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radt under Nora Bergslag. Sten Bjelke ville med Carl IX:ues
bref visa att Arboga och Fellingsbro redan år 1611 legat under
Bergslag och ville hafva Bergs-Collegii utlåtande i saken uppläst.
»Onödigt» — invände Nils Brahe, »ty de interesserade äro ej här
och om man hörde Bergs-Collegii skäl kunde de vara glömde in¬
nan de andra inkommo med sina och man fick då läsa dem ånyo».
Så lärer ock pluraliteten tyckt, ty beslutet blef alt förelägga par¬
terna viss tid att åter inkomma med sina skäl till jämförelse med
Collegiernas, och emedlertid hvilade Rådet på den saken.

Den man som renskrifvit Dr. Christinas resolution måste haf¬
va särdeles illa tecknat vissa boksläfver eller skiljetecken, ty sam¬
ma fråga om i eller semikolon gjorde samma svårighet vid ett
annat ställe. Denna gång handlade det om Lllerö och Kils hä¬
rad. Sten Bjelke påstod att hela Kils härad både före och efter
1649 varit Bergslag och detta vore blott ett »vitium scribentis».
Nils Brahe: »den scribens i en så vigtig sak borde hårdt straffas
om han lefde». Johan Gyllenstjerna frågade om dessa orter voro
nödvändiga för Bergslagen. RiksDrolzel: »vill man fråga efter
det som är tjenligt kunde hela Sverige blifva Bergslag, ty berg och
sjöar finnas öfverallt». Sten Bjelke försäkrade alt Reductions-
Collegium ransakat och funnit hela Kil vara Bergslag; såge man
rätt på original-conceptet, så gåfves intet något dubium; om tjen-
ligheten hade Bergs-Collegium påminnt att det som ej vore syn¬
nerligt bequämt till Bergslag borde dock ej såsom odugligt för¬
kastas; del kunde tjena till utbyte emot orter, som voro artade
till Bergslag. — Denna gång fattade Rådet ett beslut och Kils
härad kändes helt under Bergslagen. En annan tvist vid samma
tillfälle var om Tössbo, Wedbo och Walbö härader i Dalsland
samt om Öster- och Westerbönen. Bergs-Collegium ville draga
alla tre de ofvannämnda häraderna till Bergslagen, men Reductions-
Collegium blott Wedbo och Walbo. Delta gillade Regeringen,
men ansåg tillika Tössbo vara tjenligare till Bergslag, hvarföre
donalionerne derstädes borde indragas emot vederlag i Wedbo och
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Walbo. — Österbotten åter likasom Westerbotten räknades för

Bergslag, men K. Carl X hade i sin resolution af Götheborg
1638 1ofva t att taga Österbotten i vidare betraktande. Då detta
nu icke skett, så hänskjöts det till Konungens myndiga år »och
skulle derföre med reductionen derStüdes anstå så länge»Xi3).

Frågan om Fellingsbro, som denna gång vidrördes i förbi¬
gående, återkom sedermera särskildt. Sten Bjelke klagade att
en skrift i hårda termer emot Beductions-Collegium hade inkom¬
mit ifrån Fellingsbro. Knut Kurck undrade alt den orten kunde^
vara Bergslag, ty den vore sädesort och hade inga berg. Chri¬
ster Horn inföll: »der är hvarken grufvor, hamrar eller berg»,
och sade sig vara ohörd dömd, hafvande ej fått del af Lands-
höfdingens bref, efter Collegii skrifvelse till denne. Riks-Cancel-
leren, »Om Gustaf I:ste och Dr. Christina ansett det för Bergslag,
sä är det så. Riksdags-beslutet 4655 gör det till Bergslag, som
efter 46A9 års Resolutions rätta förstånd hör dit»; men straxt der-
efter, då Sten Bjelke påminnt att Dr. Christina förklarat denna
ort för omistande, sade BiksCancelleren: »det kan den vara alio
titulo» och anförde sina tvifvelsmål om den borde räknas för

Bergslog. —134) Denna gång hafva vi ej funnit något beslut i
Råds-Protokollet.

Vi vända oss nu till de omistande eller förbudna orternas
reduclion ur andra grunder. Vi hafva sett huru K. Carl X:de
genom sina resolutioner, särdeles den ifrån Frauenberg af 1656,
hade utvecklat Reductionens grundsatser. Denna Resolution hör
man åberopas, men finner också utaf nya frågor af Red. Coli, att
den icke uttömde ämnet och ej heller var fullt tydlig. Saker som
genom denna resolution, blifvit uppskjutna återkommo. Så hör
man Red. Coli, fråga om det icke finge remittera till Landshöf-
dingarne de donatarier på förbudna orter, som Konungen genom
10:de punkten af Frauenburger-resolutionen af gunst och. nåde

133) Dessa öfverläggningar återfinnas i Råds-Prot. d. 2 Mars 1668.
134) Råds-Prot. d. 13 Dec. 1670.
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lemnat orörde till sitt eget vidare förordnande. De hade nu haft
sex års uppskof. Men Regeringen begärde blott en förteckning
hvilka de voro, och ville sedan besluta. Yi hafva icke sett om

den någonting beslöt; det hafva vi dock sett att några år sedna-
re saken omtalas såsom beroende af Red. Coli, eget utslag. Den
remitterades till Red. Coli, alt sjelf »om sådane remitterade office¬
rares, Prestenkors och andre betjentes condition och vilkor judicera
och derefter lifstidsfriheterna upphäfva eller conßr?nerar>135).

En punkt i K. Carl X:des resolutioner, som Reductions-Col-
legium icke begrep var den om uppmätningen af de förbudna
miltalen omkring vissa slott och städer. I Frauenberger-resolulio-
nen beter det att miltalen skulle mätas efter Landtmätarnes sed¬

vanliga bxuik, i den sednare resolutionen af Götheborg år 1658
var det sagdt att de skulle mätas »in linea recta ifrån orternas
extremitet». Regeringen stadfästade Frauenberger-resolutionen, så¬
som enlig med Riksdagsbeslutet. Men då kotn Reduclions-Collegium
med en ny fråga om det skulle vara vägen till sjös eller till lands.
Det sattes i fråga om sjöväg kunde menas då det talades om landt-
mälning, men derpå svarades att sjön måste ock mätas och det
menades »den ordinarie och vanliga vägen, det vare sig till lands
eller öfver vatten». Regeringen vidblef såleds den grundsatsen att
gammal mätning borde gälla och endast de vägar uppmätas som
ej förut varit mätta. Bengt Skytte anmärkte i Rådet att om den
ordinarie vägen följdes, så finge den bättre vilkor som hade en
krokig väg. Detta synes obestridligt om med ordinarie väg me¬
nades vanlig landsväg och icke Landtmätarnes geometriska beräk¬
ning af arealen. Rätta sammanhanget kan icke fullständigt upp¬
lysas' utan en närmare kännedom af den tidens Landtmäteri-för-
fattriingar. Vi anföra saken såsom ett exempel ibland andra på
Reduclionens svårigheter136).

135) Regeringens Resolut, d. 14 Mars 1663, §. 10. Rådsprol.
den 3 Mars 1666.

136) K. Resolut. 1656, §. 28. K. Resolut. 1658, §. 6. Rege¬
ringens Resolut, d. 14 Mars 1663, §. 5. Råds-Prot. d. 13 Oct. 1663.
Reger, Resolut, d. 13 Oct. 1663, §. 2.
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Vi hafva redan sett huru Regeringen efterskänkte uppburna
räntor af gods, som föll o under Reduetionen. Denna mildhet
tillämpades i allmänhet på de omistande godsen. Riksdagsbe¬
slutet innehöll alt de skulle afträdas med 1655 års ränta, tuen
detta beslut fattades tydligen under förutsättning att indragningen
inom år ouh dag skulle verkställas. Nu hade man hunnit in på
1660-talet, innehafvarne hade njutit sina gods i ro när de
väcktes den ene efter den andre af Red. Coli, fordringar. Red.
Coli, frågade om de nu borde betala all uppburen ränta sedan
år 1655. Riksdagsbeslutet åsyftade del löpande årets ränta ulan
efterräkning för det förflutna och året 1655 nämndes väl blott
derföre all det var det då löpande. Ur denna synpunkt synes
Regeringen hafva sett saken, då den förklarade att då possesso-
rerne ej vållat det reduetionen icke var gången öfver dem, så
skulle de slippa betala räntan, blott godsen afstodos. Denna
förklaring stadfästades yttermera genom det ofvan åberopade bref-
vet d. 51 Julii 1666 om bergslagsgodsen, som äfven gällde omi-
stande orter i allmänhet. Denna mildhet lärer dock hafva för-
anledt missbruk, hvarföre den sedermera utbyttes emot en strän¬
gare grundsats. Sten Bjelke klagade att »månge hade derföre ter-
g i verserat ock tänkt att så länge de ej göra klart hafva de godsen».
Derom heter det i Råds-Protokollet alt »detta förmärktes med
stort misshag» och det beslöts att »Collegium skulle utan krus meds
dem så missbruka nåden reducera godsen med 4665 års ränta, e-
medan Collegium det året å nyo notißcerat dem». De som under¬
gått reduetionen med efterräkning förr än 1666 års Kongl. Bref
utgick synas ej heller hafva återfått räntorna137).

En annan fråga var åter om Posthemman och gästgifverier
eller, såsom dessa sednafe på tidens språk kallades, »krogar och
tafverner». De voro omistande men lära varit af olika natur.
Riksdags-Beslutet talade om dem som voro byggde med kronans
och allmogens kostnad; alt dessa skulle reduceras var utom allt

137) Reger. Resolut, d. 14 Mars 1663, §. 9. Kongl. Bref d. 31
Julii 1666. Råds-Prot. d. 3 Oct. 1666 och d. 2 Mars 1668.
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tvifvel, men nu frågade Red. Coli, om alla de hemman skulle
reduceras som varit posthemman eller tafverner, när de kommo
ifrån kronan. Riksdags-Beslutet talar temligen klart för den in¬
skränktare meningen och detta synes Regeringen äfven hafva tyckt,
enär den en gång blott hänvisade till Riksdags-Beslutet och en
annan gång gaf en resolution, som upprepar Riksdags-Beslutels
ord. Rörande poslhetnman åberopas »beslutets intention» som blott
var att genom reduelionen förse det allmänna med de hemman,
som behöfdes för offentliga inrättningar. Saken synes dock hafva
haft någon dunkel sida, emedan den sedermera — att dömma
af ett Rådsprotokoll — hänskjöts till Ständerne. Grundsatsen
alt blott reducera så mycket som oundgängligen behöfdes med¬
förde äfven den följd att alldeles ingen reduction egde rum,
der kronans hehof uppfylldes på annat sätt. Derföre inkallades
post- och gästgifvare-hemman i Grefve- och Friherre-skaperne,
så länge Grefven och Friherren fullgjorde sin pligt att hålla
dessa inrättningar vid magt138). Samma inskränkande tydning
följdes äfven i afseende på Länsmanshemman. Sådane hade
blifvit dragne fråu sitt förra bruk och införda i militie-jorde-
boken. Nu sades det att de lågo »lägligt för dem. som resa å
kronans vägnar och hafva med Länsmännen något att göra». Men
Regeringen fann krigs-jordeboken svår att ändra och förklarade
att Länsmanshemman »ej beliöfva ligga vid vägen allenast ett Läns¬
manshemman finnes i livarje härad>>139).

Bland de omistande godsen räknades också kronans »hufvud—
fisken i stora strömmar», såleds ej alla små fiskrättigheter. Men
härvid blef nu frågan, hvilka fisken voro stora och hvilka voro
små? Derom yttrade sig Regeringen att blott de skulle reduce¬
ras, som gåfvo åtminstone 50 dal. s:mt ränta, men andra fisken

138) Reger. Resolut, d. 14 Mars 1663, §· 11, IB och d. 13 Oct.
1663, §. 3. Råds-Prot. d. 11 Aug. 1664.

139) Råds-Prot. d. 3 Oct. 1666»
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ni små åar och bäckar, räntande till 5<0 ä AO eller ringare än 50
dal. S:mt bära ej förstås under hufvudfisken»140).

TI. Vid Fjerdeparts-räfsten, likasom öfverallt, uppkom-
mo spörjsmål, som behöfde lösas, och frågor om undantag, be¬
frielser, utbyten o. s. v. En fråga var om deras öde, hvilka K.
Carl X:de dels hänskjutit till sitt eget vidare förordnande, dels
bestämdt bekräftat i sina gods. Ti hafva talat om dessa, så vi¬
da deras sak angick de omistande godsens reduction; frågan om
de borde afstå fjerdeparten, ehuru de för öfrigt lemnades »oturbe-
raden, var en särskildt sak. De som Konungen uppskjutit upp-
skjötos ytterligare; de som han befriat befriades äfven från fjerde-
partsräfsten, så vida detta var dem uttryckligen lofvadt; dock
skulle de vid K. Carl XI: t es myndiga år söka ny bekräftelse; der
fjerdeparten icke var bestämdt efterskänkt i Konung Carl X:des bref
borde Riksdagsbeslutet och Reductions-stadgan gälla141). Denna
gång höll sig Regeringen noga vid K. Carl Xides bref; hans namn
gaf helgd åt den gifna befrielsen och hans efterträdares pröfnings-
rätt erkändes. En annan gång tog sig Regeringen en större fri¬
het, när den efterskänkte fjerdeparten af de små donationerna,
som utgjordes af högst trenne gårdar. Detta beslut fattades re¬
dan 1661 och kort derefter tillades den förklaring att det äfven
gällde om dem som fått fyra halfva gårdar, »emedan fyra halfva
hemman göra allenast två helan. Men då någon hade mera än
tre men icke fullt fyra hemman synes det obestämdt om fjerde¬
parten skulle räknas af öfverskottet allenast eller på det sätt att
hela detta öfverskolt indrogs såsom fjerdepart af det hela. Dock
synes Regeringen hafva velat temligen strängt vidhålla denna gräns
och fordra fjerdeparten af allt som dfversleg tre gårdar, hvaremot
den å andra sidan återgaf de fjerdeparter, som förr än beslutet
fattades, blifvit indragna af dessa små donationer; eljest — sa-

140) Råds-Prot. d. 29 Oct. 1666.
141) Reger. Resolution d. 8 April 1661, §. 2. Råds-Prot. d. 8

April 1661.
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des det — »vore deras vilkor värre som villigt lyda Reductions-
stadgan än deras som tergiverserat.» Men dessa som »tergiverserat»
fingo dock befrielse; den skulle till en början blott vara ett upp-
skof till nästa Riksdag, men vi bafva sett af sednare Råds-Proto¬
koll att den fortfor äfven sedermera142). Återbetalningen till dem
som icke tergiverserat var i full öfverensstämmelse med det tagna
beslutet, men ingalunda med vissa andra resolutioner, deruti Re¬
geringen gaf likartade befrielser utan sådan återbetalning143)..

I öfverensstämmelse med Regeringens vanliga nit att icke
taga för mycket ser man den också strängt begränsa fjerdeparts-
räfsten inom stadgans ordalydelse. Derföre gaf den ett nekande
svar på Reductions-Collegii fråga om kyrkotionde och annat mera
inom Grefve- och Friherreskaperne, ty detta vore icke expresse
nämndt i Stadgan144).. Deremot fordrades fjerdeparten af de gods
som understundom gäfvos i vederlag för det som indrogs på o-
mistande orter. — Yi hafva sett hvilka svårigheter mötte de omi¬
stande Bergslagsgodsens reduction; det bör nu tilläggas att dessa
uppskjutna Bergslagsgods förklarades skyldige att under tiden er¬
lägga fjerdeparten145). Likaså afvisades deras anspråk, som ville
slippa afstå fjerdeparten, emedan deras gods lågo inom Grefve^-
och Friherreskapernes gränsor146).

Yi hafva hittills talat om befrielser från fjerdeparts-räfsteny
som dels beviljades, dels afslogos. Andra frågor rörde sättet att
beräkna fjerdeparten. Det var donatariernes rätt att gifva sin fjer-
depart ur hvilka gods de heldst ville; nu frågade Reductions-
Collegium om denna frihet vore så> vidsträckt att fjerdeparten af

142) Reger. Resolut, dl 14 Mars 1663, §. 8, 10. Råds-Prot. d.
11 Aug. 1664, d. 29 Oct. och d. 11 Julii 1666, d. 6 Julii 1661.

143) se1 ofvan. p. 1161
144) Reger. Resolut, d. 14 Mars 1663, §. 11.
145) Reger. Resolut., d. 14 Mars 1663, §. 19. Råds-Prot. d. 3

Oct. 1666.

146) Råds-Prot. d. 1 Dec. 1669.
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Svenska donationer fingo gifvas ur Finnska gods eller ur de er-
öfrade provinserna, ändock dessa i »räntors tillgjörande kunna
vara åtskilliga». Det är klart att denna valfrihet var en stor
förmån för donalarierne och kunde blifva kronan till stor skada,
om hvar och en hade rätt att taga fjerdeparlen ur de sämsta
gods han hade. Emedlertid var den stadgad i 1655 års heslut
och blef oförryckt bevarad. Regeringen gjorde den förklaring att
fjerdeparten blott finge gifvas inom de provinser, derifrån Slän-
derne kommo till Riksdagar, varande Finland inbegripet ibland
dessa, men ej de öfriga länderna bortom Östersjön147). Valrät¬
ten blef såleds något inskränktare än den genom en vidsträckt
tydning af 1655 års beslut kunnat blifva.

Ηvad särskildt Savolax i Finland beträffar, så mötte svårig¬
heter genom fel i jordeböckerne. Det heter i Reduclions-Collegii
frågepunkter alt der funnos gods, som genom hvarjehandä hän¬
delser blifvit öde, men kunde med tiden, åtminstone till en del,
besättas med åboer; andra ödegods funnos ock, som hörde under
brukade och skatllagda hemman. Regeringen yttrar sig härom att
den visste . det jordeböckerne voro orikliga och bönderne blefvo
skattlagde nästan årligen, landet vore svårt att taga i ögonsyn
och underslef kunde lätt ske vid taxeringen; derföre ville Rege¬
ringen genom en kommission fatta en jordebok öfver delta lan¬
det till ledning vid fjerdepartens beräkning så väl af öde som
besutna gods145).

Vid fjerdepartens beräkning af de länsgods, dem en låntagare
sålt till en annan privat man »med Konglig consens» visade sig
Regeringen särdeles eftergifvande. Regeln var att kronan höll sig
till säljaren och denne gaf fjerdeparten af andra gods i stället
för dem han sålt. Men nu kunde hända att han icke fått be¬
talning af sin köpare. Reductions-Collegium framställde då om
ej kronan kunde taga sin fjerdepart hos köparen för de obetalda

147) Reger. Resolut, d. 14 Mars 1663, §. 2.
148) Reger. Resolut, d. 1 \ Mars 1663, §. 14.


