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Tvärtom vill det synas som Tullafgifterna varit ansedda såsom
en ökad börda, som just tillkommit i följd af godsens och rän¬
tornas afgång. Så förmenades ock alt tullen förmindskades ge¬
nom de många sätesgårdarne, emedan bonden nu mera sällan
finge sända sin vara till staden alt säljas, ty inäsla delen förtär¬
des på Sätesgårdarne, och slutligen tillägges det oförnekeliga skä¬
let att det vore aldra bäst för kronan att hafva både Tullen och

godsen derjämte.
För att bota allt detta onda nämnes i de ofrälse Ståndens

gemensamma skrift blott en allmän önskan att Drottningen måtte
taga godsen tillbaka, men Presterskapets utkast häntyder äfven
på mildare åtgärder. Der föreslås att intaga en försäkran i Riks¬
dagsbeslutet om Kronans rätt att reducera, men såsom directa åt¬
gärder yrkas att bestämma allmogens skyldigheter, så att inga
tvister derom kunde uppstå, och sedan att Konungsräfst måtte
hållas i landsorterna, så alt de lidande måtte kunna klaga, för
det tredje att alla donationer borde pröfvas vid Räfstetingen och
det som vore orättfånget reduceras, för det fjerde att donerade gods
ej måtte säljas utan enligt Norrköpings beslut hembjudas kronan,
för det femte alt alla de gods skulle anses förverkade, der inne-
hafvaren uppburit någon ränta, som icke varit nämnd i förlä-
ningsbrefvet, för det sjette att all krigshjelp borde utgå lika af
frälse och krono »såsom alla wilia lika fred liaffua», samt ej för¬
länas eller säljas, slutligen att sålda eller förpanlade räntor måtte
få inlösas af bördemannen eller jordeganden.

Sålunda klagade de ofrälse Stånden; det åligger oss nu att
betrakta saken ur motsatta synpunkter.

Såsom de ofrälse Stånden blandat sin begäran om reduction
med andra klagomål, så gjorde ock Rådet och Adeln i sina svar.
Frågan om godsen förekommer såsom en sak ibland flere och
behandlas af Adeln blott i förbigående. Då vi företagit oss att
betrakta Reduclions-frågan allena, så lemna vi å sido fordringarne
på jämkningar i Adelsprivilegierna, med annat mera, bvaroin
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slriddes vid denna märkvärdiga Riksdag. Vi tillägga blott en
anmärkning; det var icke strid emellan Konungamagten och fol¬
ket, det var blott emellan Stånden inbördes, som alla vädjade
till Konungamagten, såsom medlare, domare, beskyddare. Det
aristokratiska elementets öfvervigt hade framkallat en stark demo¬
kratisk reaction, aldeles såsom fordom på Engelbrechts och Gu¬
staf Wasas tid. Men skiljnaden var den att då ville de store
ryckas med Konungen om kronan, nu voro de glade om Konun¬
gen beskyddade dem; då gjorde Bönderne uppror, nu talade de
i bedjande uttryck53). Det hade blifvit laglig ordning i Sverige;
frågan var om den skulle ostraifadt brytas, om hvarje Svensk
inan egde att njuta lag och rätt. Den tid var förbi, då hvar man
tog sig rätt med vapen i hand, men den tid var icke kommen,
då lagen skyddade alla lika.

Vi sade att Adeln blott nämnde Reductionen i förbigående;
delta kunde Adeln göra, ty det enda skäl den ansåg värdigt alt
anföra, innefattades i några få ord. Den trotsade på framfarne
Konungars och nu regerande Drottnings ord och löfte. Den li¬
tade på Konungaordets helgd, den skattade sina privilegier »»
inthet sköthe säkrare wara än i dess allernådigsta Drottnings».
Det är långt ifrån dess åstundan att y>Cronones regalier förringas
eller förparteras skole», men dess omsorg om »Cronones regalier»
synes vara så att förstå, att den önskar kronan allt möjligt godt,
men vill icke uppoffra den del af dessa regalier, som den sjelf
erhållit. Böndernes klagan öfver våld och orätt vill Adeln såsom
Stånd icke vidkännas, men försvarar icke enskildtes fel. Den
finner det hårdt att allmogen klagar vid Riksdagen öfver Adelns
fogdar, utan alt förut påminna derom hos husbönderne, och den
finner det icke vara ett tecken till kärlek för det allmänna bästa
om man vill begagna några medlemmars brott till att afskära hela
Ståndets privilegier. För öfrigt beklagar sig Adeln mycket öfver
oenighet ibland Ständerne och de andra Ståndens oblida beinö-

53) Jäsningen var dock så stark att uppror fruktades, jfr. Geijer 1. c.
T. III. p. 455—462.
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tände, som i stället för ett förtroligt meddelande offentligen på
Rikssalen förtalat AdelnJ ').

Rådets skrift går djupare i Reduclionsfrågan; den är skarp,
skarpare än Adelns. Rådet hade flere skäl att anföra än privile¬
giernas helgd. »Det står dem, intet till att inquirera i de skiähl
som Konungarne och E. Kongl. Maj:t till uthdelning på detta eller
annat sätt liafua bevecht, annat än att sompt äre tiensterne der
medh recompenserade, sompt andre till tienst exciterade, sompt emot
skäl och reda penningar bebrefvade». Vidare påslås att »der man
saken retteligen will öfverläggia, skulle Rijket och allmogen, iempte
E. K. Maj:t långt mehra skada taga af godzens restitution än nu
mången kanskee sig inbillar. Nu kommer och det dertill att en god
del, ja meste delen äro gångne till arf och i arfskifte, äro bort¬
bytte, försolde och förpacterade i åtskillige hender, så att detta icke
kan reduceras utan universal confusion öfver hela Rijket. Wij
äre nu en tijdh bortåth uthropade både på Predike-Stohlerne, i
samquemmer och elliest som trychte Ridderskapet de andre Stän-
derne. Alle af wårt Stånd wele wij intet försvara utan låta kom¬
ma det på dem uth, som skyldige finnas; men så mycket Rijkzens
Råd och Ridderskapet i gemehn widkommer, wete wij oss oskyldi¬
ge; men hafva mycket mehra ordsak oss att besvera, det Prester-
vch Rorgerskapet oss sampt- och synnerligen sökia att undertryckta
och förföllia, här så och ther i många måtto trachte effter wåre
rättigheeter att försuaga och således betala oss för wår åhåga, som
wij för deras welferd dragit hafva. Men såsom wij inga privile-
gia af dem hafwa undfångit utan af wåra lofi. framfarne Konun¬
gar, ty tage wij på wåre och Ridderskapets wegner wår underdå¬
nigste och fasta tillflycht till E. Kongl. Maj:t inthet twiflandes utan
oss förlåtandes sekerligen, det E. Kongl. Maj:t maintinerar och ehr-

54) Handlingame för 1650 års Riksdag utvisa dock att de ofrälse Stån¬
dens klagan ingalunda undanhölls Adelns kännedom, till dess den oirentligen
framträdde. Lifliga tvister och meddelanden, ehuru icke just fortroliga, emel¬
lan Stånden hade förefallit under hela Riksdagens lepp. Se Dagbok af Dr*
Jonas Petri i Hassle. cit. ofvanföre p. 45.
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håller oss och samptelige Ridderskåpet och Krigsbefehlet vid E.
Kongl. Maj:ts confirmercide privilegia, icke tillstedjandes att en del
af Ständernes oskälige intention må offtare blifva hörd, 7nycket
mindre admitterat, såsom en sak, den E. Kongl. Maj:t och dess
höga förfäders goda nampn och existimation intet lijtet vitierar,
öpnar dörren till buller samt licentie, gifwer orolige hufwuden till-
felle att grefla diupare och lägger grundwahlen till * onda rådslag
och arge consequentier, hwilcka ännu synas med alfwarlige consilier
kunna bothas: men dher dhe med lindrig hand tollereras är intet
twifwel att de skola freta kring sig som en kreficeta och Stella E.
Kongl. Maj:ts och alle redelige tienare och undersåter, såsom alle
ährlige patrioter framdeles rådlöös, der man sådant ett malum icke
i tijd förebygger, hindrar och afhielper».

I sådana uttryck försvarade Badet sin sak, men det icke
blott försvarade sig; det återkastade beskyllningarne. Att godsen
återställas och Konungen lefver af Upsala öde och allmogen be¬
frias från pålagor, allt detta — säger Rådet — »låter sig mycket
behageligen tahla för den gemene man; men i sig sjelf är afwun¬
den och egennyttan retta ordsaken; ty Presterskapet i gemeen, Stä¬
derne i lijka motte, sedan Singuli af hvarje för:nde Stånd, ia all¬
mogen sjelf låta nepligen gå någon dag förbij, att de icke skola
sollicitera, enkannerligen vid occasion, godz, åkrar, ängiar, kyrko-
tijonder, qwarnar, rentor och andre rettigheter, sökia också frijhet
för wisse och owisse uthlagor, russtienst och alt sådant mehra, bå¬
de för sig, sine huströr, barn och posteritet. Consistoria, Acade-
mier, Gymnasia och Scholor äre in perpetua sollicitatione, och haf-
we fått, både godz, quarnar, strömmar och kyrkotijonder mestedels
sin koos och Rijkzens gamle räntor merkeligen dermed förswagat;Borg erskåpet i Städerne, synnerligen i Stapelstäderne, liafva igenom
Kongl. Donationer ehrhållit till sitt bestå och gagn åthskillige la¬
dugårdar, många godz, åkrar, ängiar, wretar, skogar, och sedan
sombligestädes halfparten, sombhgestädes 5-parten af accisen». Allt
detta vill nu Rådet icke missunna sina medStänder, men endast
y>remonstrera dem giöra orett som vid Riddersliapetz förbettring af-
wundas, der de doch sjelfwa med samma begierlighet äre belastade».
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Långt ifrån att tänka på eftergift påminner Rådet huru de
andre Stånden erhållit försköning från Boskapsskatten och utskrif-
ningarne, men Adeln underkastat sig fördubblad accis55), och
säger de andra Stånden vara lisade emot förr, men Adeln intet
lisad utan betungad, det de andre »föga weta utaf».

Det är anmärkningsvärdt att Rådet nästan helt och hållet
riktar sin vrede emot Prester och Borgare. Bönderne knappt
nämnas. Det heter uttryckligen att »Prester- och Borgerskapet fört
selsamme och widtuthseende rådslag och procedurer emot all orden-
telig sedwana i federnesiandet och emot Ed. Kongl. Maj:ts Rijkzens
höghet, Rett och trygghet, och till att bemäntle deras förehafwän¬
de hafwa öfvertcdt och till sig dragit menige allmogen».

Sålunda stämplades Prester och Borgare såsom Böndernes
förförare. De egentliga förförarne torde hafva bort sökas på när¬
mare håll, inom sjelfva Riddarhuset. Vi hafva redan talat om

oenighet inom Adeln; den yngre och fattigare Adelns afund emot
de gamla och rika, stolta och mägtiga familjerna var Adelns stör¬
sta olycka. Det var denna som i sinom lid gjorde Reductionen
möjlig och förbittrade den med det hätskaste hat. För öfrigt
behöfde ingen förföra Bönderne; de voro ifriga nog af sig sjelfve.
Borgarnes förfarande vid 1650 års Riksdag är oss mindre bekant;
Preslernes visar klart att det var Bönderne som sökte deras bi¬
stånd och att detta erhölls icke ulan temligen lifliga strider inom
Presterskapet sjelft. Bönderne hotade Preslerne med uppror i
landet om de icke hjelpte dem. Men i den meningen kunde
visserligen Prester och Borgare kallas Böndernes förförare eller
åtminstone anförare, att de gåfvo en fastare hållning åt deras an¬
fall , en större kraft åt deras påståenden och lärde dem att föra
stridens vapen.

Denna Rådets skrift är äfven i andra afseenden märkvärdig.
Den har en profetisk sanning, då den pekar på alla de otaliga

55) Se Riksdags Beslutet 1650, fjerde punkten.
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svårigheter hvilka sedermera mötte vid Reductionens utförande.
Den afslöjar allt det blinda slåndsinteresse, all den ömsesidiga
afund och egennytta, som förgiftade striden. Det är tydligt att
enskildta interessen ifrån alla båll belägrade staten, och ville bruka
dess medel för sin egen fördel. Man ser dels personlig vinnings¬
lystnad, dels korporations-interessen, som bota att aldeles öfver-
väldiga det allmänna. Det är också tydligt att Adeln ej handla¬
de bvarken rätt eller klokt. Ty den försvarade orältmätiga för¬
måner, och den bjöd icke till att med måttliga försakelser sking¬
ra den storm, som nu samlade sig, och som just för dess envis¬
hets skuld sedermera blef nog stark att nedstörta hela den stolta
byggnaden af dess magt. Men å andra sidan är det troligt nog
att de ofrälse Stånden, om de varit i Adelns ställe, skulle hand¬
lat på samma sätt. De talade för sin fördel, Adeln för sin, bå¬
da sade sig tala för fäderneslandets. De ofrälse Stånden gjorde
det verkeligen; de hade nu kunnat tillfredsställas med en billig
reduction; den nekades och det kom en tid, då de frestades alt

begära en obillig. De motstodo ej frestelsen. Deras billighet
var ej större då än Adelns var nu, ej heller deras klokhet, ty
de låto envåldskonungen förtrampa Adeln och gladdes deråt, icke
aktande att Svenska folkels frihet förlrampades derjämte. Carl
Xll:s despotism lät dem skörda sina gerningars frukt.

Hvad gjorde nu Drottning Christina? och hvad kunde hon
göra? Skulle hon väl återkalla sin åt Förmyndarne gifna de-
charge och påslå sin rätt att reducera? Dermed hade hon brutit
etafven öfver sin egen regering, ty om det var ett fel att för¬
skingra gods och räntor, så hade hon sjelf felat mäst af alla.
Vidare skulle hon derigenom uppkallat hela den högre Adeln till
oförsonlig strid ej blott emot medSlånden, utan äfven emot thro¬
nen, som ej längre gaf den beskydd. En sådan strid kunde hon
ej bestå. Carl XI bestod den, men det skedde trettio år sedna-
re. Adeln 1680 var ej densamma som 1650; den var på Carl
XI:s tid ej så aktningsvärd och ej heller så aktad, som den nu
var, oaktadt sina inkräktningar, oaktadt allt folkets rop och kla-
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gan. Nu hade den nyss fulländat en ärofull Förmyndare-rege¬
ring, ett segersällt krig; 1680 stod den förtalad, hatad, söndrad
inom sig sjelf, gent emot en ung, älskad Konung, efter ett med
skam och skada utfördt krig och en förmyndar-regering full af
svaghet, obeslutsamhet och split. Motpartiet var ej heller det¬
samma; nu var det de ofrälse Stånden, som klagade; 1680 höj¬
des de häftigaste ropen inom sjelfva Riddarhuset. Den nya Adelns
afund var 1680 så mycket starkare, som en sådan känsla måste
blifva efter trettio års oupphörlig näring. Adelns stolthet 1680
var ej förmindskad, men väl dess förtjenster. Det är icke troligt
att Dr. Christina kunnat göra hvad Carl XI gjorde. Måhända
hade hon kunnat göra hvad Carl X ämnade, men ej hann utföra
för sina krig och sin snara död. Men dertill hade äfven fordrats
icke blott en stark, utan också en ren hand, och en sådan hade
hon ej efter den hushållning hon sjelf iakttagit. I alla händel¬
ser, om en reduction skulle skett, hade hon måst förändra hela
sitt regeringssätt. Men hon ville icke reducera, ty hon var till¬
räckligt skarpsinnig att inse alla de invecklade svårigheter, som i
ett sådant verk måste möta äfven den starkaste dictator, och hon
var ej sinnad att offra sitt lifs lugn för sitt fädernesland. Skulle
hon åter rakt tillbakavisa de ofrälse Stånden? Då hade hon att

befara uppror och inbördes krig, det hon icke kunnat tygla,
utan att höja sig sjelf efter ettdera partiets tygel. Hon unnade
intetdera en afgjord seger; hon fruktade Aristokratien mera än
hon älskade den, men hon kunde ej umbära den och hon var

ingalunda demokrat. Hennes politik var att öfver alla magter i
samhället bevara Konungamagten såsom den högsta. Att hon icke
gjorde Konungamagten till part i striden var visserligen en för-
tjenst, men som betydligt mindskades, då hon ej brukade denna
magt, att på ett afgörande sätt lösa frågan. Dermed ville hon
ej besvära sig; heldre lemnade hon krona och land; allt hvad
hon dessförinnan gjorde heslod i hemedlingsförslag, deruti huf-
vudfrågan skjöts tillbaka, och som rönte det vanliga ödet för så¬
dana åtgärder att tillfredsställa ingendera parten.
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Drottningens bemedling bestod i förordningar, som skulle
bestämma Böndernes skyldigheter till Adeln; en sådan förordning
utfärdades 1649, en ny utkom 1650, en tredje 1651, men

ingendera tillfredsställde fordringarne.
Dessa Drottningens »Ordningar» erkände Böndernes egande-

rätt och bördsrätt; dermed var dock ingenting bjelpt, såvida ej
en ny säkerhet kunde gifvas för åtnjutandet af denna obestridliga
rättighet. En sådan fanns icke utom i anvisningen till laga rät-
tegång, för hvilken bestämdes forum äfvensom straff för ömsesi¬
diga öfverträdelser. Straffen bestodo i böter och, när felet för-

O

nyades tredje gången, i eganderättens förlust om Bonden vore den
felande, och Skallerättighetens om Frälsemannen dömdes skyldig.
Likaså bestämdes beloppet af skatter och dagsverken. De förra
skulle utgå likasom förr när de gingo till kronan; de sednares antal
utöfver jordebokens lydelse bestämdes och det lemnades i husbon¬
dens val alt fordra dem in natura eller i viss penningelösen. Vid
utskrifningarne skulle Bönderne ega fritt val att räknas ibland
Frälsebönderne eller kronans skattebönder. 1 afseende på skjuts-
färderne räknades de lika med Frälsebönder ifall de ej ville lösa
skjutskyldigheten. Förbättringar på hemmanet, som Bonden gjort,
egde han behålla med samma rätt som sjelfva hemmanet, men
med skyldighet alt skatta för dem. Deremot fick han icke af-
söndra någon del af hemmanet till förlust för frälsemannen, och
föll det i ödesmål skulle det behandlas såsom skattevrak. Skogen
egde han att bruka efter 1647 års Skogsordning. Den sednare
ordningen, utfärdad 1651, är kortare, följer samma grundsatser,
men uppgifver dagsverkens antal något olika. Riksdagsbeslutet inne¬
håller en uppmaning till frivilliga öfverenskommelser, varande, »Ord-
ningarne» blott ämnade att gälla der sådane ej kunde åstadkommas56).

56) 1649 års Resolution är helt kort och hänvisar äfven till frivilliga
Öfverenskommelser. Med 1647 års Skogsordning menas förmodligen den Stad¬
ga och Ordning om Skogarne, som är tryckt hos Brummer; Kort Ut¬
drag af alla Kongl. Förordningar ro. ro. rörande Skogarnes vård p.
23—31.


