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rätt att åtnjuta sådana förläningar som denna; för öfrigt ville
Regeringen vid »speciales casus» förklara sig1J1).

IV. Mångahanda frågor förekommo i afseende på den olika
besittningsrätten, och i sammanhang dermed de vilkor, hvarunder
godsen blifvit gifna. Om en donatarius fått sitt benefieium för
sig, hustru och barn, derpå aflidit och barnen likaså, men hu¬
strun ensam lefvat qvar och trädt i nytt gifte, var hon då be¬
rättigad att behålla länet? Hon var nämnd i brefvet kunde det
sägas å ena sidan. Men hon nämndes blott derföre att hon var
den förre mannens hustru kunde det svaras å andra sidan. Me¬
ningen var att gifva länet åt den förste mannen och hans ätt,
icke åt en helt annan ätt, hvaruti hon genom sitt nya gifte inträdt.
Μ en — kunde man återtaga å hustruns sida — sedan hon en
gång för sin förre makes skuld fått rättigheten, var dock rät¬
tigheten hennes. Regeringen följde andan af förläningsbrefvet
och förklarade henne förlustig sitt benefieium »medan hon tå in¬
tet hålles vara den förre mannens hustru, som Kongliga brefvet
lydde uppå»11').

Ett på visst sätt likartadt och på visst sätt motsatt fall
inträffade om hustrun dog först, mannen gifte om sig, och af-
led, efterlemnande barn af första giftet och hustru af andra gif¬
tet. Hvilken skulle då ärfva länet, sönerne eller stjufmodren?
Hustrun var nämnd i brefvet, men den hustru, som der mena¬

des, var en annan än den som efterlefde; denna sednare var dock
låntagarens hustru lika väl som den förra. Regeringen gaf ingen
ny förklaring häröfver. Den hänvisade parterne till »lag och
rätta på ort och ställe som vederbör». Frågan om delning af Norr¬
köpings besluts gods emellan enkan och barnen återkommer sed¬
nare. Vi hafva sett en förklaring af Regeringen att om det vore
blott en son skulle han taga hälften och enkan den andra hälf-

121) Riks-Reyistrat. Regeringens resolution <f 8 Apr. 1661. §. 1.
122) Ruds-Protoc. d. 29 Nov. 1660.
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ten, men vore det flere söner fingo de två och enkan en tredje¬
del. Detta synes hafva gällt både för enka och barn af samma
gifte och för stjufmödrar123). Dessa frågor röra närmast Länsrät¬
ten, men kunde icke sakna inflytande på reductionen.

Ibland synas gåfvo- och förläningsbref blifvit verkställda på
ett temligen egenmägtigt sätt. Det heter nemligen alt donatarier
fått gods, som befunnits vara graverade, hvarföre Landshöfdin-
garne gifvit dem andra gods i stället utan Konungens tillstånd
och Räkne-Kammarens ordre. Denna punkt visar oss en mindre
vacker sida af den föregående tidens statsförvaltning. Det fanns
en Regering som gaf donationer och en Räkne-kammare för ri¬
kets drätsel, och när denna regering gifvit donationer, som be-
funnos mindre fördelaktige än man väntat, då funnos Landshöf-
dingar, som efter behag förvexlade regeringens bref och gåfvo
gods hvilka de ville, och Räkne-kammaren märkte det icke eller
låtsade icke märka det. \rar en sådan donation bona fule förverf-
vad? Innehafvaren hade enligt brefvet rätt till ett visst gods,
man hade låtit gifva sig ett helt annat. Och af hvilken? af en
underordnad embetsman, som gaf hvad han icke hade rätt att
gifva. Regeringen förnekade ej det olagliga i saken och befallde
Red. Coli, att återfordra godset, men tillät dock att behålla den
uppburna räntan »om de ej vetat annat än att detta varit höga
öfverhetens vilja likformigt». Huruvida någon räfst emot Lands-
höfdingarne skulle ersätta denna mildhet emot donatarierne, lem-
nas osagdt i de handlingar vi sett. Mildhet emot donatarierne
kalla vi det, emedan de väl svårligen kunnat vara okunnige orm
förhållandet12 4).

Rörande Norrköpings Resluts gods, som blifvit sålda, pant¬
satta eller indragna i arfskiften förekom en temligen invecklad
fråga, som erhöll ett lika inveckladt svar. Såsom vi uppfattat

123) Riks-Registrat. Reger. Resolution d. 14 Mars 1663, §. 3 och
Reger. Resolution d. 10 Julii 1667, §. 2. jfr. Råds-Prot. d. 29 Oct. 1666.

124) Regeringens Resolution d. 14 Mars 1663 , §. 4.
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saken förhöll den sig på följande sätt. Egarne voro fattige och
kunde ej uppfylla sin förbindelse enligt Reductions-beslutet eller
hade godsen gått i förpantniDg och arf till högre värde än de
verkligen hade. Yoro nu dessa gods behandlade såsom allodier
egde kronan enligt 1653 års beslut att lösa dem inom sex år;
voro de åter föryttrade såsom Norrköpings-besluts gods kunde de
dock blifva föremål för reduclionen, emedan sådana gods ej fingo
föryttras af innehafvaren. Regeringen synes i begge fallen bafva
ändrat föreskrifterna, ty den förklarade att den som bekom¬
mit gods under sådana förhållanden egde alt njuta det under län-
dragarens och hans manliga bröstarfvingars tid, hvarefter kronan
skulle återfå detsamma utan lösen och den som miste det fick
söka sin man bäst han kunde. Voro de redan lagligen hemfall¬
ne till kronan måste de afstås, men räntan som uppburits blfcf
efterskänkt, om innehafvaren varit bonce fidei possessorllD).

Vid pröfningen af köpegodsen företedde sig tvetydiga för¬
hållanden. Man visste ej huru Ryggningshjelpen skulle anses.
Den var nämnd i förordningen om godsförsäljningen år 1641,
men icke upptagen i ulräkningarne vid köpen. Var den icke
köpt, icke betald, så skulle den nu återgå? eller skulle kronan
anses hafva försutit sin rätt? Frågan uppskjöts till en början till
nästa Riksdag. Den återkom flere gånger; en gång heter det att
Rådet beslöt alt Byggnings-hjelpen skulle betalas efter 1658 års
förordning, men ännu flere år derefter finner man frågan oafgjord.
K. Carl XI såsom myndig — dock före 1680 — förklarade att
»saken fordrar mera öfvervägande än närvarande tid ger tillfälle
tilh. Yi hafva funnit en och annan öfverläggning i Rådet, som
upplyser förhållandet. Riks-Skattmästaren yrkade på kronans rätt
i stöd af Riksdagsbeslutet 1655. »Det står i rådslagen expresse
att den hjelpen skall köpas och kronan bör ej för en Kamrerares
skuld mista sin rättighet». Sten Bjelke ville till sin egen säker¬
het aflägga penningarne derför, om också ingen annan gjorde det.

125) Regeringens Resolut, d. 14 Mars 1663, §. 7.
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Λ andra sidan hölls det »mycket prcejudicerligt att fordra bygg¬
ningshjelpen af den der juslo titulo sitt besitter; det vore Kamre¬
rarens skuld att detta ej blifvit räknadt». Emot denna invändning
svarade Riks-Skattmästaren att det funnes prsejudikat; »Jost Hans-
soni26) gjorde orätta uträkningar, men de som njöto det måste dock
betala; om vi det intet nu göra, så kunna vi en gång mista hela
godset genom en svår efterräkning)·). G. Banér: Met som är såldt
en gång bör jure dervid förblifva». Carl Leijonhufvud frågade om
interesse borde betalas. Riks-Skattmästaren ansåg detta kunna
undvikas om sjelfva byggningshjelpen nu erlades. RiksCancelle-
ren tyckte detsamma och tillade: nom så sker, så böra vi på en
Riksdag låta försäkra oss in futurum.» Något sednare förekom¬
mer en dylik öfverläggning. RiksCaneelleren förde då samma

språk att »kronan ej borde mista det emtores njuta men» — til¬
lägger han, »de hafva det dock bono titulo». Detsamma var äfven
då RiksSkattmäslarens mening; »emot det» — säger han — natt
i K. Gustafs tid blott ordinarie räntan såldes har förre KongL
Regeringen låtit köpa Byggnings-hjelpen och Saltpeterhjelpen, som
likväl, hvad Ryggnings-hjelpen beträffar, intet skedt är127) och
kronan bör intet tappa, men så är visst att emtores hafva intet
annat vetat». RiksCaneelleren: »man vill prcecavera majus malura
alt icke en gång räkningen m,å göras köparen for stor,, men eme¬
dan det är en vigtig sak, som angår hela Ridderskapet, är icke
orådeligt att differera till Riksdagen». — Så beslöts äfven den
gången. Några månader sednare läser man i Råds-Protokollet att
Riks-Drotzet ville lösa Byggningshjelpen i sina köpta gods, och
det beslöts att »Kammaren skulle räkna med honom och afkorta
hans fordran för resterande lön och prailensioner»l 2S).

126) En »jensteman i Kammaren på 1640-talet, sam blef dömd till
döden för bedrägligt förhållande.

127) d. v. s. att den icke var betald.
128) Regeringens Resolut, d. 14 Mars 1663, §. 12. — Rådsprot.

d. 28 Febr., d. 10 Junii, d. 22 Nov. 1665. K. Maj:ts nådiga svar och
förklaring af Aug. 1677, §. 1. — Råds-Prot. d. 11 Aug. 1664.
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Dessa yttranden af Rådsherrarne visa temligen tydligt sakens
ställning. Det kunde icke nekas att Byggnings-hjelpen var obe¬
tald och borde betalas, men då kronan icke bevakat sin rätt vid
köpet ville man deruli finna en ursäkt för köparne. Men detta
vågade man icke heller; tanken på en blifvande efterräkning sväf-
vade såsom en hemsk aning för sinnena. —

På detta sätt talade man bit och dit och skjöt ifrån sig af-
görandet. Hela Reductionen kändes såsom ettondtöde, som man
ej ville underkasta sig men ej heller vågade trotsa. Deraf be¬
ständiga uppskof och halfva åtgärder. Byggnings-hjelpen borde
utkräfvas — det nekades ej — men den utkräfdes ej, och
när RiksDrolzet ville betala den, så gjorde man på det vanliga
sättet, cpiittade kronans fordran emot skuld som aldrig bort
finnes, emot obetald lön, betaide denna med det som bort vara
kronans behållna inkomst, hvaraf följde att kronan ingenting kon¬
tant kunde få och den betalningsskyldige ingenting kontant be-
böfde gifva.

Byggningsbjelpen var ej den enda kronans skatt, som lem-
nades oafgjord. Det fanns särskilda räntor i olika provinser, s.
k. vind och back som i Upland räknades bland årliga räntorna i
jordeboken, men icke allestäds i Westmanland, det fanns sjpring-
skatten i Småland; det fanns öfvervigts-jernet i Gestrikland, dags¬
verken i Östergölbland och Nerike, hvilket allt icke stod i jor¬
deboken, men väl i special-räkningarne; likaså räknades vid span-
målen i Westergöthland fem skeppor på tunnan, men vid köpen
sex skeppor. Bed. Coli, frågade huru härmed skulle förfaras vid
granskning af köp och byten. Begeringen uppskjöt svaret till
nästa Riksdag129).

K. Carl X:de hade fordrat 6 proc. intresse på den summa
kronan förlorat genom oriktiga köpe-uträkningar; nu tillades att
detta interesse skulle räknas ej på köpesumman utan på den obe¬
talda hemmansräntan, och efterskänktes helt och hållet så vida

129) Regeringens resolution d. 14 Mars 1663, §. 15.
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köparen ej vetat att »kronan skett förnär»13°). Meningen med
denna förklaring visar sig i de nyss anförda öfverläggningarna om
Byggningsbjelpen.

Slutligen behöfde ock Reductions-Collegium en föreskrift
huru köpen skulle uträknas med afseende på förändradt mynt¬
värde. Regeringen förklarade att de gods som blifvit sålde, när
Riksdalern gällde 61 mark, skulle ännu beräknas efter samma
kurs o. s. v. Man synes såleds hafva lemnat å sido allt afseen¬
de på myntvärdets vexlingar, dervid Clas Rålamb i Rådet an¬
märkte att »kronans räntor liafva annan natur än handel och
vandel131)·

V, Om de omistande godsen. — Ibland dessa synas
Bergslagsgodsen hafva gifvit mästa bekymret. Ty det fanns ingen
säker Bergs-jordebok, blott ett gammalt förslag af Bergs-Collegium
och en Resolution af Dr. Christina år 1649. Men denna var dels

tvetydig, dels bestriddes dess riktighet, emedan den upptog åt¬
skilliga orter, som påstodos ej vara bergslag eller af ålder hafva
hört under bergslagen. Ty det handlade icke blott om grufvor
och bergverk utan om socknar och länderier, som varit anslagne
till bergslagens understöd. Tvisten var just huru långt dessa
bergslagernas områden skulle sträcka sig. Red. Coli, frågade om
Bergs-Collegii förslag till jordebok skulle gälla och fick till svar
att egarne borde höras i hvarje tvistigt fall, på det ingen måtte
betagas sin rätt, och Red. Coli, sedan afgörä, hvarefter riktig jor¬
debok borde uppgöras. Men efter hvilka grunder skulle Red. Coli,
afgöra? Detta, som var den egentliga frågan, fick Red. Coli, icke
veta. Också gick pröfningen så alt Red. Coli, fick höra onda ord
af donatarierne i Bergslagen och famlade sjelf i mörker. Adeln
klagade på Riddarhuset, donatarierne klagade, Red. Coli, skref
till Regeringen; det talades i Rådet om saken och det enda be-

130) Regeringens resolution d. 14 Mars 1663, §. 16.
131) Reg. Resolut, d. 10 Julii 166T, §. 3. Råds-Prot. d. 29 April

1667.
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slut man kon) sig för att fatta var att uppskjuta hela Bergslags-
reduetionen. När detta beslut fattades voro emellertid åtskilliga
reductions-frågor rörande bergslagsgods afgjorda och dessa gods
tillät man nu donatarierne behålla, »likväl skulle derunder icke
förstås de gods som, kommit till riktig ändskap i reductionen och der
resolutionen utan difficultet kan efterkommas». Regeringen säger i
sitt bref till Red. Cell. att ansökningar hade blifvit gjorda att
få behålla gods dem Collegium dömt till omistande Bergslag, en
del anförde sina egna eller fädrens förtjenster, en del att detta
vore deras enda beneficium af kronan, en del åter sin fattigdom
och oförmögenhet; derföre infordrade nu Regeringen en förteck¬
ning af Collegium öfver donationer på omistande orter »och hvar-
est de eljest i Riket något donationsgods fått». Red. Coli, skulle
härvid skilja emellan gammal och ny bergslag; den förra ville
Regeringen reducera och vid den sednare följa en viss likhet i
grundsatser »sä att icke somlige njuta allt, andre en del och åter
andra, som hafva samma beskaffenhet, mista alltsamman». Intill
dess Regeringen företoge ärendet skulle de behålla bergslagsgod¬
sen med härtill nyttjade räntor. I allmänhet förklarade Regerin¬
gen om de omistande godsens räntor alt de blott skulle reduce¬
ras med det årets ränta, då reductionen skedde, och donatarierne
för de förflutna årens räntor vara otilltalade132).

Längre fram — ytterligare tvänne år voro då förflutna —

påminner Sten Bjelke i Rådet om ett snart afgörande, ty arbetet
i - Reductions-Collegium »studsade mycket» för dessa bergslagsgod¬
sens skuld. Då uppstod en liflig tvist i Rådet om en tvetydig¬
het i Dr. Christinas resolution om Bergslagen. Frågan var an¬
tingen Skinskatteberg i Åkerbo härad, eller hela Åkerbo härad skulle
räknas för bergslag; det berodde på ett otydligt skriftecken, som
kunde läsas för bokstafven i eller också anses för semikolon.
RiksRådet G. Soop anförde salig Presidentens i Bergs-Collegium

132) Riks-Registraturen. Kongl. Bref d. 31 Julii 1666. RådsProt.
d. 31 Julii 1666. Reg. Resolut, d. 14 Mars 1663, §. 22. Råds-Prot.
d. 11 Aug. 1664, d. 3 Oct. 1666.
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Carl Bondes auctoritet att Åkerbo härad ej vore Bergslag. Sten
Bjelke svarade att Bed. Coli, sett Carl Bondes attest, men den
vore blott privat Det visar sig af öfverläggningen att denna
punkt åbragt Reduetions-Collegium mycken ovilja. Det upplästes
i Rådet en skrift i ämnet, som var ingifven redan trenne år för¬
ut af åtskillige i saken interesserade personer. Sten Bjelke ville
meddela denna skrift åt Reduetions-Collegium, emedan Collegium
deruti beskylldes utan skäl. Skriften synes — att dömma af
Bjelkes vederläggning — hafva varit af vidsträcktare syftning än
blott frågan om det otydliga skriftecknet. Red. Coli. — säger
han — hade skrifvit till alla Landshöfdingar att inkalla parterna
i reduetionen; det vore deras fel om de ej kommit. Förmodli¬
gen hade de klagande sagt sig vara dömde utan att höras. »Det
som· säges om körslor och utskrifning — fortfor han—är ett falskt
fundament, ty då skulle Norunda och Rasbo härader103) äfven va¬
ra Bergslag, emedan körslorna der äro gängse, och om det som
allegeras om utskrifningar vore rätt borde hela Roslagen, Örbyhus
Län, hela Öster-Bergslagen och Finspånga Bergslag vara exime-
rad». Erik Fleming anhöll att skriften meddelades äfven Bergs-
Collegium, ty detta vore också angripet. Rådet stadnade dervid
att bägge Collegierna skulle få del af inlagan, samt återvände till
frågan om Åkerbo härad och Skinskatteberg. G. Soop anmärkte
alt Fellingsbro socken varit förr under Arboga herregård , hvilket
skulle visa att intet hela Åkerbo härad hört under Bergslag, va¬
rande Fellingsbro undantaget. Sten Bjelke påstod alt Åkerbo
härad kunde vara förbuden ort ur andra skäl, ehvad man läste i
eller semikolon, . men anmärkningen om Fellingsbro gjorde intet
hinder, emedan Fellingsbro omkring år 1649 blifvit laggdt under
Nora Bergslag, vid samma tid som Orbyhus Län gjordes till
Bergslag. G. Soop påstod att Fellingsbro vore allenast arrende-

133) Härmed afses förmodligen hela dessa härader, ty en del af dem
synes obestridt hafva varit Bergslag, att sluta af Rudsprot. d 11 Ang. 1664,
deruti finnes ett beslut att på dessa orter tillämpa 1649 års Resolut, men
*intet mera\


