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laga titel på sin possession, efter Riksens Ständer alltid derpå
klandrat hafva«.

Man hörer genljudet af rösterna från 1650 och slutpåståen¬
det är i sam nia ton. Bönderne råda och styrka Konungen att
återkalla alla kronans gods, räntor och bevillningar.

Men såsonr de «intet kunde neka att de gode Herrar som god¬
sen innehafva och derutaf en jhärkelig förkofr ing och herrlig väl¬
lust nyttja kunna en hop förblommerade skäl häremot förebringa
så ingingo de i vederläggning af dessa Adelns förmodade motskäl.
«Om vi nu intet hade så klar lag, så är dock nöden högsta lag«
och Rikets välfärd gäller mera än «någre få personers egennyt-
tigliet«.

Så skarpt delta språk var emot Adeln, så underdånigt var
det för Konungen. Det är icke nog att Bönderne började ined
ödmjuka phraser och slutade med trohetsförsäkringar — sådant
är vanligt när undersåtare tala till sin Konung — det var icke
nog att de ordade om Beductionens nödvändighet för att förskafia
blifvande Arffurstar sitt furstliga underhåll, men det ullramo-
narkiska, förvirrade begreppet om Arfkonungens betydelse åter¬
kommer äfven nu. Det beter i den första Böndernes skrift att

«såsom sådane gods, med hela Riket, är Ed. K. Maj:ts arfsrätt;
ty hafver Ed. K. Maj:t af Konglig magt och myndighet, efter Guds
och Sveriges lag, sådan sin arfsrätt att återkalla«. Ur dessa ord
att sjelfva egenskapen af Arfkonung gaf Konungen en större magt
kunde de mest monarkiska slutsatser dragas; der låg enväldets frö.

För öfrigt äro äfven dessa skrifter fulle af jämmer. «Den
gemene allmogen«, — heter det — «och särdeles de få skatte- och
kronobönder, som behåldne äro, äro så utblottade i denna besvärliga
krigstiden, så att de hafva måst till en stor del gå ifrån sina hus
och"henl. Det grämer och ängslar dem att finna hos den fattige
allmogen nu för tiden en sådan oförmögenhet och armod, som den
aldrig i vårt Stånd varit hafver. Der Riksens Ständer skulle till
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det aldranärmaste gripa sig an, så kunde det ej vidare, än för
ett, ja högst två år något förslå.

De öfrige ofrälse Stånden förenade sig med Bönderne och
en gemensam skrift inlemnades, i orden något olika, i sjelfva
verket af samma innehåll som Bondeståndets enskildta klagomål.
Äfven här åberopas 1650 års inlaga, men intet ord förekommer
om 1655 års Reduclion. vDet bekymrade fuller icke ringa de
ofrälse Stånden att nödgas således incommodera höga och förnäma
Herrar och deras familier, som af Riket mycket väl förtjent, att blifva
hederligen för deras utståndne arbete och möda belönte«, men de
ofrälse Stånden hoppades att desse högtförtjente män vintet lära
sina actioner med sådan belönings utfordrande förmörka vilja, at
Riket skal därigenom i förderf råka, så vitt de skola mera hafva
synts fegtat at få äga Landsens goda än göra den kärlek tillfyl¬
lest som de fäderneslandet skyldige äro, skattandes högre et förlä-
negods, än den förnöjning som dygden af sig sjelf hafver«. De
ofrälse Stånden påminde ock att Adeln i sitt svar på 1650 års
klagoskrift försäkrat alt vingen egendom skulle vara hos dem så
fast« att de icke ville offra den för Konungen och fäderneslandet.
Nu, menade de ofrälse, vore tiden inne för Adeln att lösa sitt
löfte210).

Dessa utdrag som vi nu lemnat af urkundernas egna ord
teckna tonen och andan. Den utmärker sig af ett strängt klan¬
der, icke utan en viss ironi. Ett sådant språk misshagade Adeln
på det högsta. Yi skola nu se huru de ofrälse Ståndens förfa¬
rande bedömdes på Riddarhuset.

Landt-Marskalken berättade i Adelns Plenum huru Secreta
Utskottet, när det tänkte på att bjelpa Statsverket, .blifvit afbru-
tet af Bönderne, som uppläst en Supplik till Konungen, den de
andra två Stånden hade sett och deri de ville föreskrifva Adeln
hvad den skulle gifva, icke lemnande detta Stånd den hedern att

210) Dessa de ofrälse Ståndens skrifter läsas hos Loenbom; Handlingar
till K. Carl XI:tes Historia, S Sami. p. 63 o. f. samt 14 Sami, p. 151 o. f.
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besluta sjeif. De hade sagt att de ville vara med när saken fö¬
retogs, ty Adeln finge ej dömina i egen sak. Rådet hade fått
en afskrift af Suppliken och visat den för Konungen, som svarat
att «Rådet visste väl sjelfve huru de hörde Ständerne till det som
lände till Riksens tjenst att styrkia«. Sedan hade de tre Stånden
gått till Konungen med en annan skrift och fått svar alt Ko¬
nungen först ville höra Adeln som det angick. — Nu lästes på.
Riddarhuset Böndernes och de tre Ståndens skrifter. Sedan öpp¬
nades debatten af Landt-Marskalken. «Konungen har låtit detta
meddelas Secreta Utskottet, Rådet och Adeln. Rådet heldagar pro¬
ceduren att Ständerne söndra sig ifrån oss, brytandes förtrolighet.
Vi måste visa Konungen med livad ofog de tala på våra privile¬
gier och välgerningar, som Konungen henådat oss med, och bedja
Korpungen förbjuda dem att föreskrifva oss hvad vi af egen zele
vilja göra, sökande de draga hedern åt sig, den vi gerna vilja hafva.
Secreta Utskottet och Rådet äro ense om en Supplik«. — Ett förslag
till svar å Adelns vägnar upplästes nu, hvarefter debatten fort¬
sattes med mycken liflighet. Grefve Carl Oxenstjerna utbrast:
«Adeln kan ej låta sätta på sig de injuriösa beskyllningarne af de
andra Stånden«. Riks-Tygmästaren Per Sparre yrkade alt «Ko¬
nungen borde låta inquirera lxvem som gifvit Bönderne detta in«.
Flere andre ledamöter önskade att «icke på Riddaidiuset funnes de
som colluderade med de andre Ständerne«. Men å andra sidan voro

ock någre, hvilka, såsom bröderne Wachtmeister och Christofer
Gyllenstjerna, tyckte att de ofrälse Stånden «såsom frie Ständer
på en fri Riksdag sagt sin mening, kunnande de ej derföre blifva
beskyllde«· Denna mening var dock minoritetens; de fleste talade
af Adelig stolthet. Landshöfdingen And. Liljehök tyckte de ofrälse
vara «mycket hårde och injuriöse. De måste komma ihåg att vi
äro det förnämste och det hederligaste Ståndet i Riket. Våra för¬
fader hafva genom dygd och ära med stort arbete och lifsfara för-
verfvat sig detta Ståndet. Hvar och en vill maintinera det han
eger, om det kan ske utan en annans prcejudice. De arguera oss
för sådana stycken, som intet stå till att tåla. De hafva intet ex¬
ponerat sig som vi för Konungen och riket; vi böra deducera att
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vi med rätta besitta vår egendom Och visa Koniingen med hvilket
stort ofog de angripa vår välfärd«. En del ropade: «ja intet al¬
lenast gripa de an Ridderskåpet och Adeln utan ock Konungens
höghet; de styrkta Konungen att göra emot ed och försäkring«.
Andre tillade: «Prester och Borgare hafva också under sig kronans
egendom; Adeln har sitt med all rätt af Konungens nåd och är
genom 4655 års Reduction satt i säkerhet för sin öfriga egendom«.
Men, sade Christofer Gyllenstjerna, «om de andre Stånden ej gjort
påminnelse så påminde nöden tillräckligt«. Landt-Marskalken talade
för allvarsama åtgärder. «Det är bäst att Konungen slår handen
deri, och att de måtte nu med den alfvarsamhet blifva åtvarnade,
att de intet komma en annan gång så lätteligen igen«. Öfverlägg-
ningen Lief allt lifligare, stridiga röster höjdes med ifver och hetta ,

ej utan personliga anfall, som icke ordagrannt togos tili Proto¬
kollet. Men man ser spåren efter något sådant, när Protokollet
omtalar huru Anders Lilljehök beklagade alt «det som talas i en

god mening blifver illa uttydt; han hade sagt resentera och detta
hade tagits så att han ville resentera med värjor och börja inbör¬
des krig. Han bad Gud bevara sig derifrån. Han visste nog
Fransyska att förstå det ordet betydde taga till bjertat«. — Landt-
Marskalken frågade hvem som så uttydt hans ord. Lilljehök (se¬
ende sig tillhaka) svarade blott: «han sitter intet så långt borta;
han kan väl finnas«. Landt-Marskalken bad dem ej taga illa hvar-
ändras ord. Man skred omsider till omröstning inom klasserna.
Den tredje klassen yrkade på en deduetion af Adelns rält och
tillägger att «såsom det nogsamt synes uti sjelfva skriften att livad
Bönderne inlaggt hafva intet kommer af dem sjelfve, vore väl om

Konungen ville låta inquirera, hvadan denna Bondeskriften rätte¬
ligen må hafva sitt ursprung«; men en del af klassen höll detta
sednare betänkeligt. Andre klassen yrkade ej derpå, men varför
öfrigt af lika mening med. den tredje. Första klassen voterade
lika med den tredje, «ty» — sade dess taleman, Per Sparre —
«intet Bondehufvud har gjort den skriften«. — Ett Utskott ut¬
nämndes att upprätta en deduetion.
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Några dagar sednare frågade Landt-Marskalken om deduc¬
tionen vore färdig. Den var det ännu icke och Reductionspar-
tiet sökte nu göra den om intet. Hans Wachtmeister ordvexlade
if«igt i synnerhet med Per Sparre. Han frågade först «livad som
intenderades med den deductionen, om den skulle befrämja K. Maj:ts
och Rikets nytta. Laqdt-Marskalken: «den intenderar att visa ofo¬
get och bedja Konungen bibehålla privilegierna«. H. "Wachtmeister
frågade ännu en gång: «hvart syftar deductionen och den rätt vi
prcctendera af förre Konungar?« Landt-Marskalken: «Adeln har af
förre Konungar fått gods och rättigheter, som de tre Stånden söka
att infringera«. Wachtmeister: «det är ingen rättighet af det som
kommer af Konungens nåd«. Per Sparre: «all rätt kommer af Ko¬
nungens nåd«. Wachtmeister: «blir staten lisad genom denna skrif¬
ten?« Per Sparre: «vi böra visa Konungen att de andre Stånden ej
få meslera sig i det som går Adeln an; det kommer dem intet vid.
Sker det intet, så få vi se livad derpå följer; vi få aldrig någon
Riksdag vara i fred för dem«. Chr. GyHenstjerna: «i Adelns saker
få de ej meslera sig, men tala om det som angår riket«. Wacht¬
meister: «de styrka Konungens och Rikets rätt; det böra vi göra
framför dem. Konungen är ej tjent med var refutation, ej heiler
svara vi dermed på Konungens proposition, för livilken vi äro kal¬
lade. Det är bäst gå förbi thet som uppehåller slutet och ju förr
ju heldre förena oss till det som de andra anta lära tvinga oss
till. Mig tyckes att provinserna, Grefve- och Friherreskaperne,
Norrköpings besluts-godsen måste Konungen hafva igen, men vi
vänte den nåden att de fattige, som ej fått mycket och hafva 10-
20 a några hundrade dal. S:mt, få behålla det, men det andra,
hvarigenom Riket är försvcigadl, må tagas igen. De tre Stånden
hafva visat det vi hafva bort sjelfve göra«. Per Sparre: «hvar
redlig man vill gripa sig an, men att tvingas af de andre är en
farlig consequens«. Axel Wachtmeister: «vi måste det förekomma«.
Per Sparre: «Ständenle hafva ej votum decisivum utan deliberali-
vum«. Hans Wachtmeister: «vi förekomma dem bäst om vi sjelfve
gå upp till Konungen och uppdraga detta«. Mauritz Posse: «på
åtskilliga Riksdagar hafva de drifvit detta. Det kommer dem intet
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vid att föreskrifva oss». Conrad Gyllenstjerna: »skriften gör oss
ondt, efter han tyckes vara mycket hård, men hufvudsaken kommer
öfverens med Sveriges lag, och K. Maj:t kan ·taga det igen, och för¬
moda vi Konungen lärer anse de fattige som litet hafva». Per Sparre:
»det är emot K. Maj:ts myndighet, lag och rätt att de skola un¬
dersta sig att föreskrifva K. May.t att retranchera det soin är uti
privilegier och Konungens försäkring». Ax. Wachtmeister: ode fö¬
reskrifva intet, utan råda Och föreslå». Landt-Marskalken: «såsom
skriften är touchant, sä kan den ock förtjena ett svar, men så kan
också den andra saken in antecessum öfverläggas». H. Wachtmei¬
ster: «skriften för oss i en process«. Landt-Marskalken vände nu
öfverläggningen till hufvudsaken, om reductionsfrågan kunde före¬
tagas, medan de ofrälse Ståndens skrift var obesvarad. Derjämte
uppstod en annan fråga, neinligen om en sådan sak kunde af-
göras genom votering. Hans Wachtmeister nekade detta: »då det
allena angår Konungen och Riket, så få vi ej votera, utan att vi
förena oss». Hans broder Axel Wachtmeister, Christopher och Conrad
Gyllenstjerna m. fl. understödde samma mening. Per Sparre och
andre med honom yrkade votering«; »vi hafve Riddarhus-Ordnin¬
gen och hoppas få lefva efter den». Det yrkades på votering med
sedlar. »Nej» skrek Wachtmeisterska partiet. Gahr. Oxenstjerna ville
töfva till dess deductionen vore färdig. Landt-Marskalken påminde
alt frågan just vore om hufvudsaken kunde företagas förut. Lands-
böfdingen Stålarm: «det synes som vi tala emot oss sjelfve om vi
gå till det andra förr än deductionen är färdig. — Chr. Gyllen¬
stjerna : »vi skada Konungen om vi uppehålla verket med formaliteter»·
— Per Sparre tyckte aldeles tvärtom; »Konungens interesse styr¬
kos om vi försvara vår rätt och livad Konungen gjort; deductionen
är beslutad; den bör gifvas förut». Landt-Marskalken: »man kan
öfverlagga om Reductionen är görlig eller ej». Per Sparre: »den
omtalas ej i Konungens proposition och ingen annan kan proponera
den». Hans Wachtmeister: »Konungen vill en fast stat; jag tror
ej den kan fås med contribution». — Chr. Gyllenstjerna: »det är
en svår last att kvart år contribuera och någre få sitta och hafva
af Riket största delen under sig».. — Per Sparre upprepade sitt
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argument att Konungen i propositionen begärde ej Reduction, blott
understöd. — Landt-Marskalken: «Konungen vill en varaktig stat,
ej föränderlig. Vi i Secreta Utskottet se ej hvad som kan hinna
dertilU. Christ. Gyllenstjerna: «contributioner förslå intet; degöras
och icke verkligt ut«. — Flere röster höjde sig nu, sägande att
«de fattige skatta och de rike, som hafva landets goda borta, de
hafva intet gjort ut«. Per Sparre yrkade enständigt att ej gå ifrån
Konungens proposition, som intet talade om Reduetionen. Hans
Wachtmeister: «mitt tal kan vara en proposition. Rikets Stat är
intet hulpen genom en deduction«. — Per Sparre: «ingen undandra¬
ger sig om vi få blifva vid Konungens proposition. Vi taga ej
propositioner af någon annan«. — Stålarm: «ingen är så förgäten
sin pligt, att han ej vill hjelpa Konungen; medlet, om det skall
vara contribution eller Reduction, har ej Konungen sagt, blott visat
bristen«. — Hans Wachtmeister: «Halmstads beslut211) öppnar oss
vägen. De utrikes provinserna måste bära sig sjelfva och fram¬
deles ej vara Riket till besvär. Derföre böra de reduceras. Kex¬
holm, Carelen, Ingermanland med de 14 pogosterna, Grefve- och
Friherreskaperne, allt sådant reduceras; Estland och Lifland likaså.
Der äro Riskopsgods, städer, fasta slott, Ilärmästarnes tafelgods
och Starostier, hvilka böra såsom förr vara publike och ej gifvas
hvarken under Norrköpings Beslut eller allodialiter. I Pomern hade
förr den Fursteliga staten sitt rikeliga uppehälle; äfvenså i Bre¬
men. Så länge Skåne, Halland, Blekinge, Bohus Län ej komma
tillbaka är Riket intet säkert och för någre få personers skuld kunna
vi ej sätta Riket i den hazard, som vi se det vara«. — Stålarm:
«det är en stor sak, står ej i propositionen; vi kunna fråga Rå¬
det, de töra hafva förslag«. — Landt-Marskalken: «det kan ske
sedan vi först förenat oss«' — Hans Wachtmeister: «Råden uro
jäfvige«. Nu blef ett buller från alla sidor, om votering med
sedlar, om att fråga Rådet. Den förra bestriddes i en sak, der
«Rikets Råd och många familjer voro interesserade«. Hans Wacht-

211) Menas förmodligen Riksdagsbeslutet 1678 som mera bestämdt än
förut inbegriper de utländska provinserne under Reduetionen,
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meister ropade gång på gång att Rådet vore jäfvigt, att de som
ville votera voro de som hade interesse i saken. Böndernes Ut¬
skott hade i Secrela Utskottet förbehållit sig att Adeln ej finge
dömma i egen sak. — vingen utan Konungen får proponera« ljöd
ropet ifrån ena sidan. «Jag proponerar det ej« — sade Landt-
Marskalken — «Reductionen kom ex incidenti«. — Per Sparre:
«hvad göra de donerade godsen? kanske de ej importera mycket«.

Under denna ordvexling gick en del af tredje klassen ned
på golfvet att öfverlägga, och «sedan klasserna en temmelig stund
mycket sorlat, framsteg Öfverste Örnklow, sågandes tredje klassens
mening vara att utföra 1655 års lleduction med utsträckning tillö O

de eröfrade provinserna, efter 1672 och 1678 årens beslut, vi¬
dare att «stora län och donationsgods utan respect på någon person,
ifrån hvad tid det ock kan vara, måtte komma tillhaka under kro¬
nan«, slutligen att man hoppades Honungens nåd att «conservera
privilegierna och förläna underhåll att Ståndet kan hlifva behållet«.
Uandshöfdingen Reutercrantz tillade härtill att på hans sida vore
samma mening, allenast att 600 dal. S:mts ränta inåtte få be¬
hållas, samt köpe- och pantegods intet röras. — Häruti instämde
andra klassen, anförd af Axel Wachtmeister, men då protesterade
Ulf Bonde och Stålarm; «det är ej klassens mening, och klassen
vet ej hvad rätteligen är proponeradt«. Nu kom ordningen till
första klassen, och der var ingen förening möjlig. Hans Wacht¬
meister: «vi som äro med Reductionen gå på en sida och gå till
Konungen«, — och så gick han framåt golfvet. Öfverste Soop steg
upp och ropade: «låter oss gå«. Per Sparre: «Vi kunna ock gå
upp till Konungen« — och så gick han med någre åt dörren samt
lemnade rummet, gående upp till slottet. Mans Wachtmeister och de
med honom satte sig nu. Landl-Marskalken befallde Secreteraren
gå och bedja de bortgående komma tillbaka, men de kommo ej.
Landt-Marskalken bad då klasserna sätta sig och «anse Rikets väl¬
färd. Då nu så långt kommet vore, borde de öfverlägga de modo
att ej en och annan må säga dem lxafva prcecipiterat sig«. — Örn-
klou sade «ej tvifvel vara, sedan klasserna förenat sig, att ju Re-


