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kerbet för sig, och slutar sedan med alt bevilja alldeles detsam¬
ma som den just nu gjort sig så mycket besvär alt vederlägga.
Den beskrifver väl icke närmare huru långt den ville sträcka den
beslutade fteductionen, men vi veta redan alt denna var en helt
annan och större än den af 1653 som Adeln likväl i sin skrift
framställer såsom det yttersta, såsom den orörliga grundvalen för
Ståndets existens.

Man skulle vilja tillskrifva deductionen blott en formell be¬
tydelse såsom en protest emot de ofrälse Ståndens rätt att vid¬
röra saken, om ej sjelfva deductionen ifrån början till slut vore
en polemik emot hela Reductionssaken. Den utgör sammanfatt¬
ningen af Adelns motskäl emot Reductionen; den utvecklar frå¬
gan utförligt ehuru hufvudsakligen med samma skäl, som man
varit van att höra. Sjelfva andan, hvari 1633 års Reduction
åberopas, är märkvärdig. Denna hade på sin tid varit en upp¬
offring, nu omtalas den såsom en säkerhet för hvad Adeln egde
qvar, såsom en borgen emot nya uppoffringar; —Och likväl voro
dessa redan beviljade.

Rörande sjelfva saken kunde mycket sägas; en del af det
som Adeln sade bar ett sken af sanning; annat var verkligen
sannt. Till förra slaget räkna vi dess förklaring af Landslagen,
dess förebråelse alt de ofrälse styrkte Konungen emot sin ed,
dess tal om 1660 års additament, alt donalionerne deri voro

tillåtna, o. s. v. Till det sednare räkna vi dess förnekande af
Siosis lag, dess varning för oreda och Adelsståndets undergång
liiket till skada, till en del äfven dess yttrande om de indirekta
skatterna. Någon gång förlorar den sig i uppenbara sofismer,
såsom då den säger att Adeln icke tagit några gods af kronan,
emedan de blifvit dem gifaa, att Adeln hade mindre tillfälle att

223) Jfr. Riddarhus-Ordning cl. 6 Junii 1626 §. 19, 20, 21. tryckt
ibland Acta Publica, korande till Sveriges Rikes Fundamental-Lag.
Tryckte 1786.
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förkofra sig än de öfYige, att Adeln skattade till deras underhåll
o. s. v. Hufvudskälet för Reduction kunde dock ej vederläggas,
nemligen alt den var en politisk nödvändighet. Den var det ur
financiell synpunkt; den blef del ur politisk, emedan Konung och
folk ej längre fördrogo feodalismen.

Adeln förehöll de ofrälse Stånden att äfven de hade bene-
ficier; detta var sanning. De erbjödo sig ock att bära Reductio-
nens följder, som kunde drabba dem, men vi hafva hört att de
ville undantaga det de fått till sin lön och till allmänna inrätt¬
ningar.

Hela denna strid emellan Stånden är bedröflig att se, ty den
blottar en vred och bitter sinnesstämning. De tvistade om sista
ordet, till dess Konungen befallde tystnad. Men denna befallning
kändes — för Adeln åtminstone — särdeles påkostandej, ehuru
man gifvit sig i Konungens hand. Båda parterne hade vädjat till
honom; derföre kunde han med skäl bjuda fred. Det var till
honom dessa skrifter riktades; Stånden klagade på hvarandra så¬
som tjenare hos en gemensam Herre. Han kunde icke klaga öf-
•yer brist på undergifvenhet, men hvad som blef lidande var den
^v.enska friheten. Ty denna lades för Konungens fot.

Frågan derom riktar vår betraktelse till en annan sida, till
Konungens och Rådets förhållande.

Samtidigt med dessa förhandlingar emellan Riks-Stånden ta¬
lades om samma sak, dels i Rådet, dels emellan Rådet och Landt-
Marskalken samt Adelns Utskott. Då Rådet erhållit del af tle tre
Ståndens första skrifter emot Adeln — hvilka meddelades i Råd¬
kammaren genom Landt-Marskalken — upptogs delta meddelande
såsom «en tnarque af förtrolighet« men saken vore vigtig: Rådet
ville tänka på den. Rådet tänkte derpå till följande dagen och
beslöt då att uppvakta Konungen för att säga «huru eftertänkeligt
det vore med godsens reduction, heldst om tre Stånd öfverstämde det
fjerde«. Konungen borde bedjas att «detta uppväxande ovädret
med Konglig magt och myndighet dämpa och neåertystav. Att sluta
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af protokollet för samma dag e. m. lärer uppvaktningen egt rum,
men Konungen blott svarat att Hå cl et fick öfverlägga om «det som
Riket kan lunda till stöd och styrkia«. Derpå följer ett samtal
emellan Rådet och Landt-Marskalken, deruti Rådet yrkar på hela
Reduetionssakens meddelande åt Adeln jämte de ofrälse Ståndens
skrifter; Reduetionsfrågan var nemligen biltills behandlad endast
i Secreta Utskottet. Landt-Marskalken sade alt då Secreta Utskot¬
tet ej beslulit något visst hade det haft försyn meddela sin öf-
verläggning åt Adeln. Bengt Oxensijerna fruktade att Adeln skulle
säga det «Rådet gjort ett med Utskottet« och ej utan skäl vara otå¬
lig om det ej meddelades Ståndet. Det syntes «af retroactis« alt
sådant borde meddelas Ståndet, heldst då saken rörde privilegier
och Konungens höghet. Rådet ville ej gerna samtala med Ut¬
skottet förr än saken blifvit bringad inför hela Ståndet. Nils Brahe:
«det vore väl om vi kunde declinera conferencen, ty de söka få oss
per cunicula till att gilla deras progecter«. J. Stenbock: «skulle de
ha så grymma projecter som det vill förljudas, så hjelper intet«.
Jör. Gyllenstjerna ville bedja Konungen att få conferera och söka
vinna gehör åt Rådets förslag, «ty eljest excludera vi oss från allt
och göra det som våra barn få beklaga«. Dagens öfverläggning
slutades dermed att Gustaf De la Gardie anmodades att skrifva ett

tillägg till Rådels skrift af 1650, hvilken jämte detta tillägg
skulle visas inför Konungen.

Följande dagen hade Konungen äter blifvit uppvaktad och
svarat att han vore nöjd med hvad Rådet uppsatt. Dermed kunde
dock ej menas Gustaf De la Gardies skrift, ty den var ännu icke
färdig. Det talades för öfrigt om conferensen, huruvida den borde
ega rum annorlunda än med hela Ridderskapet. Det blef dock
nu conferens med Uiskottet, hvarigenom dock föga uträttades.
Rådet påminde huru man gått till väga 16150 och 1655 och
ville föra saken ifrån Utskottet till Riddarhuset. Landt-Marskal¬
ken synes hafva å Utskottets vägnar framställt såsom en politisk
klokhet att ej meddela hela saken «ty fienden kunde få veta ställ¬
ningen(i. Sednare på samma dag lärer Bengt Oxensijerna åter va¬
rit hos Konungen, och återkommit med befallning till Rådet att
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träda tillsamman med Adeln och göra slut i saken. Men denna
conferens mötte ännu en svårighet. Rådet var ömtåligt om sin
värdighet, oeh ville hälla sammanträde i Rådsrummet, och ej
gå ned i Utskottets rum, hvilket Konungen befallt, «ty det vore
nu ett annat än det var uti Regeringens tid«. Riks-Skattmästaren:
«vi bedja Konungen ej pålägga oss något nytt; vi hafva aldrig gått
ned till ett Stånd«. Knut Kurck lät taga till protokollet att «han
begärer aldrig komma uti Rådet om han skall sitta med skam och
samtycka sjelf till något som en Senat intet anstår«; men Jör. Gyl-
lenstjerna anmärkte att om Rådet «declinerar conferencen, så re¬
solvera de med de andra att taga godsen«. Rådet gick emedlertid
åter till Konungen, beklagade sig öfver delta intrång i Senatens
värdighet. Det anginge Konungens egen fördel, ty de voro med¬
lare oeb kunde ej vara det, «om de ej behöllos vid den heder, som
competerade dem«. Konungen svarade blott att det ej kunde hjel-
pas för denna gång, men de skulle ej lida intrång i sin rätt. När
Konungen emollog Rådets skrift emot de ofrälse Stånden, svarade
han lika korrt att han skulle lägga den till de andra papperen.

Denna af Konungen förordnade conferens egde omsider rum
med Adelns Sécreta Utskott. Der talades om de tre Ståndens
anfall och i förbigående gåfvos hänsyftningar på sjelfva Reductio.-
nen. Riks-Skattmästaren ansåg «farligt för hela Riket att de göra
complott att så tradera Adeln«. Landt-Marskalken talade om Stä-
dernes stora beneficier af Kronan, «så att vore det ej för hederns
skull så skulle många af oss vilja blifva Rorgmästare. Svart år
har jag måst gifva mina Ronder något efter till att conservera
dem, men det kan Konungens fogde intet göra, ty han måste taga
ut det som de böra utgifva«. — Conferensen slutade med en för¬
klaring af Landt-Marskalken att Adeln skulle hetänka sig på ett
svar och dervid taga i betraktande hvad den sagt år 1650224).

Det var först efter dessa förhandlingar som saken föredrogs
på Riddarhuset. Huru den der blef behandlad veta vi redan. Vi

224) För dessa Rådsförhandlingar jfr. Råds-Prot. d. 21, 22, 23, 25,
26 Oot. 1680.
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hafva afbrutit den kronologiska ordningen för att livar för sig be¬
trakta först Ständernes, så Rådets förfarande. Lålom oss nu för¬
nimma livad intryck Reductionspartiels seger gjorde på Rådet.

Yi hafva hört att Rådet var uppe på sjelfva Riddarhuset.
Rådets och Adelns protokoller öfver detta sammanträde äro icke
ordagrannt lika, men öfverensslämma i hufvudsaken. Yi hafva re¬
dan visat ur Riddarliusprotokollet att ingenting väsendtligt talades
eller beslöts. Deremot finnes ett märkvärdigt protokoll öfver Rå¬
dets enskildta öfverläggning samma dag. Konungen hade låtit
Rådet veta genom Bengt Oxensljerna huru de begge partierna på
Riddarhuset sökt hans beskydd.

Saken var nu mera icke in suspenso; den var afgjord; frå¬
gan var hvad Rådet hade att göra. Riks-Skattmästaren ville fö¬
reställa Konungen att ett Stånd ej hade rätt att råda öfver de
andra och dem något afhända. G. Gyllenstjerna ville upplysa Ko¬
nungen att milt ej vore skedt efter Riddarhus-Ordningen; Körnin¬
gens höghet vore hederad«. Bengt Oxenstjerna uppräknade såsom
oformlig beter att ej votering med sedlar fått ega rum, alt ea
kl ass blifvit undertryckt, att ej Landt-Marskalken utan en enskildt
proponerat beslutet. Gust. Oxenstjerna ville dock tillägga inför
Konungen att Rådet ej ville «touchera Reductionen«. Johan Sten¬
bock fann svårt att vilja ändra «hvad tre Stånd beslutit och det
fjerde efter något mummel bifallit«. Det hörde ej Rådet till att
anklaga Adeln för voteringen; de hade Konungen för sig. Gustaf
Sparre ansåg alt Rådet blott borde bedja få remonstrera de elaka
följderna, men knappt relatera saken å nyo sedan Konungen an¬
ser den sluten. Nils Brahe: «jag står vid min tro; om ock fyra
Stånd stå ihop, ha de ej rätt att besluta sådant. Vi chokera ej
Ständerne om vi försvara oss; vi stöte ej Ständerne, då vi säga
att det competerav Konungen ensam. Men vi kunna ej försvara
att ej göra det, ty den som anfaller det som competerar Konungen,
han anfaller Majestätet sjelf«. B. Oxenstjerna: «det är svårt att
tala i egen sak; det är något att säga om ett helt Stånd, men,
hafva de ej haft betänkande att göra det, så må vi ej hafva be-
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tänkande att säga det som sannt är. Vi blott remonstrera det; Kör¬
nungen kan ej illa upptaga det; han hörer ju privates suppliker.
Det sker blott att fria vårt samvete inför efterverlden. Det bör ske
decenti modo«. Riks-Skattmästaren fann att det som skett ej
kunde ändras, men för det farliga exemplets skuld borde man

påminna att Ständerne ej så förfarit som de bort, men ej skylla
dein för elak afsigt. Beslutet tillhörde Konungen ensam.

Riks-Skattmästaren Sten Bjelke blef den som talade å Rådets
vägnar till Konungen. Svaret blef att Konungen undrade det
Rådet ville afråda honom från de fyra Ståndens beslut. «Huru
skulle det vara säkert för honom att göra något deremot?« När Sten
Bjelke hört detta Konungens svar, bedyrade han vid Gud och sin
själs salighet att detta ej varit Rådets mening. Då svarade Ko¬
nungen blott: «då har jag ej rätt förstått eder och är det väl«.

Från Adeln erhöll Rådet flere förnyade förfrågningar om det
ville förena sig om Reductionen. Svaret blef omsider alt «Rådet
vet väl att påminna livad för en underdånig respect och deference
de böra hafva« då alla fyra Stånden beslutit och Konungen kun¬
gjort Reductionen 225).

Hela Rådets förhållande visar oss en sjunkande storhet. Rå¬
det är stolt, håller strängt på etiketten, hatar Reductionsparliets
anslag, men kan i saken ingenting uträtta. Det hade intet in¬
flytande hos Konungen och föga mera på Riddarhuset. Reduc¬
tionen beslöts på sidan öm Rådet, ulan dess deltagande. Adelns
beslut kom såsom en öfverraskning, och reservationer voro allt,
hvad Rådet kunde göra. Dess språk vittnar om lifligt upprörda
sinnen, men som ej vågade utgjuta sina känslor. 1 underdånig¬
het för Konungen täflar Rådet med Ständerne, och bemötes med
korta och halft onådiga svar. Konungen åter framträder obetyd¬
ligt. Hans fåordiga svar visa tydligt nog att han var belåten med
bvad som skedde.. Han hade tagit sin hand ifrån den gamla
Adeln och Rådet. Deras motståndare gynnade han mera, men

225) Råds-Prot. d. 3, 8, 10; 16 Nov. 1680.
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antog sjelf gestalten af bägge partiernas Herre. Af dem som nu
segrade hade han allt att hoppas. Han behöfde ej fordra Re-
duction och envälde; han tog hlott emot hvad som bjöds honom.

Derföre lät han ock Adeln sjelf utse ledamöter i den hlif-
vande Reductions-Commissionen. De försågos sedan med Konun¬
gens fullrnagt och försäkrades om hans beskydd, så att de «hvar¬
ken hos Rikets Ständer scimtel. eller något Stånd i sijnnerhet, eller
af någon Ledamot uti i}ågot Stånd, till svars skola hafva till ätt
stå« för hvad de vordo görandes efter sin fullrnagt och Riksdagsbe¬
slutels förordning 226).

Vi hafva framställt Riksdagsförhandlingarne sådana vi funnit
dem i protokollerna. Åtskilligt kunde tilläggas om mörka intri¬
ger. Vi lemna detta till största delen å sido, då det endast ryk¬
tesvis kommit till efterverlden. Så mycket synes oss klart att

partihatet var i hög grad verksamt. Delta torde till en stor del
hafva dikterat beslutet, och utbröt å andra sidan i hätska ord,
den vanmäktiges vanliga tillflykt. Det var i synnerhet en man,
som stämplades såsom upphofvet till allt ondt. Hans namn var
Johan Gyllenstjerna. Begåfvad med stora egenskaper och just så¬
dana som Konung Carl XI. mäst värderade hade denne Herre nju¬
tit Konungens oinskränkta förtroende. Sjelf Riks-Råd hade han
dock alldeles öfvergifvit den gamla Regeringen och sökt sin lycka
i Konungens gunst. Han säges hafva sökt uteslänga, snart sagdt,
alle andre Rådgifvare från Konungens grannskap. Han dog före
Riksdagens början, men hans papper kommo i Konungens hän¬
der; mycket skall han dock hafva brännt. Annat torde han äf-
ven hafva mundtligen meddelat, hvilket K. Carl XI, som var en
minnesgod Herre, säkerligen icke glömde. Då man besinnar att
Johan Gyllensljernas stora inflytande just inföll under den tid,
då Konungen bildade sig från yngling till man, är det troligt att
den kommande regeringens grundsatser till en stor del bestämdes

226) Kon. Fullrnagt finnes ibland Bilagorna till Relationen om det me¬
dellösa tillstånd, i hvilket K. Carl XI. emottog Regeringen, hos Loenbom;
Handlingar till K. Carl XI. Historia. II. Sami. p. 46.
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af Gyllenstjernas råd. Dessa råd skola syftat till fred med främ¬
mande magier, till ordning och sparsamhet, till kongligt envälde
och de gamla slägternas undergång. Sjelf tillhörde han dock en
sådan slägt och hade i yngre år gjort mycken oro genom starka
aristokratiska anspråk""7). Man skulle derföre vilja tro att hans
verksamhet emot den gamla Regeringens män mera varit riktad
emot deras personer än emot den aristokratiska principen. Det
kan dock äfven vara möjligt alt öfvertygelse eller ärelystnad eller
hämndbegär kunnat föra honom till sådana steg, hvilkas följder
i sinom lid kunnat drabba honom sjelf. Hvilken role denne märk¬
värdige man skolat spela i Reductionsfrågan, om han upplefvat
4680 års Riksdag, är ernedlertid ett problem som ingen Historia
kan lösa.

Enskildta underrättelser hänlyda på ännu^våldsammare upp¬
träden än protokollerna omtala. Riks-Rådet Clas Rålamb har i
sin vidlyftiga skrift emot hela 1680 års Regementsförändring ka¬
rakteriserat förfarandet vid denna Riksdag sådant det visade sig
för deras ögon hvilka nu störtades i förderfvet. Han talar oin
en lättsinnig anda, som spridt sig sedan Dr. Christinas tid, om
en mängd personer, som inkommit ibland Adeln utan förtjenst,
om smickrare, som ingåfvo Konungen förderfliga anslag. Hän¬
delserna 1680 skyller han på Adelns blindhet och Johan Gyllen-
stjernas onda råd. Han klagar mindre öfver de ofrälse Stånden;
han säger att dessa ej gingo Adeln på lifvet, men att Adelsmän¬
nen sjelfve — så att säga — refvos och sletos på Riddarhuset,
såsom menniskor, dem Gud allt eftertänkande beröfvat. Han ta¬
lar om tvång och magtspråk, om en hedersvakt för Riddarhuset
med-laddade gevär. Inom Adelns plenum skreko någre, hotade
med Konungens onåd, med hugg och slag. Den lägre Adeln
framställer han såsom narrad med förhoppningar att få hehålla
de mindre donationerna till och med 600 dal. S:mls ränta. Rådet
å sin sida höll strängt på sin aucloritet och lemnade Adeln åt

227) Jfr. Fryxell; Handlingar rörande Sveriges Historia ur Utrikes Ar¬
kiver·, T. I. p. 389, 394 o. tlerestädes. Geijer; Sv. Acad. Handl. T. XVIII. p. 6-9.


