot bytesconlrahenterna, såsom de der tagit utan att
gifva. Derefler hade Kommissionen genomgått KanjmarArkivi
räkningar för att se om de till kronan bytta hemmanen sedan
kunnat utgöra den i bytet upptagna räntan. Denna undersök-
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ning hade gifvit anledning till observationer, på hvilka Kornmis¬
sionen ännu väntade svar. Allt detta hade nu sysselsatt Kom¬
missionen sjelf. Skatlläggningarne åter hvarom talades voro be-
höfliga för att bestämma hvilken ränta hemmanen nu och i fram¬
tiden kunde utgöra. Först sedan detta skett kunde bytena juste¬
ras; saken var således ofullbordad. De nyaste bytena efter 1680
angingo Reduktionen blott såvida de kommo i betraktande vid
undersökningen om del gamla frälset Yisade det sig att de ej
tillhörde frälsegodsen, så kunde fråga uppstå om dem* men dessa
hytens justering tillhörde KammarKollegiuin 33°).

TJUGONDESJETTE KAPITLET.

Om Reduktionens resultnter.

När Reduktions-Kommissionen inlcmnade sin berättelse år
1697 bilade den ett dokument, som den kallade General extract

af förra till Kongl. Maj:t gjorde relationer om livad Reductions-
verket importerat sedan 4680. Denna uppsats består af idel zilfer-
uppgifter, hvilka äro ordnade på det sätt att man lätt kan öfver-
skåda summorna så väl efter deras fördelning på olika provin¬
ser som efter olika år och till en del olika reduklionslillar. Det
hela visar kronans inkomst, sådan Reduktions-Kommissionen be¬
räknade densamma. Yi hafva förut meddelat ett sådant extract
för tiden intill 1687; vi gå nu att efter detta sednare extrakt
visa summornas belopp för hela tiden ifrån början intill slutet af
Konung Carl XI:s regering. Det förra 1687 års extjact är såle¬
des inbegripet i de summor som här nedan följa efter fördelnin¬
gen på de särskildta provinserna:

330) Red. Komm, relationer 4698 och 1697 samt Bilag. N:o 42
till den sednare, innehållande Konungens Bref till Red. Komm. d< 26
Apr. 4697 och Bilag. N:o 36 och N:0 37 till 4693 års Relät.


