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ductionen skall ske, men de modo måste öfverläggas«. Hans Wacht¬
meister protesterade emot dem som gingo bort och hindrade Stån¬
dets beslut. — Landt-Marskalken föreslog, och Ståndet beslöt att
välja ett Utskott för att uppsätta ett förslag till Reduction. —

Dermed slutades den stormiga öfverläggningen. Bagge bröderne
Wachtmeister blefvo ledamöter i Utskottet212).

Låtom oss nu stadna ett ögonblick och uppsamla några re¬
sultater.

Yi sågo då först huru Adeln temligcn allmännt förgrymma¬
de^ öfver de ofrälse Ståndens djerfhet. Blott en ringa del af
Ståndet — de ifrisaste Reductionsmännen—försvarade de ofrälse
Stånden som tagit första steget. Motiverna lemna vi obedömda.
A ena sidan var icke blott Reductionen begärd för nöds skuld,
utan Adeln såsom Stånd äfven bårdt angripet. Måhända —- å
andra sidan — fruktade H. Wachtmeister att sjelfva Reductions-
frågan skulle lida af denna strid emellan Stånden, som egentli¬
gen blott handlade om en sårad stolthet. Måhända äfven att han
och hans parti hade sjelfve inlåtit sig med de ofrälse och ville
ej öfvergifva sina vänner. Misstanken att demagoger funnos inom
sjelfva Riddarhuset hörde vi öppet uttalas. — Vidare sågo vi
huru sjelfva saken helt oförmärkt kom å bane, medan man från
början blott talade om formen. Adeln begynte med en protest
emot de ofrälse Ståndens fordringar och slutade med att sjelf be¬
sluta detsamma som dessa begärt. Det fanns på Riddarhuset trenne
politiska fractioner, först deras som vi redan nämnt, de ofrälse
Ståndens vänner, dernäst deras som för Ridderskapets heders skull
ville näpsa de ofrälse Stånden, men tillika ville reducera och re¬
ducera strängt, långt strängare än efter 1655 års Beslut; slutli¬
gen fanns ock en del som ej ville reducera. De begge förstnämnd^
grupperna stämde öfverens i hufvudsaken och utgjorde tillsam¬
mans majoriteten. De hade sitt säte förnämligast i tredje, men

212) Ridd. och Adelns Prot. d. 26 och 29 Oct. 1680.
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äfven i andra klassen. Vi sågo bägge dessa klasser vote'ra efter
denna åsigt. Det var läg-Adeln och den del af hög-Adeln, som
— vare sig af patriotism, af afund, af egennytta, af ärelystnad
eller hopp om mindskade skatter förenat sig med dem. Deras
öppet anförda skäl var Rikels behof och orättvisan att gynna nå-
gre få med skada för det allmänna. Det sistnämnda, eller anti-
Reduclionspartiet var kärnan af hög-Adeln; den salt i första klas¬
sen. Der funnos de, hvilkas hela välfärd nu hängde på ett hår.
De sökte undanflykter på alla sidor. Hufvudskälet som anfördes
var att Konungen ej begärt Reduction; dess utförande vore ett
jus majestaticum; ingen annan kunde proponera den. Härvid kom-
mo dock desse Herrar till sådana slutsatser, som kunde vändas
emot dem sjelfve, såsom då Per Sparre lät undfalla sig att «all
rätt kommer af Konungens nåd«. Att Reductionen berodde på
Konungen var en gammal grundsals, åberopad från bägge sidor;
den hvilade på Konungaeden och Landslagen. Reduetionspartiet
sade att Konungen egde rätt att reducera; det motsatta partiet
svarade att om Konungen egde denna rätt, så fanns ingen annan
som kunde föreslå Reduction och Konungen hade icke föreslagit
den. Det första nekades af Reduetionspartiet, ty Ständerne kunde
råda Konungen till Rikets ny ti a — dermed var de ofrälse Stån¬
dens tilltag försvaradt — och Adeln var Herre öfver sin egendom
— således hade den rättighet att erbjuda denna egendom till re¬
duction. Det sednare påslåendet eller alt Konungen icke begärt
reduclion medgafs, men Konungen hade begärt hjelp åt Riket
och det fanns ingen annan tillgång. Men Reductionens motstån¬
dare sade icke blott att ingen annan än Konungen kunde propo¬
nera Reduction ;· de sade ock att icke en gång han kunde göra
det, ty det stridde emot hans ed och löfte. Detta skäl var väl
icke svårt att vederlägga. Konungen hade ju svurit på Landsla¬
gen, som just gaf honom Reductionsrätten; ja väl, men Konungen
hade ock svurit på Adelns privilegier; detta hade Konungen gjort,
men om nu Adeln sjelf uppdrog åt Konungen sina gods så hade
•väl Konungen icke svurit att alldrig emottaga dem. På sin högsta
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höjd kunde alla dessa skäl bevisa att Reductionen ej kunde ske
utan Adelns fria beslut213).

Men äfven detta bestriddes af de ofrälse Stånden; det sades
från den sidan alt Adeln ej finge dömma i egen sak; samma me¬

ning låg väl ock i H. Wachtmeisters rop att Rådet vore jäfvigt.
Rådsherrarne hade nemligen mycket att förlora. Å andra sidan
svarades alt Reductionen alls icke anginge de ofrälse Stånden. —

Här ser man ytterligheterna drabba tillsamman. Saken angick väl
de ofrälse Stånden, då den angick hela Riket, men obilligt var
det ock att neka Adeln en röst vid ett beslut, som kunde gälla,
snart sagdt, hela dess existens. — Felet var att man icke hade
gjort sig reda för frågans natur. Den ansågs på ena sidan som
en rättegångsfråga, deruli Adeln var part, å den andra som en
enskildt affär emellan Adeln och Kronan; den var i sjelfva verket
en politisk fråga, som borde lösas af Konung och Ständer.

Det sista skälet emot Reductionen, att den «kanske ej im¬
porterar mycket« var i förbigående framkastadt och förtjenade
knappt ett svar.

Sjelfva behandlingssättet på Riddarhuset lemnar rum för an¬

märkningar. Yi hörde yrkas på votering af dem som ej ville re-
duction och rättigheten att votera bestridas från den motsatta si¬
dan. De förra klagade öfver våld emot Riddarhus-Ordningen om
de ej finge votera; de sednare ville anse votering i detta fall så¬
som en dom i egen sak. Men var beslutet en dom i egen sak,
så var det väl detta äfven om det fattades utan votering. Men
visserligen var det lättare att öfverrösta motsatta åsigter om dessa
ej fiDgo uttala sig genom bestämda voteringssedlar. Någon vote¬
ring med sedlar inom hvarje klass synes ej hafva egt rum, men
de två lägre klasserna framsade hvar och en sin gemensamma tan¬
ke och detta ansågs såsom Ståndets beslut, ty — såsom vi hörde
— ett Reductionsulskott nedsaltes på grund deraf. Det kunde

213) Jfr. K. Carl XI. Försäkran 1672 och Kon. Ed vid Kröningen 1675 hos
Stiernman 1. c. T. II. p. 1654 och 1738. Lunds-Lag. Kon. B. C. 2. 4.
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dock åtskilligt sägas Om lagligheten af detta beslut, ty andra
klassens tanke synes ej varit enhällig och första klassens votutn
hade aldrig blifvit afgifvet. Vi påminna oss att en del af denna
klass i harm och förbittring gick ut af Riddarhuset och upp till
Konungen. Då hörde vi åter Hans Wachtmeister protestera emot
ett sådant försök att afbryta beslutet, ehuru han sjelf nyss förut
talat om att göra detsamma. Möjligtvis var hans mening blott
alt efter slutadt plenum vända sig till Konungen.

Vi återgå till berättelsen om förhandlingarne på Riddarhu¬
set. Vi sladnade dervid att en del af första klassen gick upp till
Konungen, sökande hans beskydd. Det återstår att se huru detta
besök aflopp. Riddarhusets Protokoll för den följande dagen och
Rådets för den 3 Nov. gifva upplysning derorn. Det vill dock
synas af Rådsprotokollel såsom äfven det motsatta eller Reduc-
tionspartiet ibland Adeln hade uppvaktat Konungen för att ut¬
plåna det intryck som de andres framställning" möjligtvis kunnat
göra. Bengt Oxenstjerna kom nemligen ifrån Konungen med den
underrättelse till Rådet att ett Utskott af Adeln varit uppe hos
Konungen och förmält att sedan Reductionen var beslutad på Rid¬
darhuset hade någre af första klassen satt sig deremot, men så¬
som de fleste voro på andra sidan hoppades man att det som ef¬
ter pluralitelen var beslutadt skulle få stå, och beslutet ej blifva
λturberadt« af de öfriges egennytta. Detta hade Konungen lofvat
dem. Landt-Marskalken uppgifves äfven i Rådsprotokollet hafva
talat om en Supplik till Konungen af Riddarhusets majoritet, der-
uti man sökt bevisa att man ej velat dömma öfver Konungens
nåd och förklara att man ej velat votera om det man beviljade
af särdeles kärlek till Konungen. Men om detta Reductionspar-
tiets besök hos Konungen hafva vi ingenting funnit i Riddarhus-
protokollerna.

Deremot förtälja dessa om ett bullersamt uppträde på Rid¬
darhuset i anledning af första klassens motstånd emot det beslut
de andra fattal. H. Maj:t hade vägrat höra dem, emedan de ej
anfördes af Landt-Marskalken; derföre förnyades uppvaktningen.
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Återkommen derifran redogjorde Landt-Marskalken för denna au¬
diens hos Konungen. '-Orsaken att vi gingo på slottet« — sade
han — war att i går blef desordre, någre stego upp, en sade:
låter oss som äro för Reductionen gä till Konungen. Då stego de
andre upp och gingo. Konungen var i Senaten och de fingo ej sciga
sin sak. Nu bådo de mig gå med dem; jag kunde ej neka det. De
sade att de ej kunde underkasta sig de andres votum om deras Fri¬
herre- och Grefvegods· De skjöto sig under Konungens nåd, bed¬
jande att ej de andre måtte få votera till deras prcejudice. Ko¬
nungen svarade att han upptoge väl det som skett, tviflade om in¬
gens trohet, och väntade af Adeln att allt måtte ske med modera-
tion, att ingen oenighet yppade sig och att de af sig sjelfve måtte
förena sig så att Konungen ej besvärades med decision«. — Efter
denna förklaring tog Hans Wachtmeister till ordet: (.Konungen är
ej rätt underrättad; det var ej desordre; vi kafvaej sagt: vi vilja
gå till Konungen utan att vi ville stiga på en sida för att se hvilka
voro emot saken«. Landt-Marskalken: «man kan intet neka att ju
någon desordre föreföll«. Hans Wachtmeister: «det var deras skuld
som lupo ut af Riddarhuset«. Axel Wachtmeister; «Vi böra få
satisfaction; de visa nogsamt livad de tänka och opiniatrera emot
Ständernes vilja. Det allmänna får ej lida för det någre få al¬
lenast anse deras eget bästa«. — Conrad Gyllenstjerna; «det är af-
gjordt att Reductionen skall ske« — «ja, det är afgjordt« ljöd det
öfver salen. Hans Wachtmeister: «De skulle sjelfve offererat ho¬
nungen sina gods och intet kommit Ständerne till att göra denna på¬
minnelsen«. Canzli-Rådet Grefve Oxenstjerna: y>Vi mena så väl att
hjelpa Konungen som någon annan, men intgen kan votera om oss
och vår egendom; blott Konungen kan län gifva; vi submittera oss
under Konungen«. Landl-Marskalken: «Grefve- och Friherreska—
perne äro skjutna till Konungens decision; cle öfriga godsen vilja vi
nu förena oss öfver«. Ofverste Örnklou: «det är allt afgjordt«. —
Hans Wachtmeister: «bägge delarne afgjordes i går«. Canzli-Rådet
Oxenstjerna: «Adeln i Sverige kan ej sluta om de provinser, som
hafva egna Landtdagar och de lära ej submittera s-ig«. Axel Wacht¬
meister: «i de ting som angå hela Rikets conservation kunna de ej
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neka lydno, men om contributioner är en annan sak; det härer de¬
ras Landtdagar tili«. Per Sparre m. fl. yrkade öfverläggning med
Rådet, som «kanske hade andra utvägar«. Maurilz Posse: avi höra
ej göra så att efterkommande säga oss hafva gifvit efter privile¬
gierna och satt i osäkerhet det vi rättvist bekommit«.

Härefter talades om deductionen emot de ofrälse Stånden.
Hans Wachtmeister: ade hafva påminnt livad vi bort göra; de för-
tjena ej att vi falla dem ana. — Slutligen återkom man till
Grefve- och Friherreskaperne. «Vi hafva kastat oss under Konun¬
gen« — utropade Carl Oxenstjerna — «vi vilja hvarken gifva
dem eller behålla dem«214).

Intet heslut fattades denna gång; de tvänne följande da¬
garne var Reductions-Utskottet i arbete, men på tredje dagen i
Adelns Plenum utbrast striden om deductionen emot de ofrälse.
En del tyckte den komma för sent, sedan Reductionen var af-
gjord. Den upplästes emedlertid, men syntes någre vara för sträng,
under det andre funno den så lindrig som möjligt. Conrad Gyl-
lenstjerna fann uttryck deri som skulle väcka oenighet med de
andra Stånden. Hans Wachtmeister: «meningen kan ej vara att
med deductionen upphäfva Reductionsbeslutet; de som styrkt till Re-
duction borde ej så bemötas. Deductionen blott hindrar hufvudsaken
och uppväcker strida. — Conrad Gyllenstjerna:· «det de andra rö¬
ra, am,går ej hela Adeln utan någre få som sugit Rikets märg«.
Örneklou: «en del af krigsbefälet har sagt sig ej vilja veta af de¬
ductionen«. — Per Sparre: «den är beslutad«. — Stålarm hade
varit med om den, men fruktade det vore för sent att gifva fram
den. Assessoren Danckwårdt sade sig tala på fleres vägnar i tredje
klassen och klagade öfver oordningen när Reductionen beslöts.
«En stor del«, sade han, «af tredje klassen lupo af sina rum ned
på golfvet, en del visste ej livad det var och satt qvar emedan de
ej visste hvad uppstigandet betydde; att afböja sådant begärde han

214) Ridd. och Ad. Prot. d. 30 Oct. 1680. Ruds-Prot. d, 3 Nov
1680.
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votering med sedlar hädanefter». Örneklou: «de säga här« — iden
del af salen, der han stod — «att de ej veta livad Danckwardt
säger och ej hedt honom tala«. Landt-Marskalken säger «till sin
exculpation att han uppläst Riddarhusordningen, men fick intet ge¬
hör«. — Sedan talades af och an mäst i den meningen att det
närvarande heslutet ej kunde häfvas, men att man för framtiden
borde bruka votering med sedlar. Slutligen blef en liflig ord-
vexling emellan Hans Wachtmeister och Per Sparre om den gamla
frågan huruvida det varit oordning på Riddarhuset när beslutet
fattades. «Det var confusion\ sade Sparre. Conrad Gyllenstjerna
svarade: «det är ej af confusion, som sker af ett redligt hjerta till
fäderneslandets väl«. Hans Wachtmeister inföll: «var det af con-
fusion, sä var det af dem, som gingo ut«. Sparre: «nej, det var
af dem som stego upp och sade att de ville gå till Konungen«. H.
Wachtmeister: «det har ingen sagt«. Sparre: det gick ej efter Rid¬
darhusordningen och då var det desordre«. Medan de så tvistade
blef stort sorl i salen; och för denna dagen slutade Adeln med
att välja ett Utskott att öfverse det nu uppsatta förslaget till de-
duclion emot de ofrälse210}.

Följande dagen anmälde Landt-Marskalken alt detta Utskott
fullbordat sin granskning och borttagit de hårda termerna ur de-
ductionen. Tillika gaf han tillkänna att Rådet ville komma necl
på Riddarhuset; då kunde man säga Rådsherrarne hvad slutet vore
om Reduetionen. Genast ropades af flere röster: «Reductionen får
ej ändras«. Landt-Marskalken: «fast ej det ändras så är godt vara
beredd på hvad mctn skall säga och huru vi skola proponera det«.
Han ville i synnerhet tala vid dem om Grefve- och Friherreska-
perne, om hvilka ej hela första klassen var enig. Conrad Gyl¬
lenstjerna: «två klasser äro alldeles ense och då får den tredje falla
dem bi«. Landt-Marskalken: «voteringen är fast, men en del af
första klassen har kastat sig under Konungens decision«. — Det
började nu talas om en skrift y som en del af första klassen un-

215) Ridd. och Ad. Prot. d. 2 Nov. 1680.



192

derskrifvit. Den synes hafva varit af Reductionspartiet inom första
klassen. Landt-Marskalken talade om dén såsom «en Supplik für
att visa Konungen hvilka voro med eller mot Reductionen och att
de ej ämnat gå och klaga utan gå på en sida att se hvilka voro
af en mening«. — Per Sparre inföll: «låt oss intet tala om den
questionen; ingen skall förneka mig gå till min Konung«. — Sup¬
pliken upplästes. Landt-Marskalken anmärkte att de skrifvit det
Adeln velat ai underdånighet underkasta sig K. Maj:ts nådigste
omdöme«. Conrad Gyllenstjerna svarade: «vi kunna ej vara nog
underdånige«. Landt-Marskalken frågade om de andra klasserna
ville underskrifva Suppliken. En del ville det, en annan del icke,
ty der talades om oenighet, som blott egt ruin i första klassen,
men Landt-Marskalken kunde säga Konungen att de voro ense
med dess innehåll. Omsider beslöts att lemna den i alla klas¬
sernas namn.*

Kort härefter inträdde Rådsberrarne i Riddarhussalen. Landt-
Marskalken föredrog sakens närvarande ställning för dem; deduc-
tionen upplästes. Öfverläggningen med Rådet blef kort och gaf
föga resultat. När Rådet hört deductionen sade Riks-Skattuiä-
staren blott; «vi kunna ej ex instanti yttra oss«, men han till¬
styrkte dock att tala hos Konungen emot de andra Stånden, ty
det såge eljest ut, som Adeln besute godsen med orätt. För öf-
rigt beklagade han oenigheten och ansåg sådant bäst förekommas
genom att lyda Riddarhus-ordningen. Landt-Marskalken svarade
att han uppläst de ifrågavarande punkterne ur Ridd. Ordn. men
Ridd. och Adeln hade då ropat att de voro enige. «Jag ropade
andra gången« — fortfor han — de svarade allt fort: det är en
gång slutet. Jag har intet mera kunnat göra; vill ock vara ex-
cuserad«· Carl Oxenstjerna frågade om Rådet hade något förslag,
som kunde göra Reductionen öfverflödig; hvaremot Hans Wacht¬
meister inföll «det kan hehöfvas, fastän Reductionen sker; Riket är
i stor brist«. — Härefter aflägsnade sig Rådet.

Sedan Adeln nu blifvit allena föredrog Landt-Marskalken åter
frågan om deductionen. Carl Oxenstjerna ville ändra några ut-


