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NIONDE KAPITLET.

Om 1680 års Riksdag.
Det ofvan anförda må vara nog all visa Reduelionssakens be¬

handling förr än K. Carl XI. blef myndig. Den förändrades fögaintill år 1680. Konungens ungdom, oerfarenhet och ofullständiga
insigter gjorde honom föga skicklig att gripa verket an med ve¬
derbörlig kraft. Ej heller medgaf. tiden sådant. Konungen in¬
vecklades i ett krig, som fordrade hela hans uppmärksamhet. Men
just detta krig öppnade hans ögon; der såg han huru allt var i
lägervall. Det borde dock hafva varit annorlunda efter fjorton års
ired. Han började misstänka att hans förmyndare icke rätt upp¬
fyllt sina pligter. ömgifven i falt: af unge krigare och hofmän,
skiljd ifrån de gamle Herrarne, öfverlemnade han sig åt deras
fienders ingifvelser. Det var ock under denna tid som han vände
sig ifrån sin ålders nöjen till det Konungsliga kallets pligter. Så
var det ock en skickelse för Sverige alt denne Konung just var
danad af naturen för den kallelse han fått, att sätta ordning ochreda i ett förvirradt Statsverk. Med sparsamhet och ordnings¬
sinne förenade han mycken ihärdighet och en allvarlig vilja att
liandia rätt. Om följderna bekymrade han sig föga. Med sträng
men stundom blind rättrådighet underordnade han allt under det
stora målet, Statens välstånd och förkofran. Den föregående ti¬
den ansåg han sig icke skyldig mycken tacksamhet och aktade ej
mycket det lidande han lät falla tillbaka på densamma. Derjämte
hade han stora tankar om sin Konungsliga magt. Lika med Gu¬
staf Wasa tviflade Carl XI. icke om sin rätt att för rikets väl
göra snart sagdt livad som heldst.

Om hans förstånd stundom vilseleddes var detta lätt förlåt¬
ligt . ty intrigerna korssade sig omkring honom. Partierna käm¬
pade om herraväldet öfver den unge Konungen, som de första
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åren var för litet sjelfständig att ej lyssna till allehanda röster,
men af hvilken dock så mycket berodde, — Yi letnna allt detta
för närvarande å sido, emedan vi frukta att utsträcka vårt ämne
för långt, och öfvergå till den. stora brytningen vid 1680 års
Riksdag.

Reductionen visar- sig nu från en ny sida. Det hemliga blef
uppenbart. Den menige Adelns hat emot de höga familjerna
gömde sig icke längre bakom de ofrälse Stånden; det flammade
upp i ljusan dag. Väl börer man äfven nu d'e ofrälse Stånden
fördra Reduction, men det var dock ännu mera Riddarhuset sjelft,
som ref sönder sin egen magt. Det var der som Grefve- och
Friherreska perne bortkastades, som alfa den gamla R'eductionens
gränser nederslogos och nästan allting- lades- för Konungens fot..
Och allt g-ick med stormsteg. Denna Riksdag, der en förändring,
kanske den vigtigaste Sveriges samhällsskick undergått, beslöts,
räckte knappt tvänne månader*

Ständernes ifver och Adelns, i synnerhet liknade nästan·, en

yrsel.. Det var såsom en stormil hade fattat folk och sfai Qcb
fört dem i det kongliga enväfdets sköte, Ad t ann a,t glömdns;
blott Reduction och. räfst, med Regeringen var dagpns,lösen. Dessai
två voro visserligen yigtiga saker och förtjeoadq alt, komm as ibågr
men icke var det välbetänkt att förstöra .det som kunnat, förbättras*
och icke var det, rätt alt glömma det, Sv.enska folket hade en gam¬
mal frihet..

Men förlåtligt v« dock del, son*. skedde- Dqt är. väl en
j)ligt alt beherrska passionerna , mqn så önskväcdfc det vore· så kan
map dpqk icke vänta att folkel, snarare än, den enskildte mannen
alcjrig sk.ajl fela emot denna plig-t. Här var 30 stor frestelse·*
Bevillningar och ulskrifningar fordrades ; map hoppades slippa dem
om man var sträng att reducera. Yi hafva också uppvisat ett
motiv- för- AdelVrs RtedHictiönsifVer, som synts ock vi'gligt. Hela
hushål Itungen hade varit sådan att enskildte njutit godt af statens
medöl, men det kunde ej räcka till åt alla. De som intet fått
— varq> sig att de intet begärt eller att de begärt och blifvit
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utan — vo rö Så "mycket i friga re att i fäderneslandets namn åter¬
fordra hvad andra besuto. Det var misslyckad egennylta som
döef en del ; andre barmades öfver det allmännas förluster och
hade ingen enskildt fördel som tyglade harmen. Dertill kunna
läggas de sotn gifvit ut sina gods i den gamla Reduetionen och
nu sågo dem i andras händer eller åtminstone kände sin förlust
utan att se någon vinst för staten derutaf. Sådant kändes såsom
éli öfåttviåä; det kändes bittert att hafva lydt lagåihe förgäfves,
ålt hafva offrat utan nylla. Made nu den gamla Regeringen varit
älskad, hade den varit åktäd, häde den åtminstone kunnat dölja
sina fel under eröfringarnes glans, måhända hade dess fall ej
kuniuat Undvikas, mén det hade ej blifvit iså djupt, så Våldsamt,
så förstörande. Nu hade Riket först haft fjorton års fred > sedan
ett krig som denna regering beskylldes att utan nödtvång hafVa
uppväckt. Krig hade den såleds fört, meft utan äraj nederlag
hade den lidit i fält, nederlag till sjös. De segrar som Vunnitis
voro Koöutigens och de nye männens med honom; han hade hjelpt
hvad hjelpas kunnat, sedan de gamle kastat land och rike i el¬
den, medan han Var för ung atl råda sig sjelf. Blod Vargjutet,
penningar förstörda, provinser förlorade och återvunha blott ge¬
nom en möglig hundsförvandts magtspråk. Freden var fördelaktig
men icke ärofull, ty Riket hade fått sina provinser tillbaka så¬
som en skänk. Reduetionen hade fortgått i tjugofem år och kro¬
nan var lika fattig. Under sådana förhållaöden hänfördes äfven
det eljest sansade nitet ulöfver förnuftets gränser. Man får ej
undra att reaetionen blef öfverdrifven. Den Var utaianad af dem
som den öu förkrossade.

Sft ifrig Adeln var, så Stolt vat den oekeå när den trodde
«in värdighet vara i fära. Det fanns ett skéft af ridderlighet hos
denöa tidens Adel. Den ville gifva mycket, dett ville gifva allt,
men den ville gifva det med fritt beslut. Defi unnade ieke de
ofrälsfe SUnd ferne hvarken första eller sista Ordet. Den tålde inga
vilkor som dö föreskrefvo; den ville sjelf förfoga öfver sina godå.
Deref uppstod en liflig strid emellan Stånden, soin visat ännu
fen sida af denna Riksdags karakteik Det Var split på Riddat-
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liuset, der mängden af den unga Adeln öfverflyglade den garnlä.
Räfsten med Förmyndare-Regeringen blottade denna på all magt,
på allt anseende. Det var ock split emellan Stånden, som alla
ville delsamma, men tvistade om formen. Under denna dubbla
split sågo alle till Konungen och lade sitt öde i bans hand. Så
blef Carl XI. enväldig.

Efter dessa betraktelser öfvergå vi till sjelfva händelserna.
Yi beskrifva dem dels efter tryckta handlingar, dels efter Rid-
derskapets och Adelns protokoller, soin förvaras i Riddarhus-
Arkivet.

Redan i prötökollerna vid 1675 och 1678 årens Riksdagar
ser man förebud till hvad som komma skulle. Reductionsbeslutet
af 1655 började kännas otillräckligt; särdeles yrkades att de nya
donationerne efter 1660 borde reduceras. Det är dock i synner¬
het 1678 som vi funnit frågan framställd orti en helt ny och
större Reduclion. «Man kan ej slippa contribution, så länge kro¬
nans räntor och gods äro bortå; det som hört militien till bör kom¬
ma tillbaka; Halland, Skåne, Blekinge, Bohus Lem blifva behållne
och ej privati hafva det som så svårt med blod och möda vunnits.
Starostierne i Li[land hafva hört publico till i K. Sigismunds tid;
hvarföre ock icke nu? De som hafva understädt sig hafva bort rän¬
torna må betala dein med interesse på interesse. Beductionen för¬
slår mera än vi contribuera«. Sä talades på Riddarhuset när
frågan var om Bevillning. En annan gång var det utskrifnin-
garne, som bragte Reductionen till tals, ty den hade man alltid
i beredskap emot alla trångmål. «Det är svårt låtä rå och rör
gå i utskrifning«; — sade Mauritz Posse — «jag liafver snart in¬
gen duglig karl. Bättre görå reduetion, så få vi både ryttare och
kftektar, utan att sätta privilegierne i fara. Landt-Marskalken:
«Det skall intet glömmas; vi hafva det klart i Regeringsformen«.
Mauritz Posse: «Det är svårt att göra utskrifning äf rå och rör.
Hvar äro då privilegierna? Det behöfves en ny Reduetion. Hvav
äro militiegodsen? Bengt Rosenhane ville ej ny Reduetion förr än
den förra vore slutad. «Vi få se hvart den hinner«. Landt-Älar-
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skalken: «Att tala om en ny Reduction är en helt ny Riksdagssak.
Vore denna slut kunde man tala om en ny. — Mauritz Posse:
«Det som efter förra Reductionen bort Kvåra hemfallet bör betalas
med interesse på Interesse«. Axel Wachtmeister: «Det är svårt att
det reduceras från en och gifves en annan«. Andra ropade att
«det tages från den som förtjent och gifves åt den som är intet
värd«, andra åter alt «Reductionen l^orde redan våra ändader«.
Gyllencreulz, som var ledamot af Reduetions-Collegium, menade
att det «kunde väl excuseras; Reductionen vore af många resolu-

' tioner liindrader. Före 1668 visste han intet, varande då ej med,
men från den tiden är årligen en relation gjord om verkets till¬
stånd till Regeringen. Han tvißade om den ens vore läst· Cl. Fle¬
ming: «när Reductionen inrättades och beslutet gjordes, så var det
icke i tanken tolf till fjorton år. Det vore en önsklig nåd om Ko¬
nungen tillät Adeln sjelf öfverse det verket«. Landt-Marskalken frå¬
gade om hemfallna penningar användes att inlösa gods. Gyllen¬
creulz: «nej«. Landt-Marskalken: «Det är illa nog; de borde lik¬
väl vara dertill och icke till löningar«. Kils Bjelke: «hafva de i
Reductionen fått gods på sina löningar?«. Gyllencreuiz: «somlige
kanske«. Mauritz Posse: «denne Konung kan inrätta en ny Reduc¬
tion«. Landt-Marskalken: «ja efter lagen och Adelns samtycke«.
Gyllencreutz: «ingen Reduction kan gå längre. Men andre ropade
att ))efter necessiteten kunde den gå längre. Konungen påminner
det provinserne måste bestå af egna medel«. Landt-Marskalken ville
bedja Konungen ej donera längre än på lifstid, så hade «Konun¬
gen hopp få igen det och flere hopp om beneficier«. — Åter en an¬
nan gång hörer man Hans Wachtmeister påstå att Konungen ej
kunde confirmera gods förr än Reductionen vore slutad, men an¬
dre sade att den som intet hade att göra med Reductionen borde
ej hindras deraf alt få sin säkerhet. Hans Wachtmeister: «hvad
för säkerhet? alla gods äro komna från öfverliefen, man vet intet
huru«. Samme man yrkade på Lifländska Starostiernas indragning,
ty — sade han — «det som Härmästarne haft och försvarat sig
emot de störste puissancer i verlden borde tagas och provinserna
bestå af sig sjelfva. Pluralileten gillade Wachtmeisters åsigt och
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yrkade tillika att extraordinarie räntan af Grefve- och Friberre-
skaperne körde återgå, likaså de bortgifna Bornholmska vederlags¬
godsen och att gods ej borde gifvas längre än på lifstid.

Denna sista punkt var ingen mindre sak ån ett uppbäfvande
af den ärftliga länsrätten och kunde tydas såsom ett angrepp på
Konungamagten. Rådet fann den derföre betänklig. Riks-Skalt-
mästaren och Riks Rådet Axel Sparre infunno sig på Riddarhuset
och förklarade alt «Rikets Råd kunna fuller intet annat säga än
delta vara en sak som hafver sina goda skäl att begära«, men de
åberopade 1604 års beslut och «H. Maj:t säger sig intet vara min¬
dre Konung än de färre och meriterade män finnas nu som förr.
Det stöter Norrköpings beslut öfver ända och deras säkerhet som
efter detta sitta med gods. Landt-Marskalken påminde Rådsher-
rarne att delta just vore ett medel för Konungen att benefieera
flere. Sedan Rådsherrarne gått ut började man besinna sig om
det "varit klokt att göra denna påminnelsen. «Det ser ut« — sade
Per Sparre — «som ville vi binda denne Konungen mera än de
förre; jag missunnar ingen att fä allodialiter, men livar skall det
tagas?« Landt-Marskalken: «vi borde säga att vi ej velat göra var
milde Konung svåra vilkor. Vet Rådet något annat sätt att den
som förtjenar kunde få, s&ige Adeln det gerna och att intet för myc¬
ket cumuleras på en eller någre få«.

Dessa utdrag visa huru sinnena småningom beredde sig till
1680 års nya och stora Ueduction. Vi fästa blott uppmärksam¬
het på en omständighet, som äfven återkommer 1680, ncmligen
att oviljan vände sig emot Red.-Coll. icke för dess stränghet, ulan
tvärtom för dess långsamhets skuld. Betraktar man nu Riksdags¬
besluten för att se resultaterna af 1673 och 1678 årens Rike¬

dagars Reductionsnit, så finner man 1673 en påminnelse om Re-
ductionens fortgång «uthan den ringCsta tijdsspillan« och utan man¬
namån, i Sverige och «αlie thcs tilhörige Landskaper«, allt med
inbegripande af det som skett emot 1660 års additament. År
1678 innehåller Kon. Resolution på Ridd. och Adelns Besvär
ett löfte alt Reductionen inom tvänne år skulle vara fulländad.
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Dessutom utvisa Resolutionen!er på Ståndens besvär att särskifetta
reductionspunkter varit anmälda bos Konungen och alt Röndernes
klagan ©iver dryga dagsverken o» d. onera fortfora20*).

Den första öfverläggnimg o,m Reductionen vi funnit på Rid¬
darhuset ΙβΒΟ handlar ännu icke oor en ny Reductioa utan om

nödvändigheten att fortskynda den gamla till slut. Det är nu
åter Redluoiioas-Gollegium som får. bära skulden och en dess le¬
damot kastar den ifrån sig pä den förra Regeringen. Landt-Mar-
skalken Clas Fleming yrkade alt det måtte sättas en viss tid för
Red.-Coli- att få slut., «ty sker det intet, så blir det aldrig, andskaρ
deruppW' Seereta Utskottet hade tänkt att man borde bedja Ko¬
nungen. natt de? i Reductionen ej måtte få sin lön, så lära de med,
större flit skynda, och hafva så Mycket mindre lust att. sittia der«.
J. Fleming: «Reductionen beslöts att lisa riket; det meritarar se.
livad som hindrat Ständernes intention; vi hafva, contribuerat mera.
än förr«. Häremot svarade nu Red,-Coli, led-amot Gyllencreutz,
alt Red-Coll- på alla Riksdagar, tilibudit sig att visa. sitt arbete
och gifvit Konungen relation om hela verkets fortgång. «Saliga
Hr. Herman Fleming« — fortfor laan. — «som var en. så förstån¬
dig, actif och flitig Herre, att knappt hans like lärer finnas, famn
stor svårigjiet vid detta verket. Vi liafvä uti Regeringens, tid fått,
många resolutioner, som kommit verket att. studsa utom en i sal..
K· Carl Gustafs tid. Man har intet utan största, saknad, måst tåla
att nän ett och annat, arbete var till ända bragt har det sedan på
befallm.ng' måst hvila. Blir det efterfrågadt, så lär Red-Göll, kunna
försvara sin. oskuld«.. — Ridd. ock Adeln stadnade härefter i. deJfc

208) Riddarhus-Arkivet. Ridd. o. AcL Protokoll 1β75 d. 18 Sep t'.
1*878 <f 7, 9, 21, 29 Febr. Riksd:-Beslut. 1675 hos Sliernmart\ 1. c.
T. Li ρ. 172-7. Resolut, på Adelns Besvär 1675 §. 41, 421, 4K& Reso¬
lut, på, AUmugens Besvär 167.5 hos Stieimnan 1. c. T. II. ρ. 172® a. f».
o.ck år 1-6.7,8 1, c. T. II«, p. 1759 n. f. Resolut, på,Adelns, Besvär h678-
1· c. p. 1770 Jfr Böndernes Besvär i Riksdagshandlingar 1675, manuscr.
i Riks-Arkivet.
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beslut att bedja Konungen förelägga Red.-Coll. en viss tid alt
sluta verket 209).

Medan Ridderskapet och Adeln sålunda talade om den gamla
Reduetionen voro de ofrälse Stånden i full verksamhet för en

ny. Presteståndet förklarade sig «icke kunna underlåta att blifva
dem biståndiga, som till godsens åerkallande styrka«. Såsom skäl
anfördes att alla andra medel voro otillräckliga att «stoppa och
hjelpa Rikets oundgängliga tarfver«. Presterskapets skrift är myc¬
ket kort; der upprepas i hastighet de gamla skälen för Redue-
tionens rättmätighet och nytta, saint 1630 års klagoskrift åbero¬
pas. Deremot namnes icke 1635 års Reduetion; det synes så¬
som någonting större hade föresväfvat sinnena. Lika litet före¬
kommer 1655 års Reduetion i Bondeståndets skrifter, men väl
ett utförligare upprepande af de skäl som andragits 1650. Den
stora klagoskriften från delta sistnämnda årets Riksdag lades till
grund för påståendet, särdeles i Bondeståndets sednare skrift.
I den första, som är kort, föreslås i underdånighet att återkalla
de gamla Kronogodsen, «som Upsala öde kallas«, samt Landlogs-
gärden — «om vi den evinnerligen draga skole«, Salpeterhjälpen,
%ggningshjelp.en, allt skatter, beviljade, de begge förste såsom
krigsbjelper, den tredje till Fästningars Och Kongsgårdars under¬
håll. De voro bortkomna från kronan, de borde återtagas. — Den
sednare skriften af Bondeståndet upprepar en mängd gamla skäl,
hämtade ur Bibeln, ur Sveriges Lag, Rikets Råds och Allmogens
ed, Ar {föreningen, Regeringsformen, Konungamaktens helgd, Ri¬
kets säkerhet och rättvisans fordringar. Man borde «af skyldig
kärlek samt Herrans fruktan i ett välbeställdt rike så laga att icke
för någre få personers nytta, kräselighet och öfverflödighet de an¬
dre hele Stånden öfver all förmögenhet besväras, Folket hade fäktat
för Riket och sin frihet och icke att göra få personer rike och sig
till deras trälar«. Belöningar hade fordom gifvits med penningar
ej med gods, och «de gode Herrar, som nu emot all naturlig rätt
och billighet kronans gods besitlja hafva ej heller någon häfd eller

209) Ridd. och Adelns Prot. d. 16 Get. i 680.


