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ter. De hade i långa tider arbetat för Reductionen och allt deras
arbetes frukt skulle nu lemnas åt Konungens välbehag. Det var
egentligen icke frågan om en Reduetion i oändlighet, utan det
berodde på Konungen att reducera något eller mycket eller allt
eller intet och sedan behålla eller åter gifva bort så mycket och
på hvad vilkor han ville. Frågan om Reduetion visade sig vara
frågan om Konungens envälde. Derhän hade Slåndssplitet ledt.
Äfven för de ofrälse Stånden hade frukterna mognat af Reduc-
tionsifvern 1680. De ofrälse Stånden hade oupphörligen bedt
Konungen taga åter efter sin rättighet i lagen, men de läste en¬
dast de orden i lagen, som passade till deras önskningar. Ko¬
nungen tog dem på orden, men läste meningen till slut och
fann deruti den magt de tillerkännt honom, men äfven en an¬
nan af motsatt natur. Full af höga begrepp om sin kongliga
myndighet, strängt följande den rättvisa som ligger i lagens nakna
ord, var han beredd att utföra sin magt till dess yttersta lagliga
gräns så åt den ena som den andra sidan.

Närvarande tidsförhållanden gjorde faran störst för Adeln; ty
att Konungen ämnade bruka sin magt till en Reduetion af det
svåraste slag, hade man redan erfarit. Men andra tider kunde
komma och med dem andra Konungar. Då kunde nya förlänin-
gar gifvas; då kunde de ofrälse Stånden befinna sig åter på sam¬
ma punkt som 1650. Sådana förhoppningar för Adeln, sådana
skräckbilder för de ofrälse kunde åtminstone visa sig för lifliga
sinnen.

Adeln böjde sig för nödvändigheten. Den gaf sig helt i
Konungens hand. Icke alldeles så de ofrälse Stånden. Det visade
sig vid deras sammanträden med Adeln alt de icke gerna ville
medgifva Konungen rätt att allod ial i ter donera gods. Men nu var
det Adeln, som ville veta af inga inskränkningar. Den menade
väl att när Konungen allt kunde taga, så borde han också allt
kunna gifva. Yid det första sammanträdet — den 14 Nov. —

'

satte Erkebiskopen i fråga om Konungen menade sjelfva rättighe-
30
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ten att län läna, soin syntes klar efter lagen, eller om han me¬
nade sättet derför, enär han frågat Ständerne «huru vida« han egde
att län läna. Adeln fann klart att det handlade om sjelfva sa¬
ken, icke om sättet. Vid ett annat sammanträde — d. 16 Nov.
— upplästes Adelns svar, deruti begreppet län förklarades såsom
innefattande «det som under hvarjehanda titel, af Konungen, af
Kronogods doneradt blifver«. Då påminde Tegner, Borgareståndets
talman, om K. Carl Gustafs stadga som förbjöd allodialdonatio-
ner. Men nu tyckte Adeln att delta skulle vara «att binda Kongl.
May.t händerna«. Erkebiskopen och Tegner svarade alt «lefva ef¬
ter lag vore största frihet«; Konungen hade sjelf g i fv i t anledning
att förklara lagens rätta mening; alt göra detta vore icke alt binda
Konungens händer. «Adeln ville intet förstå stadgan, ville heldre
blifva stricte vid lagern; en del var väl hågad att ändra sig nå¬
got för att förnöja medstånden, men andra svarade: «icke en bok-
staf skall förändras«. Erkebiskopen «remonstrerade vara contra-
dictorium gifva al lod ial i ter och taga. sedan igen när så behöfves,
och annat vara Län, annat Donation«. Bönderne ville alt det
«ändtelig skall insättas i skr ifta, at godsen till evärdeliga ticler icke
måtte bortgifvas«.

Adeln ville intet eftergifva; och Konungen fick tvänne svar
af olika ton och innehåll. Adeln håller det «orimligt vara af an¬
dra tankar, än att E. K. M. som vår fullmyndige Regerande aller-
nådigste Konung äger efter lagen län läna« och det är Adelns me¬

ning «at alt det är Lähn, som Konungen af Kronogods till dess
trogne undersåtare, under et eller annat namn och vilkor, dona¬
tionsvis uplåter«. De ofrälse förklarade Konungen «i kraft och
förmågo af Sveriges lag berättigad län att läna, som uti A Cap.
Kon. Balk. Lands-Lag. formales, men« — tillägga de —- «det är
tcke lagen likmätigt, at Kronones gods och fasta egendom skal evär-
deligen och allödialiter bortgifvas«. — Vidare erkänner Adeln Ko¬
nungens rätt att återtaga donationerna «och at hvarken Ständerne
i gemen, eller något Stånd i synnerhet, mycket mindre någon do-
natarius hafva deruti at tala, neka eller samtycka, utan alt så-
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dant allena dependerar af E. K. M. såsom vår allernådigste Konungs
och Herres nådigste behag; parandes härvid Ridderskapets och Adelns
samt Krigsbefälets allerunderdånigste bön, det E. K. May.t, af dess
medfödda och alltid sporda nåd och mildhet« behagade nådigst före¬
komma Adelns «eljest och utan Kongl. Maj:ts höga Kongl. Nåd
öfverhängande ruin och undergång«. De ofrälse tala mindre om
Konungens nåd och välbehag, men anföra lagens rum. De säga
att 3 §. 4 Cap. Kon. Balk. tillegnar Konungen «våld det återkalla
och taga«, som af kronones rätt kan vara förmindskadt, «så at
hvarken någons priviiegier eller privata nytta må det samma hin¬
dra» och «emedan lagen till slik återkallelse icke fordrar underså-
tarnes samtycke«, så förklaras Konungen oberoende af Ständernes,
af hvarje Stånds och af donatariernes ja och samtycke. Om de
sistnämnde säges till yttermera visso att «på deras betänkande eller
bifall så mycket mindre ankomma bör, som de i saken interesse-
rade äro«.

Vi bafva med afsigt anfört så mycket af dessa skrifters egna
ord, som fordras för att visa deras olika ton. Adeln är nu det un¬
derdånigaste Ståndet. De öfrige, som förr brukat tala mäst om
Konungens magt och huru han vore en myndig Arfkonung och
bedja honom bruka sin myndighet, de tala nu blott om lagen
såsom magiens grund och regel, och tro sig der hafva funnit en
inskränkning. De utsäga klart att Konungen ej får gifva allodial-
donalioner.

Onekligen hade de ofrälse rätt deruti att det var en orim¬
lighet om Konungen egde rätt att gifva allodial-donationer och
äfven att återtaga dem. När Reductionsrätten var grundad i lag,
så kunde allodialdonationer icke vara det. Dessa begrepp upp-
häfva hvarandra. Likaledes sade de med rätta att allodierna blif-
vit förkastade genom besluten på K. Carl X:s tid, men då kunde
äfven Adeln fordra helgd för alla de inskränkningar vid Reduc-
tionen, som funnos bestämda 1633, så vida de ej blifvit upp-
häfna 1680 och i alla händelser för dem som då medgifvits.
Gällde 1633 års och sednare beslut om allodierna, så kunde de
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gälla bredvid Landslagen äfven i andra fall. Gällde åler Lands¬
lagen allena, så var de ofrälse Ståndens förklaring mast enlig ined
dess anda.

Ständerne öfverlemnade bägge skrifterna till Konungen i en
stor audiens. Konungen frågade om Riksens Ständer «voro diffe-
rent sins emellan«, emedan de besvarade en och samma fråga med
tvänne svar. Landlmarskalken sade skiljnaden endast bestå i ut¬
trycken. Erkebiskopen angaf de ofrälse Ståndens skrift såsom en

förklaring af Adelns, den de funnit något mörk, men Borgar¬
ståndets talman sade rätt fram att «differencew vore «reel nog« och
äfven hvaruli den bestod. Konungen emollog skrifterna och lof-
vade läsa dem begge.

Nu fann Konungen för godt att slita tvisten. Det skedde
på det sätt att han lät uppsätta ett svar på sin egen fråga, och
var delta svar af innehåll alt Konungen egde magi att län läna,
äfven allodialiter, men också alt vid Riksens tarfvor allt återtaga.
Konungen antog således den för hans egen magt mäst gynnande
meningen, men dervid tillade han att Rikets Ständer bedja Kongl.
Maj:t icke något allodialiter bortgifva. Denna skrift meddelades
Ständerne med den förklaring att Konungen ansåg den «någor¬
lunda concordera med häda Ständernes skrifter«. Den «coneorde-
rade« i sjelfva verket med Adelns skrift; de ofrälse Ståndens lag¬
förklaring var der förvandlad till en ödmjuk bön. — Då Konun¬
gen lät fråga hvad Ständerne deröfver hade att säga, svarades
att efter «Kongl. May.t det uppsätta låtit, så acquiescera de ock
gerna dervid«. När Konungen så oförslälldt gaf sin mening till¬
känna, fanns ingen motsägelse. Adeln fann sig dervid att in¬
stämma i den ödmjuka bönen att slippa allodialdonationer och de
ofrälse Stånden funno sig vid att bedja om en nåd der de nyss
talat om en Konungens skyldighet.

Denna skrift, hvilken Konungen såleds ordagrannt dikterat,
blef af Ständerne underskrifven såsom deras svar och förklaring.Den är i sjelfva verket sammansatt af deras begge skrifter, så att
ui hvardera skriften blifvit uttagne de meningar, som lämpade
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sig bäst för den ultramonarkiska principen. Den ödmjuka tonen
i Adelns skrift är bibehållen; de ofrälse Ståndens särskildta me¬

ning är — såsom nämndes — förändrad till en bön, som un¬
derdån igst hemställdes Konungens godtfinnande, men å andra sidan
är en phras inryckt om privilegier och «privat nytta«, som ej finge
hindra Konungen att återtaga hvadheldst han ville, och Adelns
bön om sitt Stånds conservation ifrån undergång är utelemnad.
— Något sednare utfärdade Konungen sin «approbation« på denna
Ständernes och Rådets förklaring, deruti den säges öfverensstämma
med Sveriges lag och hafva sin grund uti den magt som Konun¬
gen tillkommer och den trohetspligt, soin alle tindersåler ål igger
att densamma styrka.

På detta sätt blef Konungens enväldiga magt öfver Kronans
gods och egendom erkänd såsom gällande lag för kommande'
tider2'2).

Hvad så besluladt var infördes i Riksdagsbeslutet med den
ytterligare förklaring att förmedelst delta «alle på thenne Riksdag
föruth om Godsens reduction, så i provincierne som elliest, och om
prirno acquirente föreliafde deliberationer och projeclerade beinll—
ningar under Kongl. Maj:ts egen höga macht och disposition are
förklarade«. Ständerne ville «alltid med tacksamhet erkänna och
ihugkomma den omsorg för rikets välstånd som Konungen häruti
låtit påskina«; dock lefde Ridderskapet och Adeln samt Krigsbe¬
fälet «uthi den underdånige tilförsieht, Hans Kongl. Maj:t varder
dem besynnerligen med nåder och Kongl. mildhet anseendes och ihug-
kommandes«.

Nu bade de ofrälse Stånden talat till punkt i Reductions-
frågan. Slutet hade väl icke alldeles blifvit sådant de önskat, i

242) Jfr Durcei Dagbok hos Liden 1. c. p. 46—55. Adelns och de
tre Ståndens särskildta skrifter, äfven tryckta hos Liden; 1 c. p. 17"9—182.
Ständernes förklaring hos Stiernman I. c. T. III. p. 1880 och Kon. Appro¬
bation, äfven hos Stiernman I. c. T. III. p. 1894. Äfven Rådet hade af-
gifvit enahanda förklaring. Jfr Riksdagshandlingar i6S2 i Riks-Arkivet,
der också Konungens skrift, med frågan om 4 Cap. Kon. Balk. finnes.
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thy att ingen säkerhet fanns emot nya donationer i en framtid.
De fingo nu se att den seger de vunnit 1680 var köpt på be¬
kostnad af deras frihet. Men de hade dock vunnit för det när¬
varande en seger öfver Adeln, den fullständigaste som kunde
vinnas, ty allt hvad Adeln hade af kronan var lemnadt till sköf-
lings, om Konungen så ville. Längre kunde de trenne Stånden
icke gå utan att sätta sig upp emot Konungens höghet. Oertill
hade de hvarken lust eller magt, det stridde ock helt och hållet
emot det språk de alltigenom fört, och man visste nogsamt alt
det för närvarande icke heller behöfdes. Det var ingen fara alt
icke Reductionen nu blef tillräckligt sträng.

De ofrälse Stånden kunde såleds tämligen väl finna sig vid
utgången. Icke så Adeln. Den hade väl räddat möjligheten att
erhålla nya län, den hade fått det olagliga bruket att gifva al-
lodialdonalioner erkändt för lagligt, men den stod i fara att för¬
lora alla de äfven allodiala donationer som den nu hade. Förut
visste den någorlunda hvad den kunde rädda eller icke; nu visste
den icke om den kunde rädda något eller intet. Hvad Konungen
behagade taga ifrån dem och på hvad sätt, huru värdet skulle
beräknas, om något eller intet fick utbytas, fick lösas, om för¬
sköning kunde vinnas, om alle skulle lida lika hvar i sin mån
eller gunst skydda någre, allt var osäkert, allt berodde på Ko¬
nungens nåd, och af denna var icke mycket att hoppas.

Den var dock Adelns enda tillflykt, och dit flydde den ock.
Den vädjade till Konungens «synnerliga nåd och clemence« alt n
anseende til den fast ringa Eders Kongl. Maj:t och Kronan deri-
genom tilfallande nytta och förkofran, men ibland Ridderskåpet och
Adeln deraf tilstundande stora confusion och olägenhet« få behålla ,
hvad den under allodialrätt innehaft. Ridderskapet och Adeln
log sin «endaste och underdånigste tillflykt till Kongl. Maj:t, icke
beståendes på någon dess rättighet, utan blott och allena på Eders
Kongl. May.ts nåd, med underdånigste bön-, at kunna finna någon
ynnest«. Det Konungen derigenom kunde komma att förlora trodde
Ståndet vara af ringa vigt emot den trohet Ridd. och Adeln



239

«ifrån alla tider til Riksens tjenst förspörja låtit och det alfvar
och oförtrutenhet de fast framför andra brukat, at til Riksens för-
kofring hafva lif och egendom ospart, der til de sig ock än intil
deras yttersta blodsdroppa erbjuda«. Adeln ville bevisa alt allo¬
dierna ej myeket kunde inbringa, ty dels vore redan mycket re-
duceradt, dels voro de borlsålda och förbytta och Adeln kunde
ej tro alt Kongl. Maj:t kunde tillåta det köparne rubbades i sin
besittning, men «säljarne lära til en stor del intet äga att ersätta
sådant med«: dels kunde mången för sina gjorda tjensler hafva
hopp alt få behålla sitt, «fast skjer det på sämre vilkor än härtil«;
dels vore en stor del i Banken pantsatt. Det «meriterade näpp-
ligen« att för det lilla som återstod rubba så många arfskiften och
komma oändliga rättegångsprocesser å bane. Derined förenades
en annan bön serdeles af dem i Riddarhusels tredje klass, «livil-
kas vilkor är så mycket sämre, som största delen af dem icke hafva
bekommit det ringaste under allodial rättighet, kunna icke heller
göra sig hopp at förvarfva sig någon sådan allodial egendom af
Kongl. Maj:t och Kronan«. Desse bedja nu att Kongl. JMaj:t måtte
«nådigst unna och efterlåta dem allodial rättighet på deras små do¬
nationer«. Sedan den «friheten nu var dem inskränkt i sit trång¬
mål at föryttra något af de få gårdarne en eller annan under
Norrköpings Besluts vilkor äger och besitter«, se de sig alla medel
betagna alt conservera och förbättra sig, «så framt Eders Kongl.
Maj:t icke med nåde dem anser och låter dem hugna sig af någon
liten del under allodial rättighet, så stor som Eders Kongl. Maj:t
pröfvar Riksens tarfvor det tåla. Ridd. och Adeln beder förden¬
skull med alltsom största underdånighet at Eders Kongl. Maj:t som
representerar Gud här på jorden denna Ridd. och Adelns under-
dånigste och ödmjukaste bön sig måtte täckas beveka /dia«243).

Så hade då Reductionsslriden hunnit sin yttersta slutpunkti det att hela saken blifvit underkastad Konungen. Det synesdock som man icke ansett äldre beslut alldeles upphäfna, enär

-»*■ 242) Riksdagsbeslutet bos Stiernman 1. c. T. III. p. 1914 §. 5. Ridd.och Adelns Supplik tryckt bos Liden; 1. c p. 183 f.
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Adeln i sin nyss omtalade Supplik yttrar att några Riksdagsbe¬
slut synas hafva betagit Kongl. Maj:t tillfället att låta dem för-
värfva sig allodial egendom af kronan. Det är troligt att den
gamla, på lag grundade föreställningen att gods ej kunde allodia-
liter gifvas, ej så lätt utplånades genom några ord i en Ständer-
nes förklaring. Och dessutom — om Konungen kunde återtaga
hvad som heldst, hvad betydde det då att ban kunde gifva al-
lodialiter? Konungen var dock nu uttryckligen förklarad för Herre
öfver Kronans gods och blef derigenom i sakernas närvarande
skick Herre öfver snart sagdt all egendom i landet. Ty huru
mycken egendom fanns väl som icke med något skäl kunde rekla¬
meras. Man kunde gå tillbaka till urgamla tider, man kunde
rifva gammal häfd och gamla kontrakler. Om Konungen ville
göra det, om han förleddes dertill af dem, som nu voro hans
Råd, hvem hindrade del? Ingen. Ständerne hade förut afklädt
Rådet ski sjelfsländighet och nu äfven försakat sin egen frihet.
Stor var den magt som K. Carl d. Elfte tog i sin hand, stort
det inflytande, det moraliska ansvar, som de iklädde sig, hvilka
blefvo hans rådpifvare och utförde hans bud.

Ö

Före Riksdagens slut utgaf Konungen en Reduclionsstadga,
som äfven meddelades Ständerne. Den var väl icke så fullstän¬

dig att icke sedermera ofta utfärdades Konungabref in casu, Re¬
il uc tions-koir.missionen till efterrättelse, men den förtjenar dock
alt studeras såsom innehållande grundlinjerna för den nu tilläm-
nade Reduclionen.

Denna stadga påminner mycket om 1653 års fordringar. De¬
ras grundsatser återfinnas här, förändrade efter sakens förändrade
skick.

Nu likasom då skulle besittningsrätten underkastas en allmän
granskning. Detta stadgas om alla på bröstarf, everldeligt frälse
eller desslikes bättre och långvaraktigare vilkor gifna gods, då
Konungen förbehöll sig att förvandla länens condition så som Ri¬
ket «tilldrclgeligt« vore. All förbättring förkastades, så att ingen
egde att påstå bättre rätt än brefven innehöllo. Alla gods som


