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tryck, deri sades att' Beductiönen vore beviljad; «eljest kasta de
sig under Konungen och reservera sin rätt«. Hans Wachtmeister
svarade: «det kan intet tagas bort; de få reserverasig«. Carl Oxen¬
stjerna: «vi kunna ej tala emot oss sjelfve«. Hans Wachtmeister:
«såsom alle Ständerne äro enige i detta, så undrar jag att någon
törs understå sig att protestera emot det som Ridderskåpet och Adeln
så enhälleligen hafver slutit«. Axel Wachtmeister: «den som gör
det får säga hvad han menar; vi böra inquirera deri«. Hans Wacht¬
meister: «om vi låtit skriften blifva sådan Utskottet gjort den, så
hade vi snart kunnat tala halsen af oss«. Carl Oxenstjerna for¬
drade bevis för ett sådant yttrande. Hans Wachtmeister svarade
blott: «hvad kostar det att kasta Konungen sin ed före?« Carl
Oxenstjerna genmälte att det borde nämnas, hvarpå hvars och
ens säkerhet berodde, och delta vore Konungens ed och försäkring.
— Slutligan afstadnade ordvexlingen och ett Utskott nämndes att
frambära deductionen216).

Vände vi oss nu till innehållet af denna så lifligt omtvi¬
stade deduclion, så böra vi då först anmärka att Adeln redan
förut inlemnat en kortare Supplik i mera allmänna och ganska
skarpa uttryck. Deruti säges att de andra Stånden ville förtrycka
Adeln utan att säga hvad de sjelfve ville göra för det allmänna.
Adeln beder Konungen ej tillåta dem att «sammanbinda sig till
Ridderskapets förtryck. Vt vilja fritt göra det vi göra och ej lyda
deras tvång«. Adeln beder «att die intet måtte få stå hvarken nu
eller framdeles i den tanken och inbillningen att them egnar och an¬
står när och huru them behagar att inskränkta våra privilegier eller
disputera vår rättighet, den vi af fordne Svenske Konungar väl
undfått och väl nyttjat hafva217).

Den utförliga deductionen var något mildare, ehuru ej utan
stickande uttryck. Den börjar med att ursäkta de ofrälse Stån-

216) Ridd. och Ad. Prot. d. 3 Nov. 1680.
217) Manuscript i Riddarhus-Arkivet ibland akter till 1680 års Riksdag.
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den, ehuru i en ton af öfverlägsenliet. Adeln -vill gerna «en skylla
dem öfver detta deras missförstånd, ty den kan väl besinna, att
den enfaldige hopen som a[fairerna icke penetrerat hafver kunna sig
af specieuse och fagre anslag så mycket lätteligare intala låta, som
de fuller se fäderneslandsens närvarande svåra tillstånd, men icke
veta hvaruti felet sticker«. Men Adeln önskade att med-Ständewe
icke velat «inquietera nådigste Ofverheten med sådana postulater
som af Dr. Christina år t(i50 äro dem afslagne vordne«. Adeln
ville hålla sig fast vid 1635 års beslut; allt som icke innefatta¬
des deruli, vore «kraft — och oryggeligem bekräftadt och deri-
genom «den farlige consequensen förbyggder, att laga fång som är
fundamentet till lagen och jus privatum icke må kullnjckas«. Dona-
tionerne äro «Konungens thron, som af Adelsståndet förnämligast
betjenas och uppvaktas, till lustre och styrko inrättade«. Konun¬
gens drätsel «hafver haft förmån af landsens cultivation sedan god¬
sen kommo under Adeln. Dessutom skulle Adeln, der Ständernes
intention utan åtskiljnad skulle hafva sin framgång, till en stor del
ruinerad och förtryckt blifva«, Konungen i följd deraf lida brist
på skicklige tjenstemän, samt handel och näringar aftaga när
Adeln, utarmad och försvagad, ej kunde consumera så mycket
som förr,.

Delta i allmänhet. Adeln ingår sedan i vederläggning af de/
ofrälse Ståndens skäl. Citationerne ur Bibeln förkastades, ty Mo-
sis lag gällde blott för Judafolket. Landslagen förklarades så att
den blott förbjöd att afhända till främmande magter bela länder
och provinser, men länsrätten vor,e urgammal, stadgad i Jagen,
bekräftad genom Norrköpings beslut, βdet efterföljande Konungar
såsom ett märkeligt arcanum regnandi stadfäst och gillat hafva«.
Desse Konungar hade «med deras arfvelige frälse gods' publicum
märheligen formerat och med deras tapperhet, lifs tillsättiande och
högvisa direction lagt till Riket stora conqueter«; de förtjenade den
tacksamhet att deras actioner icke rubbades. Dessa voro ock för¬
säkrade genom 1633 års beslut. Konung Carl X. tillät icke att
«genom en general reduetion Regementskroppen till dess förnämli-
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gaste och omistande ledamot, som är Riddareståndet, stympas målte
utan lät sig nådigst nöja med den Reduction som då beviljades«.

Lika litet ville Adeln låta de öfrige skälen gälla. «Det All¬
mogen sig beropar« på dess och Rådets pligt att Konungen i sin
rätt styrka, kommer här ej till pass, ty ingen bör styrka Konun¬
gen «till det som orätt är, emot hans ed och utan RidderskapetS
underdåniga bevillning«. Arfföreningen gäller intet, ty den för¬
bjuder blott Arffurstarne alt förmindska Riket, men inskränker
ingalunda Konungens magt. Reg. formens förbud faller af sig
sjelf, ty hvad som skett före 1655 blef det året «afgjordt och
belefvadt«, samt rättigheten alt «caute och sparsamt« gifva län stod
oförmindskad qvar i 1660 års additament. «Det är ock en oför¬
skylld tillvitelse att godsen blifvit kronan fråntagne och ovisse rän¬
tor, såsom tullar och acciser till en tid i stället beviljade, ty .vi
veta ingen af vårt Stånd något gods hafva tagit ifrån Kronan,
utan det bekommit af kongl. nåd genom laga fång, eller stände con-
trarium att bevisa. Och ses huru blindt de om tull och accisen
judicera«; hvarefter följer ett resonnement om de indirekta skat¬
terna, att dessa voro lika vissa och säkra som land-lräntorne, alt de
ej heller blott för viss tid voro beviljade och att de drabbade Adeln
mäst, som kräfde största consumtionen; ja Adeln bidroge till med-
Ständernes eget underhåll i det Släderne njöto en stor del af
tull och accis såsom ett anslag af Konungens mildhet. Adeln
måste «till Konungens heder och tjenst all sin både inkomst och lön
använda, ja ock sig i gäld och vidlyftighet öfver öronen sättia■, der
Prest- och Borgerskåpet sig dagligen förkofra kunna«.

De ofrälse hade klagat att «någre få besuto landets inkomster
till öfverflöd och kräselighet«. Derpå svarar nu Adeln att «de ju¬
dicera dériiti som de det af okunnighet icke förstå, hvad sådane
personer tillhörer, som vid Hofven måste uppvakta, och hvilkas Stånd
och ämbeten en fast större omkostnad för Konungens och Fädernes¬
landsens heder och respect erfordrar, än något af de andre Stån¬
den behöfver att göra: men skulle någon obetänkt Guds gåfvo-r miss¬
bruka, så vore önskeligt att sådane icke finnas i de andre Stånden«.
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Icke heller ville Adeln medgifva att de ofrälse Stånden inlaggt
större förtjenster om det allmänna än Adeln. Hvad de ock sagdt
att förtjente män borde vedergällas med penningelön, ej med gods,
så påminner Adeln att «som vårt käre fädernesland intet stort för¬
råd af penningar haft«, så hade man gifvit gods i stället. Emot
påståendet att godsen behöfdes för den Kongliga familjen invän¬
der Adeln att Konungen ingenting yttrat derom , och att den lyck¬
liga händelsen af Konungahusets tillvext ännu icke inträffat. —

Ständerne hade nekat Adeln all laga titel till deras gods, men
Adeln påminde om gällande Riksdagsbeslut, som försäkrade de¬
ras rätt. Att Reductionen påkallades af Rikets nöd ville Adeln
lemna under K. Maj:ts ompröfvande, men trodde att lättare me¬
del heldre borde tillgripas och alla Stånden bjelpa «labten tillika
att draga«, men icke Adeln ensam utsättas för «den största con-

fusion och oreda, otålige trätors seminerande och mången mans
och Kronans tjenares oskyldige ruin«, ty sådane skulle följderne
blifva af en «general reduction«.

Slutligen ville Adeln påstå att kronans gods af ålder varit
ganska ringa, största delen vore gamla Adelsgods, som blifvit
gifne till kyrkor och kloster och derifrån slagne under kronan vid
K. Gustaf 1. reduction, såsom ock att Prester- och Borgerskapet
njöto beneficier så stora att de importerade stundom mera än allt
iivad desse Stånd contribuerade. Kronans skatter sådane som

Landtogsgärden, Byggnings- och Salpeterbjelpen samt Adelns ur¬
minnes rättighet i halfva extraordinarie räntorna, borde de ofrälse
ej missunna Adeln. Konungen hade i sin resolution på Allmo¬
gens besvär år 1673 redan afslagit deras påståenden och beskyd¬
dat Adeln vid sin egendom2"5); den hade till en del erhållits
emot cessfon af Adelns tullfrihet, och räkenskaperne utvisade att
tullen genom Adelns deltagande deruti inbringade vida mera än
de räntor som Adeln i ersättning fått. Kronan hade såleds vun¬
nit, ej förlorat genom detta byte.

218) Jfr. Stiernman; 1. c. T. II. p. 1730. §. 4.
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Utom alla dessa skäl kunde Adeln ej heller «de andre Stän~-
derne för domare öfver sig erkänna«; den flydde till Konungens
beskydd, och med så mycket större skäl som Adeln redan före¬
nat sig till en Reduction, «som förmodeligen varder Kongl. Maj:t
till nådigt behag landandes«'119).

Vi hafva nu fört vår berättelse så långt att vi funnit Adelns
deduetion färdig och en gång gillad af Ståndet. Den saken var
dock icke slut dermed. Några dagar sednare anmälde Landt-Mar-
skalken att Konungen ej haft tid emottaga deductionen. Denna
upplästes nu å nyo och striden utbrast åter. En ny och ömtålig
omständighet hade tillkommit, ty de ofrälse Stånden hade, ovisst
huru, fått del af skriften. Landt-Marskalken beklagade detta:
«det är mycket betänkeligt att de andra Stånden hafva fått com-
munication af vår deduetion; det är mycket beklageligt att sådant
kommer ut; det är ett stort alarm bland de andre Stånden af nå—
gre expressioner, som stå deruti införde. Derföre är det nödigt att
vi se honom väl öfver«. Hans Wachtmeister: «visst är skriften hård
och anstötelig i synnerhet om eden och försäkringen; vi kunna in¬
tet bevisa dem att de hafva styrkt Konungen emot sin ed och rätt¬
visa«. — Per Sparre: «jo men; det kunna vi bevisa dem«. —Jac.
Eleming ville sätta i stället alt de «svaderat Konungen emot dess
milda försäkring«. Landt-Marskalken: «man kan intet neka Stän-
derne att gå till sin Konung De hafva ej gifvit votum decisivum
utan blott deliberativum , der Adeln ville undandraga sig«. — Reu-
tercrantz ville bedja Konungen ej låta dem lägga in flere sådana
skrifter. Hans Wachtmeister ville visa dem ofoget på lindrigare
sätt: «de få ju råda sin Konung; det böra vi sjelfve göra«. —

Soop: «om Konungen befaller dem ej komma med flere skrifter, sä
beliöfves ej deductionen». — Reutercrantz: «det är afgjordt att den
skall lemnas«. Hans Wachtmeister ville nödvändigt ändra det stäl¬
let, der det talades om Konungens ed: undersåterne böra intet

219) Deductionen läses hos Loenbom; Handlingar till K. Carl XI. Hi¬
storia. 8 Sami. p. 83—101. Det manuscript Förf. sett i Riddarhus-Arkivet är
dock icke aldeles ordagrannt lika härmed.
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röra Konungens ed«. — Per Sparre: «det kan intet vara modestare
satt 'ån redan står; uti deras samvete veta de att de hafva styrkt
Konungen emot sin ed«. — Hans Wachtmeister: «nej; det hafva
de intet gjort. Det bör bevisas dem och den borde stå fram som
det säger; vi kunna snart råka med dem uti en process. De in-
råda Konungen till Rikets nytta och vi vilje så gripa dem an«.'—
Conrad Gyllenstjerna: «de råda att Riket får sitt igen. Den som
fa* deremot år ingen god patriot«. — Landt-Marskalken: «Rönder-
nes msama skrift år ej gifven till Konungen«. — Per Sparre: «det
gör intet till saken; de tala ur en mun, den ene är lika god med
den andre och det år beklageligt att vi skola efter deras behag cor-
rigera våra skrifter och att vi intet få svara dem som det sig bör«.
— Jac. Fleming klagade att de andra Stånden fått en copia af
deductionen. Det anställdes en efterfrågan huru dermed tillgått.
Secreteraren betygade på sin ed alt han ej sett skriften förr än
uppe på Riddarhuset. Det första conceptet fanns i behåll och
förevisades; det hade legat i en tillsluten låda; den som haft nyc¬
keln om hand, bedyrade sin oskuld. Secreteraren och hela huset
voro ense att saken skulle undersökas. — Yi veta ej huru den
saken aflopp220).

Deductionen var emedlertid känd utom Riddarhuset och hade

gjort alarm. Den lemnades icke obesvarad. Det synes af de ofrälse
Ståndens svar att deductionen omsider kommit i Konungens hand
och af honom blifvit dem meddelad. De tacka derför och för¬
undra sig blott att Adeln sökt vederlägga deras skäl, som de an¬
fört i sin förra skrift, men då nu Adeln sjelf beviljat Reductio-
nen, ville de låta all vidare ordvexling tystna och bedja blott alt
Konungen måtte gilla den Reduction, som de tre Stånden «varit
förorsaJcade att råda till och det Iiöglofl. Ridderskapet sjelfve be¬
viljat«. De erbjuda sig ock alt «gerna afstå det som de haft af
Kronones inkomster; utom den till deras uppehälle an slagne lön och
ämbetes underhåll. samt det som kan vara lagt till pias caussas

220) Ridd. och Adelns Prot. d. 6 Nov. 1680.
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och publieos usus«.. — Deana de ofrälse Ståndens skrift är kort
och utan bitterhet. De berömma Ridd. och Adeln, som genora
sitt beslut om Reduetionen «hafver behjertat Riksens för tiden väd¬
rande vilkor och stora olägenhet«. De tillmäta sig ingen beslutande
rätt utan säga blott alt de gifvit sina rådslag «pro voto deliberativ^)
vid en fri Riksdag och ingvfvit dem till Kongl. Maj:ts godtfinnande« 221}.

Denna de ofrälse Ståndens sista skrift anmäldes af Landt-
Marskalken i Adelns plenum d. 12 Nov. men med det tillägg
att Konungen förbjudit all vidare skriftvexling å ömse sidor och
befallt Adeln träda till förtrolighet med de andra Stånden. Denna
Konungens befallning fann Adeln svår att efterkomma. Landt-
Marskalken yttrade sig: «de insistera att de inrådt oss till Redue¬
tionen; det får ej stå så i Riksdagsbeslutet«. En del af Adeln ville
ej lemna den skriften obesvarad; den vore för hård. Conrad Gyl-
lenstjerna kunde ej neka att de ofrälse gifvit anledning till Re¬
duetionen, men det borde man ej tillstå i beslutet. Landt-Mar-
skalken ville mundteligen «remonstrera« Konungen emot den skrif¬
ten. Axel Stålarm ville bedja Konungen lemna skriften igen med
en åtvarning; «fa de det svar, så lära de få taga den igen«. Landt-
Marskalken: «då vi ej få svara, så upptaga vi den ej och hafva
den ej i våra acta«. — Yi hafva ej sett något ytterligare svar å
Adelns vägnar2").

Likasom då vi berättat huru Reduetionen först beslöts på
Riddarhuset, så stadna vi äfven här för att kasta en blick till¬
baka. Hvad se vi då? idel oenighet på Riddarhuset, oenighet
emellan Stånden, men en allmän undergifvenhet för Konungen.
Det ena partiet söker hans beskydd; det andra åberopar hans rätt.
Reductionspartiet vill tvinga hög-Adeln att upplåta sina Grefve-
oeh Friherreskap; den sednare, om det nödvändigt skall ske, vill
dock endast göra det på Konungens fordran, ej efter de andres

221) Äfven denna skrift är tryckt hos Loenbom 1. c. 8 Sami. p. lOi
—105.

222) Ridd. och Adelns Prot. d. 12 Nov. 1680.
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magtspråk. Det kunde väl kallas magtspråk att neka votering,
ty Riddarhusordningen talar om votering och beskrifver huru den
skulle tillgå. Då nu votering yrkades borde den väl ej bafva
blifvit nekad. Men å andra sidan, ehuru Riddarhus-ordningen
icke undantog något fall ifrån regeln om votering förbjöd den
icke heller att fatta beslut utan votering; den stadgade intet om
rättigheten att fordra eller neka omröstning. Nu tillgick det så
att de som ej ville votera skreko högre än de andre, och deras
rop gällde för beslut. Men det är icke troligt att det var del
mindre antalet som öfverröstade det större utan tvärtom. Hade
annorlunda varit så är troligt att pluraliteten gjort den stärkeres
rätt gällande. Det är såleds sannolikt att resultatet blifvit det¬
samma om votering skett. Vidare var det fullkomligen enligt
med Riddarhus-ordningen alt tvänne klassers beslut bestämde Rid¬
darhusets, och då nu — vare sig med eller utan votering— tvä
klasser voro ense, utgjorde den återstående klassens protest intet
lagligt hinder för beslutet. Det var voteringen inom hvarje klass,
hvarom tvistades; klasserna hade ordentligen afgifvit sina gemen¬
samma vota, utom första klassen, och det var denna votering som
Konungen lofvade att upprätthålla.

Men sjelfva detta uraktlåtande a«f första klassen att afgifva
sin mening, dess företag alt afbryta sammankomsten, var väl detta
enligt med Riddarhus-ordningen? Det var det icke; åtminstone
kunde det bestridas, ty Ridd.-ordn. ålägger Landt-Marskalken att
«sij och til, at ingen sigh ahsenterar«. Detta förbud att absen-
tera sig kunde väl gälla enskildte ledamöters försumlighet att in¬
ställa sig, men det kunde ock gälla ett aflägsnande i massa midt
under pågående öfverläggning.

Retrakta vi Adeln i sin strid med de öfriga Stånden, så vi¬
sar den sig lika stolt i orden som i sjelfva verket eftergifvande.
Dess deduction — den så mycket omtvistade — förvånar läsaren
genom sin motsägelse emellan början och slutet. Först bevisar
Adeln med många ord att en «general reductioM vore orättvis och
skadlig, derunder fasthåller den 1655 års beslut, såsom en sä-


