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års beslut skulle reduceras. Om sättet huru det skulle tillgå stad¬
gades att livar och en inom tre månaders tid borde inlemna sina
σ

dokumenter till Landshöfdingarne, som clerefler skulle öfversända
dem till «the förordnade gode män«; i Finland lemnades dock
sex månaders anstånd, men man hoppades dock att hela Re-
duclionen skulle vara ändad inom 1681 års slut. För att ytter¬
ligare lätta godsens öfvergång från sine gamle innehafvare till kro¬
nan lofvades äfven att hvar och en skulle vid «sätegården« lemna,
dock emot ersättning, erforderlig spanmål till värsädet, och Adeln
samt Krigsbefälet på sina Finska gods afstå den ipventariiboskap
de hade innestående bos sine Bönder; «dock säthegårdarne här
under ingaledes til att förståå och innesluta«.

Med tanken fästad på den långa tidsuldrägten vid 16dd års
Reduetion ville Adeln betänka sig på utvägar alt förekomma, det
åtminstone denna Reduetion ej måtte blifva fruktlös. Den sade
sig dgrföre hafva stadnat i de tankar att bedja Konungen det
Adeln sjelf måtte få utse Reduelions-Commissionens ledamöter, L·v il¬
ket äfven skedde. Den ville ock att så dyra uppoffringar ej skulle
blifva fruktlösa, men äfven alt beslutet skulle slå oryggeligen fast.
Derföre förklarar den att Reductionen vore «säleds bewilljat· att de
godz, som så väl innom som uthom Rijket Kongl. Maj:tt och Cro-
nan hemfalla, måge och skole blifva aldeles och till Ewige tijder
Rijket bijbehåldne, så att dhe aldrig under någon Prcetext måge
ther ifrån söndrade blifwa, fast mindre nu eller i tilkommande ti¬
der understa sigli emoot denne Reductionen al tala, eller sökia then
samma at kullkasta oc förändra, elfter såsom och wij aff Ridder-
skapet och Adeln, samt Krijgzbefehlet medh dhe andre aff Rijkzens
Ständer, så aff Präster- som Rorgerskapet och gemeene Allmogen
effter theras derom uthgiffne tilsägelse tänckie enhälleligen i alle Tij¬
der then samme til en fullkomlig fullbordan befrämja«. Rikets Stän¬
der skulle nu och i kommande tider stå «häruthinnan ett Ståndh

för edle och alle för ett«.
På samma gång som Reductionen i så stor omfattning be-
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slöts och så högtidligt bekräftades gjorde likväl Adeln tvänne vig¬
tiga förbehåll. Det ena var alt få behålla alla allodial- och bröst-
arfvingegods, som voro gifne manliga och qvinnliga arfvingar. Dessa
skulle blifva «nu och i tilkofnmande tijder loidh thes gamble natur
och Rättigheet aldeles effter 1655 århs Rijkzdagz Besinnt och Stad¬
gar orörde, så att thes Egcire, hivareken nu eller hädaneffter må
hafiva något at befahra«. Det andra förbehållet innefattar en re¬
servation emot all ytterligare räfst, utom den nu beviljade. Rid-
derskapet och Adeln förväntade att Kongl. Maj:t ville gifva den
förklaring alt «ingen wijdare Reduction än dhen som nu på thenne
Rijkzdagh, så enhälleligen är worden bevilliat, nånsin skal blifwä
proponerat, eg heller wij håldne skyldige någon annan at undergå«.

Dessa båda förbehåll infördes i Riksdagsbeslutet, det sed-
nare dock ej utan protest af de ofrälse Stånden. Det finnes sär-
skildta skrifvelser derom. Preste- och Borgareståndet anmälde hos
Konungen att «det projecterade Riksdagsbeslutet, aftonen sent til-
förene förr än det publicerat och på Riks-Salen för menige Rik¬
sens Ständer uppläst blef, som hastigast någre få af wåra Stå?ul
af Herr Canzli—Rådet Höghusen förelästes, warandes störste delen
redan skingrad, så at ivi intet hade lägenhet i sådan hast detta
ärende, som af så stor wigt och importence är, wederbörligen öf-
verlägga«. Sedermera hade Stånden troll sig finna alt man velat
binda dem till alt garantera Ridderskapet och Adeln «at det Stån¬
det aldrig någon Reduction på Kronogodsen, som det innehafver,
skall vidare öfvergå«. Detta förklara de nu icke stå i sin magt,
«ivarandes hvarken ivi eller posteriteten förbundne Jiärtil at ätten-
dera, så fram t wi eller de til någon ny Reduction kunna ound-
gängeliga skäl finna«. De kunde «til ingen annan garantie ap-
probation gifva, än så wida reduction til Ed. Kongl. Maj:ts tjänst
och nöge samt Riksens trångmåls werkeliga ersättning nu och i fram¬
tiden lända kan«. De bådo slutligen att Konungen ville «låta denna
deras föruxvringsskrift Riksdagsbeslutet annectera och der görligt
wore en cautel härom derutinnan införa«. — Bondeståndet be¬
gärde likaså att Konungen ville införa «en liten mening härom« i
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beslutet, for öfrigt upprepar delta Stånd detsamma som de öfriga
sagt med något olika ord"33).

Derbän hade inan såleds kommit vid 1680 års Riksdag alt
en ny Reduction var beslutad, och denna större än den förra,
men ännu ej alldeles obegränsad. Den var beslutad af alla Stån¬
den, begärd af de ofrälse och beviljad af Adeln, men med re¬
servation af de ofrälse till förmån för ännu vidsträcktare anspråk.
Dessa uteblefvo ej heller. Adelns förhoppning att genom denna
Reduction hafva räddat sina öfriga donationer och län föll till in¬
tet vid den nästa Riksdagen 1682. Det var då som Reduetio-
nen blef alldeles gränslös. Nu hade den ännu vissa inskränknin¬
gar. De små förläningarne till 600 dal. S:mts ränta, samt allo-
dialgodsen voro undantagne; köp och panterält rubbades ej. Sam¬
ma vilkor, som beslötos 1655, återkommo äfven nu i den mån

de kunde tillämpas på de förändrade hufvudgrunderna. Ty dessa
voro dock helt annorlunda, då nu alla de större förläningarne
dömdes tillbaka under kronan. Derigenom fick denna Reduction
en långt större politisk karakter än den förra. Ty nu mera fanns
ingen feodalism; Sveriges Adel måste blifva någonting annat än
den varit förut. Böndernes frihet var räddad.

Ett ordnadt Statsverk kunde nu upprättas och allt detta ske
utan att likväl allt utan undantag offrades. Vi hafva sett un¬

dantagen. Att äfven dessa så snart skulle följa det öfriga efter
menade man icke 1680; ej heller anade man hela decennier af
Reductionstvister. Man trodde att allt skulle gå i ett slag och
vara slut inom 1681 års utgång. Så ungefär tänkte man äfven
1655; ingendera gängen synas de fleste hafva genomskådat sakens
invecklade natur. Sådan hade den dock varit redan efter 1655
års beslut, hvad skulle den icke blifva nu, heldst då praescrip-
tionstiden upphäfdes? Någre funnos ock som insågo det och vå¬
gade höja en varnande stämma. Vi sluta med anförandet af en

233) Dessa de ofrälse Ståndens skrifter finnas hos Loenbom; I. c. 8
Sami. p. 106—109,
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så Jan. Den finnes i ett tal af Secreta Utskottets ledamot, Carl
Gyllencreulz. «Nu kommer Rådet hit i dag; vi böra besinna livad
vi då skole säga. Jag vill påminna derom. Vi äro ense att 4655
års Reduction skall ske och i lika måtto efter 4678 års beslut alla
provinser komma till kronan, och om det ej vill förslå, så talas nu
här om att de store länen, som äro Grefve- och Friherreskap, skola
cederas till kronan, med alla de godsen som varit i kronones värjo,
ociktandes livad tid de kunna vara ifrån kronan komne. Nu såsom
jag kan liafva någon liten kunskap om detta verket ar de 40 års
tid jag har sutit i Red. Coli., så är det vigtigt att Konungen och
landet och Adeln kunna bestå tillsamman. Ty en förståndig och
rådig man skrider intet gerna till någon extremitet, så länge han
kan hålla sig till ett godt medium. Om man går tillbaka, skall
man finna få gods, som icke någon gång varit kronan i händer,
och skulle då nästan ingen familia vara i Sveriges rike, som icke
clerigenom skulle märkeligen komma till att lida. Det är skadeligt
och ogörligt att så söndra livart gods från hvartannat ifrån så
gamla tider, och tröstar jag nämna vissa familiers gods, som jag
tror ingen kan utreda rätteligen, och vet jag en sätesgård med dess
underliggande gods, som hela Red. Coli, en lång tid haft att göra
med att utreda dess natur och ej kunnat, utan måst lemna det, se¬
dan de genomgått gamla och nya handlingar i Kammar-Arkivet.
Konungen blir litet hulpen och mången ärlig man ruinerad och
tryckter till sin välgång. Om de stora länen på härader och soc¬
knar tagas undan, sä blir det andra ej stort. Det klagas måst
öfver donationer emellan 4652 och 4655 och man måste bekänna,
att det gick nästan allt för rundeligt till med kronans gods bort-
gifvande. Ehuru K. Gustaf Adolf gaf stora donationer, så skedde
det ej så mycket i Sverige som i Lifland och Ingermanland, som
han sjelf förvärfvat, men om jag undantager förbudna och omi¬
stande orter samt fjerdepartei} som kronan hemfallen och förbehållen
är, sä stiger länegodsens ränta efter Red. Coli, förslag till 226,540
dal. S:mt om året. Skulle Grefve- och Friherreskaperne samt de.
Stora och ansenliga donationerne dragas af den summan, så blir
ej mycket qvar af länegodsen i som äro gifna efter 4652 t ill sub-
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sistens af så månge adelige hus. Lät Konungen och riket bli hulpne
och dess trångmål understödt, hvilket under tiden bor ske, och lag
och cecjuiteten är likmätigt, men det är ej Konungens mening att
Adeln skall gå i grund som sker om alla godsen återtagas utan
anseende till tid eller vilkor. Jag har föga interesse, blott en eller
två Bondegårdar, som mig igenom sådant kunna afgå, men jag ser
efter mitt ringa omdöme, att min Konung och riket en stor otjenst
skulle genom ett sådant generelt reducerande hända, om Adels-Stan¬
det aldeles skulle ruineras, så att K. Maj:ts ovänner och vårt ri¬
kes fiender intet skulle kunna önska oss något skcideligare än detta,
det jag med många skäl skulle kunna bevisa om så omträngde ~H).

Ε L F T Ε Ii Λ Ρ I T L Ε T.

Om 1683 års Riksdagsbeslut.
Detta tal af Gyllenoréutz, hvarmed vi slutade det tionde

Kapitlet, innehåller mången tänkvärd sanning. «En förståndig och
rådig man skrider intet gerna till någon extremitet« — så voro
hans ord. Här skred man dock till verklig «extremitet«. När man
så med ett slag upphäfde urgammal besittningsrätt, för att hjelpa
kronans financer och lindra skattebördorna — ly dessa voro Redue-
tionens erkända mofiver — förändrade man hela samhällsskicket, så
mycket som delta kunde förändras genom ett Riksdagsbeslut. Man
tog bort det Aristokratiska elementet ur Sveriges rike. Ty sådan må¬
ste följden blifva af de stora länens oinskränkta Reduction. Det
är förgäfves alt tala om en Aristokrati i Sverige efter den tiden.
Allt som i sednare tider burit detta namn är blott en ruin. När
Aristokratien efter Carl XII:tes död uppreste sig, blef följden icke
en Rådsregering, icke ett Adelsvälde, utan det blef Rikets Stän¬
ders regering; under Gustaf III. tid känna vi ej heller någon
Aristokrati, på mindsta vis jämnförlig med den som förde spiran
när Christina och Carl XI. voro barn. Häruti låg en af Redue-

231) Detta anförande af Gyllencreutz i Secreta Utskottet d. 21 Oct.
1630 finnes vidhäftadt Rid(I. ock Adelns Protokoll d. 25 Oct. 1680.
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tionens vigtigaste följder. Den var väl icke alldeles oförutsedd ,

ty det sades stundom att Reductionen skulle göra Adelns ruin.
Men icke var detta det erkända målet. Det uppgafs icke en gång
såsotn sådant af de ofrälse Stånden; ännu mindre var delta den
stora massans mening på Riddarhuset. Följden blef såleds en an¬
nan än afsigten varit Vill man nu fråga om detta resultat va¬
rit välgörande för fäderneslandet, så skall svaret bestämmas olika
efter särskildta politiska grundsatser. Den nytta som en stark
Aristokrati kan medföra, om den är sin pbgt trogen, förlorade
Sverige; men de mörka moln, som hotade Svenska folkels frihet
före 1680, voro för alltid skingrade.

Men — god t eller ondl, var dock detta förhållande en nöd¬
vändighet. Det Aristokratiska elementets öfvermagt hade fram¬
kallat en reaction, som, när den segrade, ej kunde sluta med
något mindre än sin fiendes fullkomliga underkufvande. Och se¬

grande blef denna reaction emedan Aristokratien ej velat gifva
efter i tid.

Men ·— kan man invända — det var dock öfverdåd af se-

grarne att taga mera än nödvändigheten fordrade. Så kan man
kalla det, om man så vill. Men huru ofta såg man ett segrande
parti handla utan öfverdåd? Och dessutom — huru vet man väl
att nödvändigheten fordrade mindre? Det kan betviflas om Sta¬
ten kunnat ordnas med mindre än länssystemets upphäfvande. Den¬
na fråga kan ej med säkerhet besvaras utan noggrann kännedom
af kronans skulder och fordringar, af hela statsförvaltningen, af
Lela denna, tids financiella förhållanden. Hvem äger denna kän¬
nedom i våra dagar? Den ligger ännu begrafven i Reductions-
oeh L i qm i d a t i oη s · Co rri m i s s i oη e r η a s digra acter. Det vet man emed-
lertid att Staten blef ordnad genom Reductionen, och så vida
man ej vill påstå att hela Sveriges samhällsskick och statsförvalt¬
ning utvecklat sig i idel falska rigtningar, måste man erkänna att
Reductionen skedde till efterverldens lycka. Ty här ligger grän¬
sen emellan det gamla och del nya Sverige.

Men var då Svenska folkets frihet räddad genom Reductio¬
nen? Gick den icke under för en ny fara, den som Konungen*
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envälde innebar? Den gjorde det till en början; det kan ieke ne¬
kas alt 1680 års Stalshvälfning i detta fall bar en olycklig frukt.
Denna mognade först under Carl XII. Då blef nöden och för¬
trycket vedergällningen för dem, som öfvergifvit sans och måtta.
Men denna Konungadespolism blef ej långvarig. JV! ängen man
som kunde minnas 1680 lefde ännu 1719. Och man kan äfven

göra den frågan: blef då Konungen enväldig genom Reductionen?
Han blef det icke uttryckligen, men han bekläddes med en magt,
som måste göra honom dertill. Ty han gjordes till Herre öfver
snart sagdt all egendom i landet. Mången ärlig mans undergång
kunde blifva följden af en sådan magt, om den missbrukades,
och allas rätt berodde på de vilkor, som del behagade den en¬
väldige att föreskrifva sig sjelf. Hård och orättvis kunde Reduc¬
tionen blifva; den var det icke i sig sjelf; den var en stor upp¬
offring — troligtvis af mången frivillig, af andre tvungen — för det
allmänna bästa. De fleste tänkte väl icke allt detta 1680, men
Gyllenereutz har i det anförda talet temligen tydligt utsagt det,
och erfarenheten sannade hans ord. Han talade väl ej om Ko¬
nungen, men han talade om Reduclionens följder, och dessa be¬
rodde på Konungen att utveckla eller hämma. Ty han blef en
Dictalor för Reductionen. Och en Dictator fordrade denna sak.
Den egnade sig ej väl för rådplägande församlingar, der hvar och
en hade sitt votum. Så hade den mindre Reductionen af 16dä
blifvit behandlad; resultatet hafva vi sett. Mycket mindre kunde
den stora Reductionen af 1680 så utföras. Här behöfdes en do¬
mare, som alle aktade och alle lydde, och som kunde vara opar¬
tisk. Detta kunde Konungen vara; var han det icke, så var detta
en olycka, men ingen annan hade varit det mera. Man bör
ock ihågkomma alt Reductionen allt igenom betraktades såsom en
Konungens rättighet. En Reduclions-Comrnission, oberoende af
Konungen och Ständerne, kunde ej finnas. En sådan Stat i Sta¬
ten är ett politiskt oting. Nu behöfde den både skydd af ea
högre emot fiender, som den måste uppväcka, och stöd af en
mögligare för alt bjuda lydnad, och ett vakande öga öfver sig
för alt ej ofverskrida gränsorna; och — hade den saknat detta —
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dess förtryck hade kanske blifvit svårare än Konungens, säkert
förhatligare.

Om såleds Konungen fick en större magt än som var nyt¬
tig i längden, så var äfven detta en nödvändighet. Carl Xhtes
envälde är en länk i kedjan af Sveriges öden, som hänger till¬
samman med de föregående genom ett naturligt band , och vid
denna länk knyter sig vårt fäderneslands sednare öden lika na¬

turligt. Regementsförändringen 1680 var ingen tillfällighet. Kela
tidens gång hade varit sådan att detta måste hlifva slutet.

Men äfven detta var Reduclionens följd, utan att hafva va¬
rit dess ändamål, Ehvad än må sägas att Carl Xhtes afsigt var
att eröfra «suveräneteten« 1680 och att hans gunstlingar arbetade
derför, så är dock visst att den icke Lief honom uttryckligen
uppdragen. När Rikets Ständer åtskiljdes visste de icke — åt¬
minstone de fleste — att de gjort Konungen enväldig. Men de
hade fattat beslut, som hade detta till följd. Någre handlade
kanhända med fullkomligt öppna ögon, fastän de icke uttalade
hela sin mening till protokollet. Och hade de äfven gjort det
skulle de kanske ej mött särdeles mycket motstånd. Ty Svenska
folkets tänkesätt och känslor hade just nu en mera än vanligt
stark monarkisk rigtning. Vi hafva hört huru undergifne alle
voro inför Konungen. Bet var ett uttryck af den gamla Svenska
folktron att Konungen skall vara folkets man och alles beskyd¬
dare. Hatet emot Herremannaväldet var så starkt att man gerna
gaf sig helt och hållet under Konungen blott för den glädjen att
se detta störtadt. Huru välbetänkt detta var lemna vi derhän.
Men så var det; demokratien häfde sig oemotståndligt, men emot
aristokratien; en demokrati som vänder sig emot monarkien fanns
icke den tiden.

Derföre var det ock en annan sak som jämte Reductionen
bragte enväldet fram. Denna sak var Uådsregeringens upphäfvande,
som äfven skedde 1680. Men detta kräfver sin egen behandling235).

235) Jfr. Geijer; Bihang till Litteraturbladet; andra och tredje häftet,
samt Svenska Acad Handl. T. XVIII. p. 10—16.


