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(luctionen af godsen uti underdånighet hafva låtit föredraga» gifven
från Fraucoburg år i 656; det andra är en dylik »K. Maj.ts al-
lernådigste resolution och förklaring öfver de underdånige påmin¬
nelser och frågepunkter som Cammar-Preåidenten, välborne Hr Her¬
man Fleming om Reductionen underdånigst hafver insinuerat» dat.
Gotheborg d. 19 Maij 1658. Den förra upptager icke mindre
än fem och trettio punkter, den sednare tretton. Yi skola be¬
trakta dem i sammanhang och efter den ordning med frågorna
som vi redan iakttagit31).

Man finner till en början huru saken hindrades emedan de
ledamöter i Reductions-Collegium, som tillika voro Rådsherrar,
mvocerades» i Rådet och andra Collegier. Tiden räckte ej till de
dubbla befattningarne. Att Herman Fleming fäslade Konungens
uppmärksamhet härpå kan vara ett bevis på hans nit för Reduc-
tionen och det svar han erhöll bevisar Konungens. Det lydde så
att Konungen hoppades det Rådet hädanefter icke behöfde vara
så mycket tillhopa, men för all säkerhets skuld förunnade han
dem hvilka suto i Reductions-Collegio, särdeles Herman Fleming
och Gustaf Soop alt »absentera sig ur Rådet, utom då Konungen
befallde rådslag och consultationer», eller eljest vigliga saker före-
komuio. De vanliga Råds-öfverläggningarne fingo såleds eftersät¬
tas för Reductions-göromålen; de sednare ansågos vigtigare82). \ri-
dare nppgjordes en egen stat med aflöning för Reductions-Colle-
gii tjenslemän, den Konungen lofvade underskrifva, att de måtte
fä sin lön oafkortad, »för besvär och invidie som de hafva93).

I. Yid Undersökningen om godsens åtkomst förekomino
följande frågepunkter.

Den första rörde bevisningsgrunden för donationernas rätt¬

mätighet. Riksdags-Beslutet innehöll dessa ord: »dock att han

81) Manuscript i Riks-Arkiv.
82) K. Resolut. 1658 §. 3.
83) K. Resolut. 1656 §. 23 och 1658 §. 13.
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ordéntligcn och rättmätigt der i är kommen efter sedvanligit bruk
och vana i vårt kära fädernesland». Frågan var nu den, hvad
som borde förslås med »sedvanligit bruk och vana». Fn del hade
fått donalioner och köp efler uträkning af Kammar-Collegium och
hade dess immission på godset. Deras sak var klar, men andre
hade gått Kammaren förbi. Skulle deras rätt förkastas? Skulle
Kammar-Collegii uträkning vara den enda lagliga normen? De
öfrige kunde dock på god tro och förtröstan till Dr. Christinas
löfte tagit godsen i besittning. Konungens utslag innehöll att
Dr. Christinas resolution om Kammar-Collegii uträkningar skulle
gälla för de gods som blifvit afsöndrade från kronan efter utfär¬
dandet af denna resolution, men för de äldre skulle Reduc-
tions-Collegium »iakttaga de observantier, som i hvarje tid varit
brukliga och tillse att intet underslef må passera». Donatarierne
synas härigenom blifvit oberoende af Kammar-Collegii pröfning,
men deremot uuderkastade Reductions-Collegii beräkningar, som
skulle tillse att intet underslef fick passera. Delta Collegium fick
en tämligen vidsträckt magt; verket berodde på dess rättrådighet®4).

För det andra, när i donationsbrefven åberopades donatari-
ens eller hans förfäders tjenster blef det en fråga efter hvilka
grundsatser sådant skulle pröfvas. Reductions-Collegium frågade
om alla de som varit i kronones tjenst skulle »considereras utan
åtskiljnad». Konungen hänvisade blott Collegium till Riksdags¬
beslutet att »considerera livars och ens tjenst som han bekläd¬
de den tiden han fick donationen och låta sig bevisa deras tjenster
och meriter, som de dubitera om». Frågan synes varit den, ora
det factum att personen fullgjort den åberopade tjensten vore
nog, eller om Red. Coli, äfven egde att uppskatta värdet af de
inlagda förtjensterna. Konungens svar är undvikande; äfven här
lemnades ett fritt fält för Red. Coli, att skipa rätt eller öfva för¬
följelse eller gynna underslef. Men öfver Red. Coli, vakade Ko¬
nungens öga85).

8 V) K. Resolut. 1656 $. 1.
85) K. Resolut. 1656 $. 2.



8 o

En annan tvistig fråga uppstod då det visade sig att kronan
vid jordebyten väl fått lika ränta emot livad den gifvit, men
dock helt olika gods till lägenhet och utrymme. Frågan blef då
otn endast räntans likhet borde betraktas eller kronan anses

förfördelad då egorne icke i öfrigt befunnos af lika värde.
Konungen befallde ransakning >un loco, dock med modercition att
man icke alltför noga handterar dermed, utan lemnar dem fasta
om ej kronan är obilligt förfördelad». Äter ett undvikande svar
oeh ett fritt fält för ßed. Coli, domslut! Grundsatsen synes va¬
rit att på kronans större eller mindre förlust skulle bero om bytet
finge slå fast, ehvad blott räntan eller äfven godsets lägenhet i
öfrigt vore lika, men räntans likhet, der egorna voro olika, frL—
kallade icke ovägerligen det bortbytta godset86).

Ännu en fråga om bytesgodsen. Kronan hade fått frälse för
krono. Skulle nu vid pröfning af bytet hela gärden räknas af
frälsel? Konungen förklarade att frälsemannen ej fick räkna hög¬
re ränta än Bonden i de sista åren före hytet. Bytesgodsen
skulle såleds värderas efter det värde de haft då bytet skeddeS7).

Alt sluta af en punkt i Konungens svar på Herman Flemings
påminnelser vill synas som Red. Coli, ej haft lätt alt förmå do-
nalarierne att inlefyerera sina bref, och Landshöfdingarne att gö¬
ra hvad på dem berodde vid ransakningar om godsen. Egennyt-
lan sökte undanflykter. Det heter nu i det Kongliga svaret att
»när Konungen får veta hvilka som deras donations- köpe- och
bytesbref icke insinuerat och deras skäl, vill Konungen, der de så
gjort af olydno och tredska förordna efter omständigheterna»88J;
likaså med Landshöfdingarne.

Men då ransakningen blifvit utförd och kronan funnits för¬
fördelad skulle cn Fiskal förordnas att lagligen utföra kronans

8G) Ii. Resolut. 1656 §. 20.
87) K. Resolut. 1656 §. 27.
88) K. Resolut. 1658 §. 4.
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talan. Förlusten skulle ersättas med 6 procents intresse för den
lid godset varit kronan afhändt, och Commissarierne ransaka samt
Konungen vidare förordna. Meningen synes varit att Red. Coli,
skulle dömma sedan ransakning skett på ort och ställe men Ko¬
nungen ega att jämka utslaget efter billighetens kraf 89).

II. Yid de omistande godsen företedde sig åtskilliga oför¬
utsedda förhållanden. Sålunda framträdde donatarier på omistan¬
de orter, med påstående att ehuru de ej erhållit sin donation förr
än efter d. 6 Nov. 1632 hade de dock haft löfte derom af K.
Gustaf Adolf; hvaraf skulle följa att donationen folie utom prae-
scriptionsliden. Detta anspråk förkastades af Konungen, om ej
särdeles skäl vore för handen, som då borde anmälas90).

En större svårighet var att bestämma hvilka gods under La¬
dugårdarne borde reduceras utom rå och rör. Det hette i Riks¬
dagsbeslutet att de som skattades lika med rå- och rörshemman
skulle indragas. Svårigheten var att bestämma hvilka hemman
borde sålunda anses. Red. Coli, fick icke fullt afgörande magt,
ly Konungen befallde att de gods, dem Red. Coli, ansåg vara
af sådan natur , borde tills vidare blott upptecknas och deras re-
duction anstå till nästa Riksdag. Någon Riksdag inföll icke mera
under K. Carl X:des regering, utom den, under hvilken Konun¬
gen afled, och vid de utskotts- och provincial-möten som höllos,
hafva vi ej kunnat upptäcka något beslut i denna sak. Den fick
väl såleds hvila91).

Yid frågan om indeldla hemman, sådane som Länsmans¬
gårdar, Skogvaktareboställen, Posthemman och Gästgifverier synes
Konungen hafva utgått från den synpunkten att icke på Riksdags¬
beslutets ordalydelse grunda större anspråk än kronans behof nöd¬
vändigt fordrade. Red. Coli, frågade om med dessa hemman en-

89) K. Resolut. 1658 §. 9, 10.
90) K. Resolut. 1656 §. 29.
91) K. Resolut. 1656 §. 6.
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dast skulle förstås de gårdar, der någon af dessa tjenstemän bott
eller alla de, hvilkas ränta varit anslagen till inrättningen. På
denna fråga hafva vi ej funnit något svar. Red. Coli, frågade
vidare när det sista indelningshemmanet vore försåldt, bytt eller
affördt på rnilitiaestaten, om Collegium då skulle uppsöka något
annat som blifvit doneradt efter d. 6 Nov. 1652. Konungen
svarade att Colleg. skulle göra sig underrätladt af Landshöfdin-
garne, hvilka hemman vore bequämligast för sin belägenhet till
Länsmansgårdar. Återigen om det sista vore såldt, bytt eller af¬
fördt på rnilitiaestaten syntes Konungens vilja varit alt andra re-
duetionen underkastade hemman borde uppsökas, och om sådana
ej funnos ännu andra behållna hemman användas och i brist der-
på anbefalldes Red. Coli, att genom byte eller lösen förskaffa
tjenliga gårdar, så att »Konungens och Ständernes intention tillbör-
ligen iakttages»0 2).

Rland omistande gods räknades också kronans y)enskyldte par¬
ker». De funnos uppräknade i Instructionen för Riks-Jägmästaren
Carl Hård, utfärdad d. 50 Maij 1658, och såleds sednare än Re-
ductionens prsescriptionstid. Fråga uppstod om denna Instruction
skulle gälla såsom norm för bestämmandet af hvilka parker skulle
anses omistliga. Konungens svar hänvisade Red. Coli, till när¬
mare pröfning af de ifrågavarande parkernas natur. Coli, borde
»informera sig» derom af Riks-Jägmästaren och Landshöfdingarne.
Här , såsom flerestädes, synes Konungen icke strängt fästa hvarken
sig sjelf eller Coli, vid någon författnings hokstaf utan blott vid
beslutets anda, som fordrade reduction af de parker, som bevis¬
ligen voro af krononatur93).

Rergslagsgodsen gjorde mycket bekymmer. Svårigheten var
densamma som vid parkerna, nemligen att bestämma, hvilka or¬
ter skulle räknas för Bergslag. Dr. Christinas resolution om Bergs-

92) K. Resolut. 1656: §. 3.

93) K. Resolut. 1656: $. 11. Brummer: Förordningar om Jagt och
Djurfång, p. 9.
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lagerna af år 1649 och Bergs-Collegii Jordebok löste icke tvif-
velsraålet. Ora den sednare heter det att den Jordebok skulle
följas, som Bergs-Collegium »författändes varder»; den synes såleds
ånnu ej hafva varit utarbetad. Dessutom funnos orter utom Bergs-
lagsdistriklerna, som voro af lika natur som bergslagshemman,
samt äfven vissa orter, som af urminnes tid hört till Berffslacen
och ännu funnos tjenliga dertill, ehuru de ej blifvit upptagne i
Dr. Christinas resolution. Särdeles var detta förbållandet med
Österbotten. Konungen höll sig noga till Dr. Christinas resolu¬
tion; hvad derutöfver, särdeles i Österbotten, kunde komma i

fråga skulle blott upptecknas, hvarje sak undersökas, men afgö-
randet uppskjutas. Så skedde ock med Basbo och Norunda härader.
Der Konungen visste att verkliga bergslagsgods blifvit förgätna i
Dr. Christinas resolution, ville Konungen »inquirera derom och se
huru det ena med det andra han compenseras». Å andra sidan
funnos gods, hvilka, sedan donationen gifvits, blifvit upptagna i
1649 års resolution. Detta inträffade i synnerhet med vissa orter
i Wermland. Sådana gods räknades väl för omistande och re-
duction deraf anbefalldes, men Konungen förunnade deras inne-
hafvare vederlag genom afkortning på deras fjerdeparler. Dervid
kunde återigen inträffa alt dessa reducerade berglagsgods öfverste-
go beloppet af innehafvarnes fjerdeparter; för sådan händelse ville
Konungen särskildt afgöra derom med afseende på summans stor¬
lek och innehafvarens personliga förhållanden. Ett eget förhål¬
lande var åter med Bergslagsgodsen under Orlala bruk. Detta
bruk tillhörde Torstensonska familjens Grefskap, som Konungen
frikallat från Reduction. Nu ville bergsmans-hemmanens innehaf-
vare på grund deraf äfven vara befriade. Men denna gång följ¬
de Konungen den strängare meningen; de befriades ej, »ty bruket
bör befordras lika väl som vore det i Kronones vurjo och ju bätt-
mg det befrämjas, desto större är deraf kronones nytta»QA). — Γ
dessa Konungens resolutioner om Bergslagsgodsen visar sig samma
lindriga behandlingssätt, som utmärkte hela 165o års reduction

9i) K. Resolut. 165G: § 7, 9, 22 , 25 , Z\. Resolut. 1658: §. 5. 12.
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Det visar sig i synnerhet i stadgandet om vederlagen i Wermlands
Bergslager. Det var intet tvifvel att ju dessa voro af bergslags¬
natur oeh o mistande oeh likväl unnades dem en ersättning på det
sätt att den ena reductionsgrunden fick quilla den andra. Vis¬
serligen kunde ersättningen gifvas med mindsta uppoffring för kro¬
nan genom afräkning på fjerdeparten, men med ett sådant sätt
alt liquidera var det verkligen mindre fara för den enskildte att
utplundras, än för kronan alt svikas äfven i billiga anspråk.

I de fem slottslänen, som uppräknades ibland omistande
orter, äfvensom i Norrland, som hörde under Amiralitetet, och i
Bergslagerne, funnos bortgifna skatterättigheter, lifstidsfriheter och
friheter på behaglig tid ifrån onera, hvilka Red. Coli, ville redu¬
cera, men såsom en god del deraf voro gifne »gamble och väl
meriterade officerare, Prestenkior, Cronones betjente och miserable
personer» hemställde Red. Coli, om Konungen ville förlänga deras
rått »ad dies vitae» eller till dess de kunde erhålla vederlag. Sva¬
ret förestafvades af nåd och billighet. De skulle blifva vi rolig
possession oturberade till K. Maj:ts vidare förordnande». Här var
en tillämpning af Konungens högsta magt att jämka och hjelpa
och af Riksdagsbeslutets grundsats att »late och icke strictissime»
utkräfva fordringarne95).

Factorier och »högnyttiga verk» voro omistande egendomar,
men reducerades blott »om egaren intet vill taga på sig det onus,
som dervid följa bör, considererandes den intention, till hvilken så¬
dana verk äro inrättade»96;. Här förklarades Riksdagsbeslutets
bokstaf så att kronan och donatarierne kunde förlikas om vissa
servituter i stället för rent afstående af egendomen. Konungenville blott att kronan på ett eller annat sätt skulle få sin fördel,
t. ex. sitt krutförråd af krutbruken o. s. v. Kunde detta vinnas
utan att kronan sjelf tog inrättningen om hand, så var Konun¬
gen lika belåten.

95) K. Resolut. 1656: §. 9, 10.
96) K. Resolut. 1656: $. 14.
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III. Vid fjerdeparts-räfsten yppades äfven tillfällen att
draga åtskilligt undan reductionen. — Lifstidsfriheter och friheter
på behaglig tid på icke omistande orter undantogos från fjerde-
parts-reductionen, när de icke voro förenade med rätt till ovissa
och extraordinarie utlagor: men »såsom de kanske icke förtjent
sådana beneficier bör det ransakas likasom om andra donationer»97).

Vidare förfrågade sig Red. Coli, huru det borde förfara när
donatarier med riktiga och oförfalskade räkningar bevisade alt det
som i brefvet sades vara gifvet af gunst och nåd i sjelfva verket
varit vederlag för rättmätiga fordringar. Sådant kunde efter Riks¬
dagsbeslutets ordalydelse dömmas under fjerdeparts-reduetionen,
ty det bar namn af donation, men å andra sidan hvilade hela
reductionen på den grundsats att lagliga fordringar erkändes.
Konungen förordnade alt blott det som verkligen var donation
skulle behandlas såsom sådan och fjerdeparten fordras af dessa
donatarier endast så vida det de fått öfverstigit det de haft att
fordra98). Ett motsatt behandlingssätt hade varit att döda andan
och missbruka bokstafven.

Red. Coli, beklagade sig öfver svårigheten att utreda verkli¬
ga förhållandet med vissa donationer af hus och penningar, och
Konungens svar raindskade icke svårigheten. Det lydde så att
Konungen förmodade att sakerna kunde upplysas af Canzliconcep-
terna och räkningarne i Kammaren, r>det öfriga tilltror Hans Kongl.
May.t commissariernes flit och dexteritet pä något görligit siitt och
maner att utspana». Red. Coli, hänvisades till sin egen skarp¬
sinnighet. Derpå berodde det att utreda rätta förhållandet, när
det var klart att kronan egde någon rätt, menovisst huru stor").

Riksdagsbeslutet fordrade ränta i penningar för fjerdeparten,
till dess ransakningen på ort och ställe blifvit verkställd, och emed-
lertid borde innehafvaren uppgifva hvilka gods han ville heldst

97) K. Resolut. 1656: §. 4.
98) K. Resolut. 1656: §. 8.
99) K. Resolut. 1656: § 18.


