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belasta sig me،l ansvaret för en ،)lagligl،et. B eslutet fattades (loek 

med tvekan (١٧١، lö[-st efter liera (lagars öfverläggning *).

M en, oni sjelfva valet af en sådan utväg genen( nödvändig- 

l؛efön آ;١٢١ försvaras, så är detta derem ot ej fallet med det s ä tt ,  

hvarpå den af förmyndarne användes. Man ارط  med skäl förebrå 

d em , att ej geno>n den strängaste billighet och rättvisa i utföran- 

(let liafva sökt så vidt möjligt förminska dess olägenheter. T y —  

först oeh främ st var det orätt, att de ieke allenast sålde krono- 

hem m an, utan äfven räntan af skattehem m an, öfver hvilka kronan 

icke ägde någon dispositionsrätt, 0،*h för det andra var det obil- 

ligt, att godsen endast fingo säljas åt adelsmän. Denna inskränk- 

nin g , gjord i ett m issförstådt ståndsintresse, 1سم  dock sannolikt 

betydligt bidragit till reduktionen; ty , om äfven de ofrälse stånden 

tillåtits dela ro fv et, är det föga troligt, att (le m ed sam m a enhäl- 

lighet ءم1ا ؛ D er  yrkat på oeh slutligen genoindrifvit en efter- 

räkning.
Från dessa föl kunna förm؛ ndarne ej fridöm m as; derem ot ا(ط  

å andra sidan ej nekas, att (fö synas med återhållsam het hafva 

begagnat den öppnade inkomstkällan. Men Christina sje lf, då hon  

1G44 tillträdde regeringen, bortlade genast hvarje teeken till S|)ar- 

sam het. Förm yndarne l،^(le varit nog försigtiga, att ibland vilko- 

ren införa, att Drottningen, (lå ١١٠٢١ blef m jn d ig , skulle äga räft, 

inom  natt ٠٢١١ år åförinfösa det försålda. Denna tid var ١١٧ väl 

ganska knappt tilltagen, m en Drottningen behöfde ej anse sig  ١١١١٨- 

den af (fönna inskränkning, ty regeringsform en gaf henne o v il-  

h o r lig  m akt, att återfordra a llt, son» af hennes domain kunde vara 

förskingradt. Christina var doek så långt ifrån, att tänka på åför- 

inlösning al' (fö redan ftfö^ttrade godsen , att hon tvertom  lät ١١١١٢- 

häfva deras ursprungliga krono- eller skattenatur ٠٢١١ ftirskrifva 

(föm åt ؛٨٢١٠١١٥٢١٠٢١١٠  till evärdeligt frälse رء. Derjem te öfvado ١٠٠١١ 

m ed ٠١٠ ؛٩١١١١١١  åförstående ٠١١ så slösande frikostighet, att ١١٠٨ redan 

1040 Ifördes klaga, att intet m er återstod, som  kunde bortgiDas.

ij Hithörande protokoller ٤١٢٠ tryekta i X X I delen af ” Handlingar rö-

rande Skandinaviens historia”. (För korthetens slmll citeras denna

samling i det följande =  H. s. H.)

٦ Geijer, Sv. F. H. H l, 4 4 1 .



Följderna ،٦؛  delta ftifölållande voro em ellertid ganska betänk- 
liga. D en  närm aste olägenheten drabbade naturligtvis kronan , som  
på detta sätt sm åningom ا)ا(آم ٢٥٢   sin subsistens beroende af utom - 
ordentliga bevillningar ءم1ا  andra osäkra inkom ster, i stället för den 
förra vissa räntan af godsen. D et har blifvit sagd t, att riksför- 
m yndarne —  bland bvilka liera verkligen m isstänktes för republi- 
kanism  —  börjat kronogodsens förskingring, fiir att derm ed för- 
svaga den kungliga m yndigheten *). Att detta varit ett af deras
m otiver, kan ej bestäm dt påstås ٠); följden m åste dock i längden 
blifva den nämnda. Men icke nog liärmed. A fven (le ofrälse
stånden fingo deraf erfara betydliga olägenheter. T y ,  då de afytt- 
rade godsen af sina nya innelmfö^re besuttos m ed frälserätt, m in- 
skades ständigt airtalet af de skattdragande, hvarigenom  bördan 
föll så m ycket tyngre på de återstående, 0<?1، dessutom  m åste den 
afgjorda öfvervigt, som  på detta sätt gafs åt e tt'  stånd, alltid blifva 
förlig för de aiföras frihet. Säm st lottade voro dock åboerna på 
de försålda hem m anen. A f skatföbonden hade ränteägaren visser-  
ligen icke m er att fordra, än kronan förut haft, nendigen räntan; 
m en då han vanligen ej Iiraktlät något m edel, att äfven draga 
sjelfva hem inanet under sig , lyckades han esom oftast tvinga bon- 
d en , att i förtviflan afstå sin rätt. Kom  utskrifning i fråga, så
använde han allt sitt in lå ta n d e, för att få sill skattebonde utsedd
till so ldat, på det hemuranet under dennes frånvaro m åtte blifva 
skattevrak och hemfalla till räliteägaren ٠). V oro rföitepersedlarne  
dyra eller svåra att anskaffa, så tvangs bonden på det hårdaste, 
att utgöra dem ؛٨  natura; voro de åter lätta att åstadkom m a, så  
skapades ^ r ig h e t e r ,  genom  att antingen utfordra dem  på besvär- 
liga tider, såsom  under skörden och vid svåra väglag, föler ock  
genoin att tvinga bonden för,a dem till aflägsna orter och ٢٧٢١١؛

٠) Memoires de Chanut !1, 8 i .  Cöln 1 6 7 7 .
 -Det är dock säkert, att, bland de betänkligheter, som af rådet an رم

fördes, denna omständighet ej blifvit nämnd.
٠) De ofrälse ståndens protest om kronogodsen 1 6 5 0 . —  Vid denna 

riksdag sade Christina sjelf sig väl märka, att adeln beviljat u t-  
skrifning, endast på det den derigenom skulle kunna hålla bön- 
derna i lydnad. H. s. ١١. X X If, 87.



o. s. V ., allt., fö،■ <att ٦ skulle fä betala lull ااا؛اا tullplatscr, på det 
förm å liouoin lippgifva sin skatterättigbet ocl، så l>ri،،ga hem m anet 

till fullkom lig frälsenatur. Klagade l،;،n, så ^ g r a d e s  r ä tt\isa , eller, 
om  (föm någon gång fälldes i hans sa k , blef den aldrig e \se،[ue- 

det för kronobonden, hvilken nu endast )،،■١ ،■)?rad 8). Ännu s ^ r a 
fick bo (jvar på 1أاةا r, om)'1؛ att taeka fأأاا) hade sin adlige herres 

det h em m an , som  hans fiirfäder kanske i sekler odlat och brukat, 
för ١٦١٢ Alod ett o r d , allmogen >ar underkastad ett förtryck , som 

den i högsta måtto b es\ärlig t 0(h  som  tillika alltm era utbreddes, i 
<let fralset ökades i sådan grad, att den period ej mera syntes af- 

Itet gällde (.٠ lägsen , då hela riket skulle vara lagdt under adel 
s،m، 1'riD stånd i Sverige. Ja! det påstods؛°،bondeståndets eviste،،s s 

till och  m ed , att adel،، sökte tvinga det ifrån sin rätt, ،att bevista 

riksdagar derigenom , att frälsebönderna förbjödos betala herredags- 
r،hm skulle falla de l'å återstående k rono- och؛penningar, på ،let lä

skattebönderna alltför tu،،g ،att l»ära.
O ckså l،ado allmogen stämhgt vid riksdagarne beklagat sig 

öfver sin l)oläg^،،l،ot. 1644 -،،،؛  fordrade den, att en räfst skulle 
ställas m ed kronans gods, innan Drottningen tilltriidde regeringen. 

,l؛I6 Sanmaa klagomål oc•!، sam 1647 ا?،ه، 4 m a fordran framfiirdes 
ri»ä،tring,؛utan framgång. Alan lofvade i allmänna ordalag fr ااءا،ا 

upp- ا’اآا؛.، يمأ(آ؛ا) m en löftet glöm des och förtrycket fortfor som 
sattes visserligen —  ocl، det på adolns egen begäran —  förslag 

-till en ordning mellan frälsemannen och skattebönder،1) , ،nen bön

7) Botin. Om Svenska hemman 11, 168.
٠) De ofrälse stånd, protest.
٠) Af rikets 7 2 ,7 7 3  hela gårdar befann sig vid slutet af Christinas 

regering icke mindre än 5 3 ,1 7 0  i adelns hand. Fryxell X ,  158.

١) Detta förslag finnes hos Stjernman ”Alla Riksd. och mötens beslut” 

11, 1 1 1 7 . Genom det bestämmes i sjelfva verket ingenting. Vis- 

serligen förbjudes frälsemannen, att på något sätt tränga bonden 

från sin ^arierfiannabörd؛ men det heter sedan: ”Emedan de som 

”ifrån kronan under fi-älse komne äro, nu mera hafva bättre vil- 

” kor och lisa med utskrifning, skjutsning ٠. s. V . ,  än d e , som 

”under kronan höra; Ty hålla vi skäligt, att bemälde skattebönder 

"skola, öfver det, som de till kronan förr gjort hafva, vara frälse- 

”mannen deremot till viljes, på sä tt och رءاتا  som de sig emellan 

”der öfver ساء»-ي  bäst åsäm jas .”



från l،erre- ة0ااا ,derna hade fatlat ett sådant m isstroende hll a llt 
klassen angående dem  fram ställdes, att de omöjlige،، knmle förmås

gå in (lerpå .رأ

M 0ا'اا en, under d et kronan på (lett^ sätt bragtes i beroende 
ls<? stånder، genom  ständigt ökade skattebördor orh andra؛؛de ofr 

intrång allt m era utarm ades 0( 1، försvagades, l،a،fö (leremot adel،، 

af inflytande 0( 1، m agt. آ،ا؛ز(ا lyrkats uppsvinga sig till en orimlig 
G enom förin} ndare-regeringens ensidiga förkärlek 0(‘l، Glmstinas 
obetänksam m a slöser i, blifven ensam  l،err<? öfver största delen af 

1 nästan uteslutande rätt till alla dess ombe-اء،اا rikets jo r d , sam t 
ten och hedersposter, kum le den beröm ma sig a f, att innehafva 
de،، egentliga st}relsem agten , eller pasta, att rådet, ståndets blom- 

gl،et ،،mlla،، ko،،ung oel، folk, som؛m a, utgjorde e،، m edlande I،،}،،(l 

s. V. Sådan،; .٠ (borde vaka öfver, att båda uppf}llde sina p lig ter3 
anspråk, !،vilka adeln ofta framställt, l،afta  doek sällan synts så 

١١٠ .väl uppburna af förliållanderna, som  under förevarande tid 

öppet be- 1اا؛1ةآ ،,rigtade ej allenast em ot de ofrälse ståm lci ٢٠٢٠ 

٠٤^ ,oek em ot konungamakten ،٧٤٠٦١ ,näm ndes adelns undersåtare
har blifvit pastådt, att en bet}dlig fraktio،، af ;،del،، —  oel، detta 

verklige،، förebaft planer, att om- د för،،ä،nsta أا*ام den anrikaste 
störta de،، m onarkiska "" eller åhnimstone inskränka 

١١٧٢٧ .konungens m agt, i S}،،nerl،et genom  talrikets återförande 
l،är،،،ed egentligen förhåller s ig , är svårt att säga. Något orga،،i- 

gt arbetat på, att förändra statsformen,؛iss،،،،،؛la؛< seradt parti, so،n 
l،ar aldrig k،،،،،،at upptäekas. Men att Ilera af de Idigst uppsatte 
l،errar،،e ej ogerna sett en föriimlring, är o tv ivelak tig t. Den stora 
n،agt, som  adelsståndet redan tillskansat sig oel، än mera den nä- 

va , till !،vilken det S}ftade, var ej så tillräckligt gr،m-؛stan e*e‘lus 
dad i rikets lagar, att det icke sfö،lle önska sig den، ämlrade efter 
förhållanderna, oel، m öjligen l،ar den . . • • • ■  att en qvinna 

tl،ro،،en, förledt några till en förlm ppnfög, att af hennes ا;را satt 

som  önskades. Sådana tankar l،afva ١٦١له svaghet k،mna erhålla 
sannolikt föresväfvat Ilera bland lfög;،del،، oel، kanske icke heller 
varit främmande för den store Axel Oxenstjcrn;،. Ilans förkärlek

رأ  Resol. pa Ridderskapets och Adeln؟ besvär ؛هةي ج<,  to . 
3) Frvxell X , 67.



انآ1 • adelsståndet känner inan al liera }ttrande>n, o c h , då ااةال  jem te  

andra riksråd inför och em ot Drottningen flera gånger försvarat 

det Engelska parlam entets beteende vid Carl I:s afsättning och  

död ٠) ,  kan man förm oda, att åtm instone ej en sjelfrådig och oin- 

skränkt konungarnagt var hans ideal. Christina var för sin del 

bestäm dt öfvertygad, att både han och många bland adeln önskade 

afskalba kronans ärftlighet, och hon liar hera gånger öppet gjort 

dem denna beskyllning. Under öfverläggningen om  Carl Gustafs 

förklarande För arlkurste 1649 , yttrade h o n , då rådet gjorde m ot- 

stånd, ”att det vore bättre om  riksråden sade rent n t , att de inga 

”arfkonungar m er ville hafva, utan förandra statum  regni uti en 

”aristocratie” — ال€ه   man m åste bekänna, att hennes förmodan ej 

vederlägges af riksm arskens svar: ”det är högbetänkeligt, att vi 

”skola göra oss till a r f- trä la r"  *).
Vi hafva se tt , hvilka följder kronogodsens förskingring dragit 

med sig; liuru den , på bekostnad af kronan ocli de ofrälse stån- 

den , gynnat tillväxten af en aristokrati, hvars anspråk gingo ännu 

längre än dess magt. D et återstår nu , att äfven kasta en blick  

på den , som  under sådana förhållanden hade att vårda statens an- 

gelägenlieter. Christina befann sig i en ganska svår ställning em el- 

lan de båda ytterligheterna, högadeln och de ofrälse stånden. Med 

en lättsinnighet utan gränser liade I1011 användt kronans egendom  

såsom  m edel, att tillfredsställa sin sm ak för slösande frikostigliet. 

Hon liade derigenom ej blott orsakat sig sjelf stäiulig peniiingeför- 

lägenhet, utan ock bragt massan af nationen i elände. D et är 

redan näm ndt, ١١٧٢٧, vid hvarje riksdag, bönderna bestorm ade  

liem ie med böner att återtaga godsen och derigenom  liäm m a det 

ständigt stigande förtrycket. M en, om  hon ock m åste erkånna, 

att deras fordran var billig, så var det i alla fall för henne om öj- 

ligt beqväm a sig till, att på detta sätt öppet ogilla sina egna åtgär- 

der eller upphäfva sina egna donationer. D essutom  var det snart 

för sen t, att göra det, utan att utsätta sig för en svår strid med 

adeln, livilken, då den så att säga liade att käm pa ١١٢٠ aris et

Mars 1 ٠١ Rådsprot. 1 زم 6 50 , Uegist. öfver Juels bref i Frvxells Hand- 
lingar ur utländska Archiver.

٠] Rådsprot. d. 26 Febr. 1649 .



focis, säkerligen cj blifvit lätt att besegra. Att likväl C‘11 sådan strid 

förr eller sednare m åste vågas, om rikets författning sknlle äga 

bestånd, det insåg €l،ristina m er än väl; m en !١٠١١ kände sig eز 

manlig nog , att sjelf våga trotsa dem Detta l،ar utan tvifvel varit 

ett af hufvudm otiverna till hennes ovanliga beslut att nedlägga 

regeringen.
Man kan ej annat än på det högsta tadla den Jätttsinniga lik- 

giltighet, hvarm ed hon störtat fäderneslandet i våda, men man 

torde ock böra erkäim a, att hon verkligen varit betänkt på, att 

tillförsäkra det en lyckligare framtid ٠٠١، bot för det onda. Så 

bör man sannolikt tolka hennes ifver, a tt, em ot a i^ o k ra tern a s pla- 

ner på ett konungaval, få successionen stadgad — ءم1ا   åt Carl 

G ustaf, om  hvilken 1آاما  med skäl döm de, att han ägde mod och  

kraft n og , för att möta och till det allmänna bästa genomföra den 

väntade striden®). Anda ifrån 1 6 4 0 , då hon enligt egen bekän- 

nelse  först fattat de båda besluten om  abdikationen och Carl Gu- 

sta fs su c c e ss io n (ا ,  arbetade ١١٠٨ med få m ellanskof nästan oaflåt- 

ligt på déras utförande. Likväl förtsatte !١٠٨ lika hejdlöst sitt slö- 

sc>ri; kanske med ännu mimlre betänklighet än förut, sedan ١١٠٨ 

beslutat abdikera. Det ser nästan ٧٤, ^٠١١١  om ١١٠١١ föresatt s ig , 

a tt, ؛١١٨١١١١ !١٠١١  lemnade kronan, draga all u،öjlig fördel af den- 

sa؛mn<a för tillfredsställandet af sina nycker.

*) Det !١٢٠٢ hvarigenom hon underrättade honom om hans val till 
thronföljare, innehåller följande rader: —  —  —  ”Je vous con -  
”jure de fö recevoir de la main de D ieu ٩٧؛ ,  vous fö donne, 
”avec la reconnaissance digne de la grace ٩٧’؛ ! vous a fa ite , et 
” croire, ٩٧٠ tout grand ٩٧’؛ ) est, je  lföstime l)؛en audessous le 
” desir, ٩٧٠ j ’ai de vous procurer cent autres, s  ,l m’est possible؛’
” plus considerabfös; ءا ١٠٧« apprendra, ٩٧٠ ,١٠  parle vrai et
”je tacherai de vous faire voire par mes actions, plulot ٩٧٠ par de 
”vains com plim ens, fö sincerité de mes intentions, dont Dieu est 
”١٠ tem oin ٩٧؛ ,  sa it, que je  n'ai «»،١•،? bul ء،او  le bien de mon 
” état par dessus toule autre cliose et apres cela ٠٠١٧؛  de votre 
”avantage: 1؛ sait aussi, ٩٧٠ j ’ai resolu de faire ٠٧ consideration 
”du premier tout ٠٠ (٩٧٠ ) mon devoir et son salut me demande 
”et pour ١٠ second je  ferai tout ٠٠ ٩٧٠  me sera jamais possible.” 
—  —  — م'اآل   hennes samtal med prinsen i Adlersparres Histor. saml.

Hådsprot. d. 2 رأ 7  Febr. 1 6 4 9 . Christinas bref till c،hanul d. 28  
Oktober 1 6 5 4  i w^hitelockes Dagbok.



ilrigt sökt \inna D rott- ،٠١١ Den unga pfaltsgrefven hade länge 

flera personer i hennes närm aste orngifning gjorde ٠٠١١ ningens hand 

llfara hans önskan, å fen , vare sig att١؛ allt, för att förmå henne 
ej fann behag i hans person eller att hennes motvilja för äk- ١١٥٨ 

endast undvikande ١١٠١١٨٨١ gaf ١١٠١١ — o ö fven in n elig ٢̂١ (tenskaj 
svar. 1648  i början af som m aren , hman prinsen såsom  genera- 

för sista gången med henne 1سما lissim ns utreste till arm éen, talade 

kunde förm ås, var föftet, ١٠٨ ا1ه! i detta äm ne. Det enda, hvartill 
lågonsin skiille förmäla s ig , till gemål ej välja någon، ١٠٨! att ifall

annan än honom.

ret derpå, 1^ !١٠١١ för första gången i آ،أا- 6 4 9 , proponerade 
det, att pfaltsgrefven Carl Gustaf skulle förklaras för arlfurste till 

tilläfventyrs hade sina hem liga sk ä l, ٠١١١^ ,Sveriges krona. R åd et 
att vara .missnöjdt m^d förslaget, gjorde e،nellertid derem ot liera 
väl befogade invändningar. Drottningen försäkrade, att hon endast 

genom dref slutligen sin m ening; dock ٠٠١١ ås}ftade rikets säkerhet 
blef den ursprungliga propositionen så till vida ändra،!, att pfalts- 

grefven ej skulle förklaras för ar،l‘urst<?, utan blott för presm ntiv 
sade ءم1ا m förde några betänkligheter؛ thronföljare. Äfven ständerna 

slu- ١١١٠٨ ,sig  l،ellre önska, att Drottningen gifte sig med prinsen 

största m otsträfvighet. ٨١٠١١ tade med att bifalla; adeln doek 

ens afsknrit alla högadelns ١٨٠١١ På detta sätt hade Christina 

synes derigenom  oek hafva gifvit ١١١٠٨ ,valriket ٠١١١ förhoppningar 

lan , att inskränka؛( den en anledning, att påskynda utförandet af sin 

trädande J)å؛(kraftfull furstes up ^١١١١ en ؛١١١١٥١١ ,konungam agten 
t،،ronen skulle göra det om öjligt, !)rottn ingens kröning, som , liera 

sk juten , äm ltligen bestänjdt utsattes؛)؛(å medel u؛( hrist ٥٢ gånger 

assande tillfäll«. åfan؛( till som ،naren 1 6 5 0 , gaf ،lem härtill ett 

förloppet af l)ela denna sak ganska obetydlig kännedom. ٠١١١ har 

år؛ detta ٥٢ Det berättas em ellertid , att A sel O xenstjerna i början 

 gjort !)rottningen ett förslag angående kröningen, ؛١١٥٢^٢١٠٢ ااماا

-kans ^١١١٠ varit m yck et missnöjd ١١٠١١ att (و,”lex؛(er؛(” b lih it högst 

(0,m s v ilja؛att handla tvert em ot h ٥٢ gjort si^ ett Ilöje ،١٠٢٨ ٠٠١ 

-l den ko،nm ande riks؛،samt att hon fått v e ta , det adeln ärnade x

*) Regist. öfver Juels bref. 
٠) Chanut 11, 57. 15 ال'آ .



dagen betjd lig t inskränka hennes in a g t’). Man känner äfven , att 
(Christina em ot vanan gick  hvarje dag på räntekammaren och ”di- 

tigt inform erade sig om  intraderna” *). —  ])etta är ungefärligen 
allt, som  man vet och den slutsats Idiraf biir kunna dragas, är 

ig-،؛l ،٠٥١ kanske i alln}änhet den , att oviljan mellan Drottningen 

m öjligen utbrustit i några häftiga ‘ ٠٠١١ adeln iikats 

den ١؛(؛ sam t att bada partierna rustade sig till sammandrabbning 
blifvande krönings-riksdagen. En ajlmän jäsning bland de ofrälse 

،٠٥١ stånden lät ock vänta ett förnyande af deras vanliga klagomål 

förhand, أ؛را ocl، det sades زءfordringar. Allt bebådade ett u tb ro tt 
att, sedan Christina tillträdt regeringen, l،ade ingen så märklig riks- 

(.٠ som  denna skulle blifva ,1،مااه،ل dag varit

Riksdagen var utlyst till (fo،، 2 4  Junii i Stockholm . Till (le-،، 

fräl- ٠٠١١ kallade: grefvar, friherrar, riddare, svenner ١٠٢٠ sam m a 

hem m a i riket utan rätt- ،٠٥١ sem än , som  till deras laga år kom ne 

fo،،denfor m^(l två؛،،alla hiskopar ocl، s،](>er ;١٠٢٠ ،nätiga förfoll 
١١١art capitel ocl، en prest från hvart härad; af krigsbefäl: alla af 

en ،٠٥١ heinstadde öfverstar ،ned deras öfverstelieutenanter, n،ajorer 

regem ente; vidare, från hvarje ٦٢ ١١١٥٢٤، hapte،، eller ryttm ästare 

en af borgerskapet, sam t af ،٠٥١ sta d , en borg،،،ästare, en rådman 

(.٠ ärad؛l ١١٧٥٢٤ från ١١١٥٨ beskedeligh” och bofast” ٠١١ ,a llm ogen

ngen)؛h tn؛Chanat It, 105. Puffend. de reb. Sueticis (Tyska öfvers ر
.6 5 7 .p 

.Reg. öi'v. Juels bref زم

G. ].ا6وه اا؛ا ،١ .Dec ٠ .Adler Salvius skrifver frän Hamburg d رء 
niedio Januari ٠٨١ ,de la Gardie: —  —  —  ’,Jag tänker vill Gud 

få een ٢٥٢٢ ”at reesa till Sverige. —  Gifve Gud, at jagh kunde 

٢٥٢٨١٠٨٥٢ .E. Exc. hvadh E.E ٥٢ ”god instruction och information 
jagh skal eller kan ther hemma uthrätta, och på hvad sätt ٥٢” 

agh skulle bäst akngripat, så att K. M:t ocl، Senaten for all ting؛” 

-٥٢ ٢٠ sig med foarannan. Jagh förnimmer så mycket ائةأ£ ’,väl 
Sverige komma, at thet glimmar en fahrlig eld ٧١١٢ yageurs, som” 

innerlig oenighet och ٢٥٢ askan. Gudh hevare vårt fädernesland ؛” 
utskrifven. Gud låte den ,؛”uproor! Chröningen är til den 24  Juli

”!٥٢١٥٢٥ ”iyckelighen 
.7 7 ,11 Chanut (٠ 

.1 6 5 0 Riksarch. Acta vid Riksdagen (٠



Till landtmarskalk utsed،de Drottningen Svante Sparre, soni äfven  

föregående riksdag beklädt denna post. Talm ^٢؛ än för de öfriga 

stånden voro , E rkebiskopen  Johannes Lenaeus, * 

i Stockholm  Nils N ilsson och Peder Ifriksson, en ”Roospijcksbondhe”.

D en 6 Jnlii voro ständerna för första gången sam lade på riks- 

salen. Axel O xenstjerna lföll då först på  Drottningens vägnar en 

kort oration, hvarefter riksrådet Jlengt S k )tte  uppläste den kung- 

liga propositionen. I denna skildras först rikets ställning till främ - 

mande magter. å le،l Danm ark —  hetter det —  är allt i godt 

tillförtroende. Med Ryssland hade under tidens längd ett m issför- 

stånd uppväxt ٠), som  synts kunna föranleda någon vidlyftighet, 

m en sedan Storfursten förnum m it, att freden i Tyskland redan var 

sluten ءم1ا  riket således ostiirdt kunde xända sina vapen, hvart det 

belföfdes, hafver han i förleden som m ar haft lms Kongl. Maj:t en 

ansenlig am bassad, sådana controversier i vänlighet att bilägga. P o- 

len har contesterat sin benägenhet, att m ed Sverige ingå en evig  

fred och man har redan öfverenskom m it om L iiheck såsom  under- 

handlingsort, äfvensom  att kalla F rankrike, V enedig och Nederlän- 

derna till naedlare. Med kejsaren är freden redan afslutad och ar- 

l>etas m، endast på dess e x sg u e r a n d e , i afseende på krigsfolkets 

afdankande och fästningarnes igenlefvererande. Genom  bref från 

Niirnberg der H ertig €arl Gustaf bedrifver detta v erk , vet man 

em ellertid , att ett snart slut derpå är att förvänta *). Slutligen b o  

gärer Kongl. Maj:t alföri،å،ligst, att riksens ständer vele noga öfver- 

väga lm ru K. M ., med minsta undersåtarnes besvär, kan blifva 

gripen under arm arne, ،föls i afseende أ؛اا krigsfolk , då kronans 

militie genom  kriget lidit stor afgång, !«en riksens säkerhet likväl 

fordrar, att inai! em ot all fara är beredd, dels i «afseende ة>ا pen-

٠) Tvistefrågan angick några Svenska undersåtare, som , för att undgå 
de täta utskrifningarne och ökade skatterna, flyktat in på Ityska 
området.

رأ  Nästan i samma ögonblick ankom brefvet om traktatens afslutande. 
Joh. Casimir skrifver till Hertigen: ”Je ne puis sinon de nouveau 
”vous en congratuler croyant d’autre pour plus que bon augure, 
”qae les nouvelles estant arrivées justement en temps q،،e fös Estats 
”sont assembléz mesme a 1’instant de !«٦ premiere proposition".



ningar till soldateskens؛ afbetalning 0. s. V., då den sum m a de T yska  
ständerna dertill bevilj at icke kan förslå 8).

Ridderskapet ©ch adeln företog genast propositionen till öfver-
läggning och fattade verk ligen  efter några dagar beslut, att bevilja
utskrifning på vanliga vilkor °). Men de andra stånden gjorde sig  
derm ed ingen brådska och adeln m ärkte snart, att en opposition  
em ot den bereddes. Anfallet väntade den efter allt utseende från 
borgerskapet och b eslöt derföre, att söka vinna prester och bön- 
der på sin sida, innan äfven de blifvit fattade af smittan. Riddar- 
liussecreterareu a fsä n d es, för att fråga dessa båda stånd, "om de  
,’icke v ille , såsom  på föregående riksdagar, m ed adeln ةاا11ه  ett godt 
”tillförtroende och correspondens in consiliis dandis et accipiendis?” 
—  Bondeståndet anträffades ej på sitt sam lingsrum ; Ifrcsterskapet 
svarade i allmänna ordalag , att det var villigt antaga tillbudet, ”i 
”allt, som  länder K ongl. Maj:t, fäderneslandet och dem  alla till 
” välfärd” ١).

Sedan flera riksdagar tillbaka hade presterna stått i spetsen
för oppositionen em ot adeln och den fann icke heller nu ؛ dem
några bundsförvandter. Biskoparnc voro visserligen af flera skäl 
adeln benägna, m en , då de började allt för tydligt visa detta رأ, 

företogo sig (le andra presterna, att utan dem  hålla dagliga sam - 
manträden 0 ء1ا  sade rent u t, att, ”såvida icke biskoparne ville m ed  
”dem  kraftigt strida för de ofrälse ståndens urgam la frihet, så hade 
”(le på kapitlet ingenting att beställa”. TTill särskild ordförande för 
sig valde de Theologia? Professorn i Upsala 1’erserus och uppsatte 
en skrift, !١١٥٢؛  de högtidligen förbundo s ig , att icke utsprida hvad  
(len( em ellan handlades eller för förmän angifva någon, ”som  med  

tlfrar och en redelig vilja sin m؛” ening (lristelige،، utsäger” ٠). R e- 
dan på första sam m ankom sten öfverenskom m o d e , att kronogodsen  
ändtligen borde till kronan återindragas, att ej allenast inga nya

.Acta &c رء
°) Ridd. 0. A. prot. d. 9 0. 10 .إس  
١١ II. S. H. XX II, ?3 .
2) ”Episccpi exclusis ceteris ex clero consilia sua seorsim agilarunl”. 

—  Ortus et vita؛ cursus Johannis Terseri Oalecarli i Tengströms 
Handlingar till länlands kyrkohistoria II.

رأ  Denna obligation finnes i Presteståndets Archiv.



utskylder skulle beviljas, utan ock de förra utom ordentliga alläg- 
gas och att det vore obilligt, om  freden blott skulle kom m a adeln 
till godo , m en icke de andra stånden, som  dock väl hafva derjtå 
kostat så m ycket, som  den , både med lif och gods ٠).

Med uttalandet af sådana åsigter hade J)resförna redan trädt 
på de andra ofrälse ståndens sida. f le  började genast m ed dem  
aftala sina åtgärder. Godsens reduktion och Drottningens förmäl- 
ning eller hertigens förklarande för arffurste var det m ål, som  de 
tillsam m ans uppställde' för sin verksam het. Tillika kunde de ej 
undertrycka sitt missnöje öfver kronans förnyade fordran af folk 
och penningar, ٨٧, då kriget var slut ءه1ا  utgifterna således m in- 
skade. Man beslöt, ،att genom  en deputation meddela J)roftn؛ng<m 
sina tankar i dessa punkter och tilifråga adeln om den ville del- 
taga deruti. I följe häraf uppträdde efter hvarandra utskott ٠) från 
de tre  stånden på riddarlmset. För att icke genast stöta adeln, 
näm nde de dock intet om  kronogodsen, utom  aft presterna Itån- 
tydde på äm net, genom  att fråga: ”om , efter Drottningen !١٧ skall 
”kriinas, men ،alla godsen äro kom na kronan ifrån, d e g o d e  herrar 
”m enade, att f l . M. skulle kriinas till lami och rike eller till tullar 
”och accis? —  hvarpå adeln frågade tillbaka: om den frågan kom  
ifrån dem sjelfva tåler ifrån bönderna? Föröfrigt begärde den be- 
tänketid och lofvade, att framdeles lemna sift svar ٠).

Adeln hade ännu ej hunnit ordna sina krafter ال*ام såg derföre
ogerna, att så vigtiga änmen r^(tån bragtes å l>ane. ا hera dagar 
riekade den , om  hv؛fö som  vore att göra. De andra stånden bör-  
jade b lih a  otåliga och sände g؛"mg -nå ٥٨١ ,gång, för att fråga آ،ما 
got heslut !)lifvft fattadt. Adeln svarade ständigt undvikande ocl،
siikte fiirmå ؛lem afstå från sin föresats '). M('n förgäfves; de andra  
vidhöllo sitt beslut 0اا-ا öfverenskonuno slutligen, att ءآ-ال längre
vänta på adeln. Presterna, hvilka i ،allmänlmt —  m öjligen genonv
biskoparnes inverkan —  visade sig angelägna, att afstyra !؛varje 
öppen brytning, föreslogo dock , att hos Drottningen icke nämna

٠) II. s. II. XXII, ? . ة
Detta är på den lidens språk ordet för Deputation och m *ر å, såsom 

kortare och mera Svenskt än detta, i det följande nyttjas.
*) Ridd. ٠. A. prot. d. 15 fuli. II. s. II. XXII, 75.
أ ) Ridd. ٠. A. prot. d. 16, 17 0 ا-إل 18 اال1ا .



Eirmäföingen, innan a،lcln hunnit betänka ا'1ا) ågot ont hertigen،، 
sig. D et häftigare borgerskapet svarade: ”Vi äre ett fritt stånd 

förmå sig att ة1ااا1مجا ”och dependera int،'t af adeln” —  men lät
(.٠ sam tycka

en 18 Juli uppvaktades Drottningen af ،le ofrälse ståndens[( 

svarade, att م0ء1ا deras andragande أي،ا؛اج<، utskott. D on afhörde 

١il،e lindra deras he^vär; !nen, m öjligt, gerna ١٠٦٢ i a llt, som 1ااما 
falla sig allt fiir svårt, att å terk ö p a  godsen, och på ا،اة!هال att det 

en slags ersättning ةهة0ص .amiat sätt knnde (le ej å t ^ e k o n n n a s 

-bondestån ام1ا -för preste اام،؛ااالاآظا not؛lere) ١٠١١! efterskänkte 
u،،t kontributionen för borgerskapet —  l،varm،?(l de för till-؛s ,٠١١)!

föllet m .رم åste låta sig niija 

ntat Dådets؛Dage،، derpå var ändtligen adel(،, sedan uen inl،e 

1 sitt beslut ocl، ett utskott a،l'ärdades, att förسماا ،nen ing, fcirdig 
presterskapet tillkännagifva det. Erik O xenstjerna, rikskanslerens 

förde ordet. Dan började med att i tem ligen skarpa ,صةا،إ (^١١١ 

ordalag förebrå presterna, att de i،‘ke väntat på adeln, utan följt 
med (le andra stånden upp till Drottningen. Erkebiskopen svarade: 
att bönderna varit så ifriga, att (le ej kunnat öf\ertalas vänta längre 

enskilda هأا؛ة .inan endast framställt lör }]. M 1الا(1م dessutom ام1ا' 

besvär, hvilka föga anginge adeln. Oxenstjerna invände: "V isser- 
h v a d  bonden  lo fv a r , sä  a t t  icke han 0محمح ا'أ'رمح det /•اص؛/ار؛ء/ "lig en 

r ä n ta  af" . En något »ا/،آ؛ت/ sk a ll ءمحا//'ا، *"läifve*' f ö r d e r fv a d , son 
hetsig ordvexling fördes en stund i äum et, l،varefför Oxenstjerna 
öfvergiek till framförandet af adelns svar på de uppställda fråge- 

punkterna. D et vore ingalunda —  sade liai، —  dess m ening, att 
gå (lem med tystnad förbi, ،nen den skyldiga vördnaden för D rott- 

ningen tilläte e, ؛١١١١٥١١ j, att stånden sjelfva framkastade några sådana 

successionen ocl، H . M:s ٠١٨ le besvarat hennes proposition. Erågan) 
förmälning kunde hertigens hem kom st, hvil- 

ken snart väntades. Hvad åter det l>eträ،l‘ade, om  Drottningen 
rike elför till tullar och accis —  så vore ام“1ا skulle krönas till land 

(fö،، frågan högst enfaldig; ”ty , det är ju klart, att, fastän vi hafva 

är en ١٠١١! ”godsen , så äro de dock under H . M:s V’äl،le, eftersom

٠) 11. s. H. X X II, 78.
s .رم 11 .  11. X X II, 7 .؛sqq. Rådsprot. d. 19 •föl و



”herre öfver oss 0ط'ا  hela landet”. Biskop W texion ius') inföll: ”¥ ٠١٠١١ 

då att liela landet blifver frälse? hvarpå O م’ل xenstjerna sökte 
bevisa , att, sedan godsen kom m it i enskildas händer, äro de m ycket 
bättre odlade, än m edan de hörde under kronan, och landet följ- 
aktligen rikare. Då biskoparne härvid tego , svarade kyrkoherden  
läderus af W exiö  stift, a tt, OIU ock landet är r ikare, så är dock  
folket aldeles utarmadt och kan man då verkligen sätta i fråga, 
huru det står till me،l rikedom en 2).

Diskussionen under detta sam m anträde hade v isserligen icke  
alltid varit den vänskapligaste, men adeln hade dock visat preste- 
ståndet en uppm ärksam het, då den genom  ett utskott underrättat 
det om  sitt beslut. Borgrarne uppkallades derem ot sjelfva genom  
sekreteraren på r؛(Marl،uset. Afen detta var en förödm jukelse, som  
٠١٥ ingalunda ١٥٢٠ sinnade att underkasta sig. D e infunno sig  ick e, 
utan skickade på sam m a sätt sin sekreterare Nils Sk u n k , som  in- 
för adeln förklarade: ”att borgarståndet hade flera gånger sökt 
”konferens med adeln och anhållit om  svar på några angelägna 
”punkter; m en, efter dermed är vordet så fördröjdt, så vilja de ١١٧ 

”andra m edel söka ٥٥١١ göra hvad de se tiden ٠٠١١ lägenheten m ed- 
”gifva”. D؛mdtm arskalken frågade, om  han ville aflföra adelns be-  
slu t, m en han sade sig dertill icke hafva fullm akt —  ٠٠١١ afträdde. 
H os adeln utbröt en storm  af förtrytelse. ”En sådan affront” —  
ropades det —  ”stode ingalunda att lida. Först besky ller man oss 
”för dröjsm ål; sedan uppför sig borgerskapet alldeles som  om  de 
”ville säga: ”Vi kunna väl vara adeln förutan”. O ss bör tueri 
”nostrum  nom en; våra barn skola annars hålla oss för ،tepar” 0. 
s. V . Landtmarskalken gick genast upp till D rottningen, för att 
klaga. Hon bad adeln för all del icke tro , att detta skett med 
hennes vetskap eller vore henne behagligt, m en rådde, att icke  
visa något m issnöje em ot borgarståndet, utan endast klaga öfver 
S k u n k , liksom  om han öfverträdt sin fullmagt. N ågon upprättelse  
lyckades adeln dock aldrig erhålla, oaktadt den hos borgerskapet 
yrkade derpå 3).

' ) I S k a r a .  f
١ Ridd. ٠٠ A. prot. d. 19 te li. H. s. H. XXII, 81 sqq. 

روه 24 ٠. A. prot. d. 30 .٠ .Ridd رأ  Juli.



Medan denna lilla episod utagerades, ما(هال  ett utskott af pre- 
$،٠٢١١١١ åter —  ، ١٠١١ .^٩  Juli —  varit uppe hos brottningen, för att
anlfölfö ٠١١١ vidare lindring i sina besvär. M en, sedan detta äm ne
väl var afhandladt, företog sig utskottet, i hvilket ingen biskop del- 
to g , a tt, bredvid sitt egentliga uppdrag, föra sam talet på åtskilliga  
andra äm nen ocl، ibland annat på hertigens sueeession. brottningen  
tyck tes nmd >مزها  böra deras tal derom , men ansåg rådligast, att 
vänta 1امااا  denna fråga, till dess hertigen sjelf kom  hem , ”em e-
”dan adeln i hans närvarelse icke så dristigt skall kunna em ot säga”.
O ckså blef detta äm ne tills vidare nedlagdt. b erem ot anm ärkte 
hon sjelf» att (le adliga privilegierna väl kunde behöfva, att i en  
eller annan ١١٨١١٧ inskränkas, och bad de؛n vara förvissade om  
hennes h je lp , i föll de väckte fråga d ero m؟ . —  D essa ord ٧٠٢٠ 
ej fölade för döfva ٥٢٠١١. bresterskapet företog genast ٠١١ gransk- 

جال؛اا »٦٢  adelns privilegier och am närkte deruti åtskilligt, som  tarf- 
vade äm lring, nem ligen: Patronatsrätten, Tiondefriheten ٠) och ordet 
”vanbördig”, såsom  innebärande ٠٨ för de ofrälse förnärmande 

T erserus afsändes till Riddarhuset, ٢٥٢ att anhålla om  
konferens ٧٠٢̂٥ dessa punkter. ٨٥٠١٨ sam tyckte, m en begärde 
några dagars beredelsetid ٠).

R orgerskapet, som  kanske fruktade, att ett sådant sam m an- 
träde skulle medföra ٠١١ förlikning mellan adel och prester, lät 
bedja de sednare, att icke ensam m a, utan jem te de andra ofrälse 
stånden, gå upp på riddarlmset; ty annars kunde de fö anledning 
m isstäuka ؛)resterna, att hafva öfvergifvit de،، gem ensam m a saken  
ocl، adeln mod till starkare m otstånd, då den såg ٠٨ sådan ^٥٨-  
dring ؛ oppositionen. Riskoparne ؛؛٥١٤٤٠  afvända detta förslag, men

4) 11. s. 11. XXII, .وو
Genom Linköpings Riksdagsbeslut 16 رم 0 0  blef adeln för sina sätes- 

gårdar befriad från de två tredjedelar af tionden, som genom 
^Vesterås Recess blifvit indragna till kronan oeh derföro benämndes 
kronotionde.

6) Vid nedgåendet från Riddarhuset mötte Terserus en ung adelsman, 
vid namn €arl Pauli, som försmädligt ropade till honom, att, 
”efter biskoparne så hårdt disputera pro jure patronatus, ٧٥١٥ de 
”väl blifva påfvar igen”. -  Terserus genmälde, ”att den, som 
”sade detta, föga förstånd hade, på hvad han talade”. H. s. H. 
XX II, 9 5 .



de andra J>res،erna lföllo ined borgrarne oeh ،اط , blef beslutadt, att 
alla skulle fiiljas «It. Detta beslut blef 1أاا؛ل؛  oinintetgjordt genom  
adelns m otstånd, livilkcm förklarade, att (föll tydligen endast kuiufö 
eumttaga det stånd, som  begärt konferens, m en ej de andra آ).

Under tiden hade adeln såsom  vanligt rådfrågat sig  lios ltådet. 
K ansleren, som  var migot opasslig, lät kalla d(milu?m till sig oeh sade: 
"att elmruväl man kunde lia h a  skäl icke träda metl presterskapet 
slik konferens, så ؛” , emedan deras intention syn es vara god , kan  
”m an ock miita dem (förmod igen. Patronatsrätten ٠٥١١ friheten 
”från tionde tillhöra båda adelns Jirtiilegier och i (lem bör ingen 
”ändring medgifvas. Men de m issbruk, som  i båda (آذ  afseenden 
”inritat sig , kan man ،leremot lofva att afhjelpa. Vanbördig är ett 
ااذسص؛ج”  ord , som  betyder detsam m a, som  ”oduglig” ”otjeidig” 
”ocli ؛ifser lika väl ،adelsmäll, som  ofrälse. Hvad slutligen deras  
”tal om  räntornas försäljning beträfl‘ar, så kan inan svara, ،att de 
”ej känna ilen nödvändighet, som  föranledt den och dessutom  att 
”de göra intrång i den kungliga m yndigheten, då de fordra deras 
”återindragning”. (iam le m arsken De la Gardie tilläde: ”1 konung 
”Carls tid leinnades några punkter åt adeln , dem  likväl en part 
”icke kunile acceptera. De sade så: ”K ongl. Maj:t hafver m agt, 
”att taga (le facto våra privilegier, m en aldrig skola ١؛  det con- 
”sen tera , det vore våra barn أم1ل  posteriteter en evig blasm e och 
”hela V'erlden skulle le åt o ss”. —  Med denna kraftiga Iippnianing 
till motstånd återvände utskottet till riddarhuset*).

Adeln föresatte sig , att noga följa det erhållna rådet. På 
m orgonen af den dag, آ؛لم  konferensen skulle äga rum , yttrade 
Drottningen till landtm arskalken, att m an ju  icke behöfde ؛indra  
sjelfva privilegierna, utan kunde bifoga dem  en förklaring ؛ af-  
seende på de aninärkta punkterna. M en , då han nämnde detta på 
riddarhuset, svarades häftigt: ”A tt, som  orden äro insatte af väl- 
”betänkt mod och en så gudfruktig och högförståndig kom m g, thy  
١؛” ةزان'ا   ej, kunna det icke heller, disputera dem  tillbaka eller 
”gifva ett iota efter”. Så stäm d öppnade adeln sam m anträdet,

hvilket

7) Ridd. 0. A. prot. d. (j Aug. ti. s. fl. X X II, 1 0 3  .٩٩٩٠
Ridd. 0. A ر8 .•prot. d. 5 Aug.



hvilket (lerföro ock  m edförde föga resultat. Adeln vidhöll envist 
kunde endast förmås att lofva ،ء ٠٠١( ordalydelsen i privilegierna 

alhjelpa m öjligen förekom m ande m issbruk. ”1 våra privilegier” — 
sade den —  ”torde väl finnas m yck et, som  kan föranleda m issför- 

”stånd, der det ick e  rätt öfverväges, alldeles som  i Scriptura 

so m , icke rält förståndne, kunna ؛,”Sacra finnas m ånga sententia 

resin .” Då således i detta äm ne intet kunde uträt-؛”af sig föda ha 
ta s, förde presterna slutligen talet på den hårda behandling, som 
vederfors bönderna a f deras adliga herrar. ”Allm ogen” —  slutade 
de —  ”suckar och ropar till h im m elen, derifrån hämnden kom m er; 

”såda،it borde ،nan låta vara sig en varning.” Såsom  exem pel an- 
fördes, huru e،، adelsm an låtit ”sätta sin bonde i tornet, kastat 

”vattc-n på honom  ocl، hängt honom ”. Erik Oxenstjerna svarade: 

er bör man väl kunna refrenera” —  och af adeln؛”Slike i،،sole،،t 

att bii،،der،،a skulle namngifva sådana ,٢٠١١ uppstod ett all،nänt 
personer, att de m åtte kunna strafläs, me،، ej anklaga hela ståndet, 

godsen kom m a igen till kronan, ،،،٠” ,Biskop Prytz genn،älde, a t t 

”förmodar allm ogen, att de،، ej så hårdt skall betungas” ocl، Biskop 

”W exionius tilläde: ”D et står sk rifvet, att intet skall förm inskas 

”för kronan, utan konungen hafver m agt det återtaga.” Landt- 
m arskalken inföll: ”Ja! o m  han gitter. D etta är dessutom  en så 

stion , att v i  intet kunna oss deruppå resolvera, ty  den,؛”hög qua 

 so،n talar på de bortsålde kronans gods” ٠٠١١ förläningar, lian ؛٨-
faller i K. M:s höghet.” —  Derm ed ،،pj)föstes konferensen ’.)”

Efter detta fruktfösa försök har presterskapet ej vidare under 
,tionden ٠٠١١ riksdagens lopp upptagit frågorna om  patro،،atsrätten 

så till vida hade adeln segrat. Men borgerskapet och dess ٠٠١١ 
talman Nils Nilsson ärnade derem ot ej släppa den för så lindrigt 

den 13 A ugusti, utskott ,١٧، pris. På deras förslag sammanträdde

٠) Erik Dxenstjerna begr؛insado adelns och presterskapets olika rät- 
tigheter i afseende på tillsättande af kyrkoherdar sålunda: ”Diju-
”dicatio vita؛ et doctrina؛, Ordinatio tillkommer presterskapet؛ Elec- 
”tio et pra؛sentatio ecclesia؛.” Superintendenten i Götheborg Dr. Bru- 
nius svarade: ”Skall då votum unius ordinis tagas ٢٢٠ voto totius 
’*ecclesias? Ridd. ٠. A. prot.

١) Ridd. ٠. A. prot. d. 7 Aug. H. s. H XXII, 108.
2
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på Consistorium, för att tillsam ؛(٢١۴٢- m ans ااءااا!ةاة frän Jilla de ofrälse 

lägga om  sina mått ocl) steg. Der uppträdde Nils Nilsson ocl) frå- 
fjade: ”Hvad som  ännu vore att göra med adeln och dess stränga 

privilegier; om man skulle nöja sig med (let hesked , den redan 

gifvit eller ej? llorgareståndet för sin del ty c k te , att presterskapet 

att man ej så lätt borde låta ١ ٠٠١١۴٢^ hastigt ؛،©١١ fått ett ”slett 
resterna ville förena sig؛( ärendet fara”. Han frågade derföre, om 

n؛m ed de andra ofrälse stånden om  uppsättandet af en skrift, geno 
K. M ., ”hvad för- .هاااا؛لالةال ١١ hvilken de i underdånighet skulle 

riksens stat skall så efter adelns ٠١١١ ,”lighet det hafver med s ig 
”intention varda im m uterad ocl) kronan sina gods od ) intrader så 

änderna i))،öllo och beklagade sig högeligen öfver!؛ .””hortm ista 
(j en träldom de hade ،att uthärda nu , då godsen konim it under 

bad dem  ))ämna, hvilka de v o ro, ؛Johannes NIatJ،ia ؛(adeln. Disko 
allt för ١۴٢٠ som  förorättat dem. Men bönderna m enade, att ،le 

räknas, ty det är ganska fö , som  kunna؛)؛(m ånga för att kuima u 
r iksdagen, ل(؛ا art af adeln l)är؛( undantagas. ”D essutom  hotar en 

intet kunna göra oss , skola de likaväl kom m a ١٧( "att, fastän de 
,,oss en gång ihåg , ocl) l،at'va vi således intet annat än förföljelse 

klaga på enskilda”. ١؛ (”och förtryck att vänta, bes})m erligen on 
te tvert em ot؛(krona)) ifrån kö ة™ — • • • • m edgaf, att godsen 

å)))inna !)rott-؛( rikets grundlagar och att det vore lämpligt derom 
villigt deltaga i den ١۴٢ resterskapet؛( ningen sam t förklarade, att 

föreslagna skrifte)). —  Sedan utskotten allägsnat sig sökte Joh. 
fyIlande. ”Bor-؛)؛(alleda sitt stånd från det gil'na löftets u ؛Matl،ia 

bönder” —  sade lian —  ”må göra l)vad dem  sy n es, ؛،©١١ ”gare 
et skola vara såso))) m edici eller läkare ocl)؛(”)nen vi af presterska 

en svarade helt؛(sko؛”allt componera ocl) i godt lag ställa”. Erkeb 
(.2 ”SU)n؛(kort: ”Medicus etiam aliquando curat sei 

detta sätt förflutit ؛ة< Vid pass en ocl) en half månad hade 
 ågon tid bortåt inträder،( sedan riksdagens öppnande. För ٨))ل’م)ال-

stiltje. D e förut nästan dagliga deputationerna före- ٠٨ förelsevis 
kom)))a )))era sällan. Stånden isolera sig. ?rester  och borgare äro 

för sig sysselsatta med utarbetandet af den nämnda skriften ١۴٢!( 
-1 som  kom m a skall. V i be)ةا(1 stna،l؛ocl) a،leln afvaktar under t

رء ١١ . s .  11. XXII, 120 sqq.



gagna detta m ellanskof, för att kasta en öfverbliek på den allmänna 
ställningen.

D et har blifvit sagdt, att adeln kom m it till denna riksdag, be- 
redd att gå anfallsvis tillväga ام1ا  att åtm instone en fraetion deraf 
ämnat göra ett försök att inskränka Drottningens magt. E tt så- 
dant steg  var på sätt oeh vis föreskrifvet af sjelflorsvar, ty , för 
att kunna i säkerhet behålla hvad som  redan vunnits, m åste den 
vinna ännu m er. M en , om  adeln verkligen hyst denna plan, så 
hade väl de ofrälse ståndens nära anslutning till hvarandra nödgat 
den tills vidare 1،عالة  inne der،ned, ty intet hade ännu derom  blif- 
vit nämndt. O ckså m åste det m edgifvas, att denna tid ej var 
synnerligen lämplig för fr؛unställandet af sådana anspråk. På ingen  
«٦٢ de föregående riksdagarne hade m issnöjet em ot adeln yttrat sig  
så starkt och vid intet föregående tillfälle hade det varit så upp- 
buret af en allmän jäsniug hos de ofrälse öfver hela landet. Is^n- 
nerliet framträder denna hos bönderna och det var naturligt, ty  
dem  träffade förtrycket i första hand. ”Allm ogen är så affectione- 
”rad em ot adeln , som  Caligul؟  em ot Rom erska folket” ء) —  yttra- 
des en gång i presteståndet. Annu under sjelfva riksdagen kom m o  
bönder ilrå،؛ landsorten upp i ståndet och klagade öfver m isshand-  
ling af adelsm än. Så skrefs t. ex. från Upland om ااآالل1   Lars 
Flem ing låtit sätta en sin bonde på en trähäst och bundit en jern- 
stång vid l؛a،؛s fötter sam t låtit honom  på detta sätt uthärda l؛alf-  
annan dag *). Enda medlet till räddning från detta ovanda förtryck  
sågo de i godsens reduction, ̂؛ا،ا ة)ا ءأان  de också ständigt yrkade. 
Ja! det berättas till och m ed, att de erbjudit Drottningen att på 
egen bekostnad återköpa sig under kronan —  ett förslag, som  hon 
dock afböjde *). Bönderna i Småland skrefr'0 till sina r ik s^ g sm ä n , 
a tt, om  de ej genom drefvo reductionen, så väntade dem  ingen an- 
ge،،äm hem kom st. Ifrån liera delar af landet spordes, att bön- 
derna läto sig emellan gå budkaflar, att de ej m era skulle göra 
dagsverken på sina herrars gårdar och i Finnland nekade de verk- 
ligen härtill*). Jäsningen var så stark , att man befarade inbördes

.Prestestånd. prot. d. 23 Aug رء
٠) H. s .  H. X X II, 151 .
Chanut tt رء , 100. Puf. 657.
H. S. H. X رء X II, 1.37, 142.



krig ©€١١ många både b©rgare ©€١، bönder önskade verk ligen , att 

saken skulle kom m a d ortill7). ^>e rikaste bland اءاءل<مح började re-

dan sätta sin egend©m i säkerhet ©€١١ tänka på flykt *) oeh folk- 

vidskepelsen ©mtalade, såsom  förebud till h^ad SOU1 väntades, att 

i trakten af St©€kli©lm tvenne stridande härar synts på himmelen®).

Under sådana förhållanden hade det för adeln i€ke varit m öj- 

ligt, att kom m a fram m ed något förslag oin ökad inagt. ١ stället 

m åste den ،١© med all flit tänka på försvar. Den försiikte draga 

Drottningen på sin sida 0€اا  synes hafva föreställt h en n e, a tt, då 

de ofrälse angrepo de privilegier, hvilka hon sjelf bekräftat, så 

var det i sjelfva verket h enn e, som  anfallet gällde. M en € h r؛stii،a  

svarade, att de tre stånden uttryckligen försäkrat, att de ؛€ke m e-  

nade henne m ed sii،a klagom ål. ”H vem  de ku؛ma m ena” —  til-  

lade hon —  ”vill jag ؛جظ€  röra om , m en kom m a de (lerm ed fram, 

”så skall jag intet hafva respe€t på något stånd, ty de äro m ig  

”alla lika kära” ١). Här var således för adeln intet hopp. Den  

arbetade då på att åvägabringa en söndring mellan sina m otstål،- 

dare, att skilja något af de ofrälse stånden från de andra båda. 

Ännu hade den ej uppgifvit allt hopp 0؛n att vinna presterna, m ot 

livllka den var betydligt mindre förbittrad, än em ot borgrarne آا€م  

Nils N ilsson , om  hvilken adelsmän ö ؛ (  et sade: att ”han vore väl(؛

”värd varda satt på fyra stegel” 2). Derföre försäkrade de ؛)re-  

sterna vid alla tillfällen, att adeln var dem särdeles väl alfe€tione- 

rad, att den ”unio”, som  var emellan de tre stånden, var högst 

förlig 0€h skulle lända presterna sjelfva till olycka. ”1 England” —

7) Terserus 1. c. —  ,’Je priére Dieu de preserver ce Royaume du 
"mesme ambrasement, dont une grande partie de 1’Iiurope est 
allumée”. —  M. G. de la Gardie till ل0آا . Casimir d. 17 Ang. 
1 6 5 0 .

.Terserus ر®
s. 11. X .ز 811 X II, 171. Oron dbades än mera deraf, att den stän- 

digt regniga väderleken syntes bebåda ett förnyande ١ af föregående 
års missväxt. Vattnet i >tälaren hade stigit så högt, att Drott- 
ningen måste utfärda en förordning om att genom nedrifvande af hus 
och dylikt så mycket som möjligt vidga utloppen både vid Norr- 
och ^derström. —  Registratur d. 21 Oktober.

١ Rådsprot. d. 2 Aug.
H. s. lh X X II, 123.
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sade de —  ”voro presterna en stor orsak till upproret, men ،lera 
”af dem m äste  d ock  sjelfva jem te kungen l ؛ ؛  .(* ”a från hufvudet(؛
Äfven andra medeJ än öfvertalande försöktes. Så t. ex. infunno 
sig en gång tven n e till prester förklädda adelsmän i bondeståndet 
och förklarade, att presterna ej längre ville liålla några ”consilia” 
m ed bönderna ٠). D e t var till ءم1ا  med fråga o m , att, i fall pre- 
sterna började tala om  adelns gods, man skulle till svar yrka på 
reduction ٠٦٢ deras pr؛ebenden *).

Alla dessa försök  m isslyckades. Några af biskoparne togo 
visserligen ännu adelns parti, isynnerhet Joh. Matth. och Laure- 
lins ٠), m en i allm änhet synas de hafva funnit rådligast att närma 
sig sina ståndsbröder. D essa hade sam tyckt att upphöra med sina 
särskilda öfverläggningar, sedan biskoparne gått ؛١١  på att under- 
teckna några af dem  uppsatta förlikningsvilkor رأ. Likväl betrak- 
tade de sina förmän alltid med en viss m isstro, så a tt, då dessa 
en gång lföllo en sluten sam m ankom st, fråga genast åter väcktes 
om  öppen söndring som  förut 8). Några af de häftigaste bland 
kyrkoherdarne predikade ؛ kyrkorna ١١١١١, ١١١١٢١١  adeln förtrycker de 
ofrälse och de öfverste presterna de ringare, alldeles som  phari- 
seerna gjorde i Cliristi tid; !١٧٢١١ adeln låter sina liästar och ،١١١٨- 
dar äta ااااا ) säden , som  är vuxen till m enniskors uppehälle, men 
dessem ellan fattiga dö af hunger ٠) 0 .  s. V. Presterskapet innefat- 
tade således ؛١١٠٨١  sig  alla m eningsfraktioner. Kanske just derföre 
intog det en ؛nedlande ställning ٠٠١١ syn es öfverliufvud l،afra sökt 
något hejda de andra ofrälse ståndens otåliga ifrer Men detta 
hade h os de häftiga bönderna föranledt m isstroende, så att man

٠) It. s . tt. x x t l ,  1 2 3 .
٠) tt. S. tt. XXII, 126 .
Ridd. 0. A. pr©t. d. 2 رم 4 1؛.  الل
٠) Biskopar i Strengnäs och Westeras.
7) Nos, propositis 9 et viginti conditionibus, quas sunt amplexi, tan- 

dem cum episcopis rediimus in concordiam. Terserus.
ء ) H. s. tt. XXIt, 1 2 4 .
٠) H. S. H. XX II, 1 0 4 , 133 m. fl. Bland dessa predikanter var

€hristopher i Forss den häftigaste. Han var ock sedan invecklad 
i den Messeniska processen.

٠) Nos ex clero, quantum potuimus, ferociam plebis compescuimus.
Tm-serns.



hörde ا1الاء  säga: ”Når ١؛ besöka adelsgården, sk(da ١؛ ej glömma 

”prestegården”, och T erserus, som  varit på några dagars besök ؛  

U psala, berättade, att de bönder han träfl'at under vägen , talade 

ن1ها  derom , att presterna slagit sig ifrån dem  och höllo med adeln 2). 

L yckligtvis kom  detta m isstroende aldrig till öppen brytning.

Drottningen stod i allmänhet ej illa i folkets m ening. Felen  

i hennes förvaltning tiflskref man dels hennes ungdom , dels beriit- 

tades ry k tesv is, att de Ilöga lierrarne med hotelse att inkalla 

”P olacken” tvungo henne att underskrifva hvad de ville 3). Dem  

var det o c k , som  folket anklagade, och Illand dem isynnerhet Axel 

O xenstjerna. Redan i början ،٦٢ riksdagen fi؛ri،larade presterna, att:  

”den bör föga tack hafva eller beröm m else, som  hafver bragt kro- 

”nan till så många onödiga expenser” —  hvarmed de utan tvifvel 

syftade på k an slern4), och , enligt en traditionel berättelse, väntade 

han sjelf dagligen att blifva mördad *). Dan förblef likväl oför- 

färad o ch , clmru försvagad af ålder och s ju k lig h e t/)  är lian den, 

som  egentligen leder adelns försvar. Hall vände sig till Drottnin- 

gen och föreställde lienn e, liuru farligt det vore, om folket m ärkte, 

att det hade något att säga i afseende på statsstyrelsen رأ sam t liad 

lieim e låta de ofrälse stånden förstå , att riksdagen ej är en inrätt- 

ning för att gifva lagar åt koiiungarne 8).

Christinas uppförande ؛ ١^ denna riksdag l>(?st؛hn،]es af tvenne 

hufvudm otiver, det ena att försäkra successionen åt Carl G ustaf, 

det andra, att ujijirättliålla åtm instone det jttre  lugnet under den

2) 11. s. 11. X X II , 1 2 6 .
*) Adlersparres Histor. Samlingar 1, 3 5 0 .
٠) 11. S. H. X X II , 7 1 .
٠) Geijer 111, 4 6 1 ,  efter de handskrifna Anecdota llenzeliana.
 -Då Drottningen bad honom uppsätta förslag till den första propo ز6

sition en , excuserade 1ةا  ̂ sig med rin sjrddiga lägenhet. ”Händerna” 
—  sade han —  ”ville nu intet slå b i, målet f،.‘lar och , det som 
’m est är, hufvudet är ej till sådant verk nu mera tjenligt; minnet 

,,är så svagt, a tt, der en parenthesis kommer, vet han intet n e -  
"xum  rerum.” Itådsprot. den 2 6  Juni 1 6 5 0 .

’) ’’Es wäre Fursten nicht zuträglich, das der Pöbel m erkte, w ie viel 
”er in der R e ^ b l^ u e  zu ساسمم  bätte," Putfend. 6 5 7 .

8) ” —  Jeur apprendre, que l ’Assemblée des Estats n’estoit pas insti- 
” tuöe pour donner des lovs aux Roys.” Chanut 11, 1 4 1 .



korta tid اا0آا  ännu ärnade stadna ¥؛d regeringen. H vad det första  
beträtfar, så hade visserligen redan på föregående riksdag pfalts- 
gre،ven b liv it  förklarad för presumtiv thronföljare; m en Christina 

٢̂١ ö fvertygad , att härm ed ändock icke allt var säkert ٠) ءم1ا  hade 
derföre beslutat ännu ٠١١ gång u؛)ptaga denna sak. H vad .åter det  
sednare angår, så befann ١١٠١١ sig dermed i ٠١١ ganska svår ställ- 
ning ١١١١, d å , enligt hvad vi sett, hela landet var i den starkaste 
jäsn ing, <fe ofrälse stånden ifrigare än någonsin yrkade på redu- 
etion och adeln , långt ifrån att tänka på eftergifter, tvertom , så- 
som  det sa d es , fiirehade planer till inskränkande af konungam agten. 
O ckså m ärker m an i hela hennes beteende en viss dubbelhet, ett 
bem ödande att ställa alla partier tillfreds utan att dock företaga 
något afgörande eller att afvämla hvarje öppen l>r؛ tu؛ng utan att  
undanrödja dess orsaker. I)et liar aldrig varit hennes mening ate 
återindraga godsen —  detta värf hade ١١٠٨ sannolikt bestäm t åt sin 
efterträdare ٠٠١١ !١٠١١  sökte derfiire ständigt afleda de ofridse stån- 
den från att ١١١١ yrka derpå; m en, å andra sidan kunde !١٠١١ ej 
umbära deras stöd em ot adeln ١) och gjorde derläre allt för att 
underblåsa deras opposition, så långt ١١٠١١ riirde detta stånd ensam t 
٠٠١١ ej henne sjelf. Derföre uppmanade ١١٠٨ presterna att granska 
de adliga privilegierna och lofvade ٠̂١١١ dertill sin l،jelp, ٧١١١١٠٢ 

det ١١٠١١ dock på sam m a gång hotade bönderna ١٧٠١! sin onåd, ١' 
fall de längre talade om  reductionen *). V i återtaga nu tråden آه  

berättelsen.
D e tidningar, som  ständigt ؛٨١٧٢٠  från landsorten om ٠٢٠٧

l)land a llm ogen , l،a،le emellertid gjort presterna något tvehogsna i 
؟ fseende på den öfverenskom na skriften om  godsens återtagande. 

٨١١٧١١ ٠٨  g.ång —  (len ,̂٩ Augusti —  1 ؛'(ا1ما ^٠  (lerfiire ٠٨ vidlyf- 
tig öfverläggning, om  de borde fortearamle yrka på reduction eller 
ej. Man kom  iifverens ٠١٨ att: ”det högvigtiga ärendet caute آم1ا  

”prudenter m åste handteras, att deraf icke förorsakas någon m otus 
”eller seditio ؛٨  republica”. Vid voteringen yttrade ^ig dera af -(١؛

٠) Hon sade sjelf: att, eburuväl hertigen S u c c e ss io n e n  bekräftad på  
förrige riksdag, hon dock trodde, att, ٥١٨ något dädligt !١٠٨٨٥
h ^ e ,  han d r i g اا؛اسمل  ا)س  , H. s .  H. X X II, 88 .

') Jfr Chanut II, 142. Puf. « ٢١? . 
*)' H. S. H. XXII. 140.



skoparne undvikande, andra ftir, m en egentligen blott ل0ا ،. Mathisc 
em ot reduetionen. Han m ötte likväl genast en skarp (sine respectu) 
m otsägelse från det m enige presterskapet och Terserus ropade till 
honom : ”Gud gifve ٢؛  rådde med eder; nog råda ٧؛  med att öfver- 
’-’tala H ennes Maj:tl” Sist talade E rkehiskop Lenaeus; han sade: ”Om  
”vi vilja vara ؛ رل0اا  cives patria؛ , så m åste vi en sådan restitutionem  
”pådrifva till den kungliga m yndighetens defension ٠٠١١ '
”frihets conservation , ty , om  så går som  nu , blifver intet af de tre 
”stånden. ^ ؛؛٢  adeln får alla bönderna under s ig , så får bonde- 
”ståndet intet m er Iiågot votum  på riksdagar ءم1ا, ٢̂١١  det är ٧١١-  
”(ler, följa borgare ءم1ل  prester lätteligen med ٠٠١، blifver så endast 
”konungen och adeln till r ik et, m en , efter den hafver under sig 
”alla landsens gods, hvar vore då konungens m yndighet? T y <len, 
”som  landet ocl، godsen hafver, ا١a٨ regerar; blefve ock dermed  
”en servitus i landet införd”. Han förordade derföre på det lfög- 
sta godsens revocation och beslutet b lef. oaktadt dol،. Mathiae för- 
nyade invändningar, fattadt i enlighet med hans tanke 3).

Drottningen hade flera gånger sökt förmå de ofrälse stånden 
att afstå från sitt yrkande på reductio؛، och ftirnam således m ed  
m issnöje, att de ännu ej nedlagt denna fråga. Innan ١١٠٨ sam - 
mankallade ständerna, för att infordra deras svar på propositionen, 
ville hon åter göra ett försök och tala med dem  om  saken. 11اام  
lät derföre uppkalla till sig utskott från (le tre stånden ocl؛ före-  
ställde dem , att (le grepo in i m ajestätets rättigheter, då de för- 
drade godsens återtagande. Men utskotten , i sp ،n erl،et böndernas, 
gjorde envist motstånd ٥٥١، en liflig ordvexling inföll ٠). Slutligen 
sade Drottningen, att !١٠٨ gerna hörde privata discurser i detta äm ne, 
”allenast att de icke publice tala derom  för de m ånga främmandes 
”skull, hvarmed staden är uppfylld, hvilka skrifva l،em till sina 
”konungar och furstar, att här en sådan oenighet ٠٠١١ sedition är 
”på färde och dermed gifva dem mod till något ondt företagande 
’em ot vårt fäderneslaud”. D et enda !١٥٨ lyckades utverka var också  

töftet, att de tre stånden ؛ sina svar på rikssalen ingenting skulle  
nämna om  godsen; dock ،nåste 1 ل0،ا  å sin sida lo fva , att de ” ؛٨

restestånd. prot. den 23? رء  Augusti; ،١. s. II. XXII, ,8— 2 يل  
ا  Som I،an l؛؛sas hos Fryxell, IX, 8 .sq رأ



”privato skulle fram deles få för henne utveckla de skäl och m otiver, 
”som de h a d e, att detta verket drifva”. D erjem te uppmanade hon  
dem att icke släppa de adliga privilegierna 0 ااء  försäkrade sig vilja 
derutinnan m ed all m agt dem assistera *).

Den 9 Septem ber voro ständerna sam lade på rikssalen för att 
allemna sina svar på den kungliga propositionen, !؛resterna iakt-  
fögo sitt gifna löfte ءم1ا  nämnde ingenting om godsen; likväl gåfvo  
de en liänt}dning derpå, genom  att förklara, ”att d e , soni rätt- 
”sinnige patrioter, vilja sig derom beflita, att H. M. till sin konungs- 
”liga rätt, höghet och re g a lie r  m åtte styrkt och stadfäst blifva.” 
Bönderna hade likaledes uteslutit allt, som  de ä r a t  andraga 0 IU 
godsen ٠). D ock anm ärka de m ycket noga, sedan de uppräknat 
livilka u tsk}lder de ville sig åtaga: att ”dessa lijelper beviljas K. 
”M. och K ronan, såsom  ett regale ocli kronans enskilda ingäld”, 
och bedja de i all ödm jukhet: att ”K. M. ville göra en sådan för- 
”ordning, att de beviljade lijelper kronan allena, såsom  förmäldt 
”är, blifva behållne, eftersom  de ej lieller till någon annan ä r  be- 
”viljade” رأ . Men borgerskapet l)ade ej funnit för godt att med 
tystnad förbigå de om tvistade frågorna. ”Först —  sade de —
”hoppas m an , att K. M. all sin om sorg derhän användande varder, 
”att lag och rätt, m ed lika fördel för fättiga som  rika, Iföga som  
”låga, utan någon exceptiof، ocli anseende till dom are, parter, tid 
”ocli stä lle , skipadt och administreradt blifver. D ernäst, att rikets 
”styrelse i bästa skick och ordning måtte ställd och hållen blifva, 
"så a t t  K ro n o n e s  g o d s och re g a lia  o tu rb era d e  och o p a rte ra d e
"b lifva  tillh o p a  h å lln a .  V idare, att vi blifva beskyddade och  
”liandhafne uti vår tillbörliga frihet ocli att det ena ståndet, SOI11

٠) II. s. !1. X X I!, 159  sqq.
٠) De synas dock med största motsträfxighet hafva beqvämt sig här- 

 t Riksarchivet förvaras ej mindre än tre projekter till deras .لال1
svar, i hvilka de steg för steg aflä^sna sig från frågan om godsen 
och i Ridd. 0. A. protokoll för d. 7 Sept. omtalas, att allmogen
ej kan förmås aflemna sitt svar, innan reduktionen blilvit dem
försäkrad.

أ ) Innehafvarne af de föryttrade godsen hade nemligen rätt att för 
egen räkning af sina bönder uppbära hälften af utomordentliga 
bevillningar. Rotin, Sv. Ilemman, II, 158 . —  Derjemte fordrade 
bondeståndet, att äfven frälsebönder skulle betala herredagspenningar.



"det andra, efter dygd och qvaliteter uti riksens tjenst och em - 

"beten befordradt blifver. Slutligen bedja ١؛  Gud gifva sin nåd 

"dertill, att ١؛  den nu vunna freden rätteligen bruka, ic“ke vän- 

"dandes friheten uti sjelfsvåld eller inedgången i högm od och in- 

"bördes förtryck, hvaraf ١؛  sedan i större farlighet råka kunna, 

"än förr vi i kriget voro” ٠) m. m. Allt obehagligt att höra för 

adeln, som  ämm på rikssalen ej kunde dölja sitt missnöje®).

Men först på riddarliuset gaf den fritt lopp åt sin harm . Så- 

som  vanligt, afsiindes genast ett utskott till Rådet, för att inhemta 

dess mening. Rådsherrarne voro lika förtörnade, som  ståndet. 

Riksdrotset förifrade sig öfver de andra ständernas "stora ohiilhg- 

het”. Rikskanslern gillade fullkom ligt adelns m issnöje och försä- 

krade, att Rådet gerna ville "låta sina consilia löpa m ed dess öf- 

verens". Lejonliufvud om talade, att de utländnirigar, som  ١٣٠٢٠ på 

rikssalen, ^agt sig l،a^ a  förstått "den sven sk a , derm ed adeln är 

"attaquerad ٢̂ ständerna”. —  Slutligen rådde kanslern att inlernna 

en ٠ till Drottningen och hedja henne uppehålla

privilegierna. Detta gillades och ett utskott tillsattes för skriftens 

författande ٠).
Redan efter några dagar var den färdig. Innehållet är i kort- 

het följande: "Då ١؛  (adeln) alltid efför yttersta förmåga vinnlagt 

"oss om  säm ja, endriigt och den alhniinna välförden, kom m er det 

"oss desto oförmodeligare före och kränker oss af hjertat, att vi 

"måste spörja, ١١٧٢٧ våra m edständer i deras svar J)å E. M:s ؛١٢٠ -  

”position åtskilliga stycken författa, dem  de drifva ridderskapet till 

"märkeligt förfång, läggai،(les dermed en grundval, att undangå oss 

"våra välfångne privilegier, de؛n '١؛ ، af ؛ålder hafva haft ocl، ^om  

, ’jernväl af E. K. M:s käre Ilerfader så ١؛؛ ! som  af E. K. M:t sjelf 

"nådigst bekräftade ocf، fiirinerade äro. V i fam le, så till sägandes.

8) Riksarch. Acta '١؛  ̂ Riksdagen 1650 .
٠) It. s. fl. XXII, 183.
١) Ridd. ٠. A. prot. d. 10 Sept. Fdrmodligen har adeln afven ärnat 

mandtligen yttra sina tankar, .ty Nils Nilsson uppkallades pä rid- 
dårhuset, men svarade, att han der ingenting hade att bestalla. 
Äfven Rådet kallade honom upp till sig , men han vägrade att 
komma, så vida icke Drottningen sjelf vore närvarande, fl. s. H. 
XXII, 1 .(؛8



”efter de sannskyldige orsaker härtill, men vete dem ingenstädes 
”efter något förnuft att utgrunda. Presterskapet hör ju vara våra 
”själasörjare, ibland borgerskapet äro våra bekände ocl، de sin nä- 
”ring a f oss njuta, allm ogen vistas dagligen när och om kring oss;  
”V i äre alle ledam öter i en kropp och innebyggare i ett land. 
”H vadan är då , att vi näppeligen draga foten ٧٢ kriget, förr än 
”inbördes illvilja h u h u d et fram sticker ?” —  Derefter genom gås 
borgerskapets anförande punkt för punkt och hufvudsununan af 
den ved r lä g g n in g , som  leinnas, innefattas i dessa slutm eningar: 
”V åre privilegier skatte v i i intet sköte säkrare vara, än i vår al- 
”lernådigste Drottnings, a f hvilkens höglofligste förfäder de i ord- 
”ning satte äro och af E . K. ا:أآل  sjelf nådigst stadlästade och för- 
”m erade. D erfö re  de icke  heller k u n n a  fö r s v a g a s ,  m ed  m in d re  
”E . K . M :ts  h a n d  och m yn d ig h e t je m v ä l  m en  lider" . Skriften ؛؛) 
gillades af ståndet oclv Rådet sam t inlemnades den 23  Septem ber  
till Drottningen 3).

Under tiden hade frågan om  successionen hvilat. V i hafva 
förut näm nt, lmru den, redan vid riksdagens början väckt af de 
tre stånden, på Drottningens egen inrådan tillsvidare åter nedlades. 
N u , i dagarne närmast efter svarens afgifvande på rikssalen, börjar 
den ٠٢٧ igen kom m a före hos de ofrälse stånden. Den l f  Septem - 
ber sände presterskapet ٠) bud till adeln och lät fråga, om den til-

a) Den finnes tryckt i H. s. II. XXIII.
3) Christina har aldrig besvarat denna framställning, ehuru adeln tyde-

ligen väntat det. En öfverste Kruus uppträdde d. 11 Oktober på
riddarhuset och beskyllde landtmarskalken att icke med nog llit
drifva denna saken. ” De andra stånden —  tilläde han —  få svar
”på sina inlagor, men adeln ej”. Följden blef, att ett utskott
genast afsändes till Drottningen, hvilket dock snart återkom med
det svar, att 11. M:t ännu ej haft tid, men skulle med det första
taga den inlemnade skriften i öfvervägande. Ridd. ٥٠ A. prot. d.
11 Oktober. —  Sedan omnämnes den ej vidare.

٠) Christopher i Forss androg några dagar förut för presteståndet, att 
adelsmän försäkrat: ”det l،unde revocatio bonorum bäst ske, om 
”man mer frågade om principe h؛ereditario”. Prestestånd. prot. 
d. 6ث Aug. —  Det är möjligt, att detta står i sammanhang med 
Serupptagandet af den sednare bland dessa frågor. Det bevisar 
åtminstone, att man ej betraktade dem .såsom för hvarandra lik" 
giltiga.



lika m ed de andra stånden ville anhålla hos Drottningen att be- 

stämdt yttra sig om  gifterm ålet före kröningen. Denna fråga åter- 

kastade adeln ؛ s it t fö r r a  bryderi. D^n srarade flera gånger u،fö-  

vikande ٠), men Rådet anm ärkte, att det kanske ej skulle tydas till 

det bästa , om den ensam  imdandroge s ig , och att det derföre vore  

rådligast ftilja med. Alla fyra stånden deltogo således i dejm ta- 

tionen. När den andragit sitt ärende för Drottningen, svarade hon , 

att saken kom  henne väl hastigt uppå ocl، bad dem gifva sig  till 

tå ls, till dess hon fått öfverlägga m ed Rådet; ١١٠٨ skulle sedan sjelf 
låta dem märka sin m ening ٠).

Christina hade för längesedan رأ  beslutat fullfölja sin första plan 

i afseende på hertigen ٠٠١١ söka genomdrifva, hvad som  på föregå- 

ende riksdag ej lyckats henne, nemligen att få honom  förklarad  

Svea rikes arifurste, för sig och arfvingar. Ännu en gång löre- 

drog hon saken för Rådet. Efter några dagars betänketid afgaf 

det sitt svar. Kanslern talade på de öfrigas vägnar. Dan började 

med att uttrycka sin förvåning öfver Drottningens förslag. ” Vi 

”inåste bekänna, —  sade han —  att det är ett esem plum  sine  

”exem plo, i synnerhet, när man considererar personerna ocl، tider- 

”،،a 8). Hade det framställts af någon annan E. K. M:s tjenare 

”eller undersåte, så hade man hilligt m åst befara, att det icke blif- 

”vit välkom m et. M en, då E. M. sjelf proponerat det, m åste vi 

”låta det dervid förblifva; likväl هاااا]بمآ  vi ej förtiga, att det varit 

”bättre, om E. M. sam tyckt till gifterm ål, ty dermed vore alla 

”pericula häfne”. Drottningen svarade, att l،on aldrig tänkte gifta 

sig ٠٠١١ alltid l،al‘t den opinionen, ehuru 1ااما  förut yttrat det något 

dubiöst. ”Dessutom  skullen j  fuller intet gerna se gifterm ålet; alla 

”d e, som  äro ٠١٨٠٤ arfriket råda fördenskull till gifterm ål, att de

٠) Ridd. ه . A. prot. d. 11 , 12, 14 och 17 Sept.
٠) Ridd. 0 . A. prot. d. 1و Sept.
Joh. Mathise skrifver den 28 (ا  Maj 1 6 5 0 , till Joh. Casimir: —  ”Sa

”mycket kan Eders Furstliga Nåde jag för denna gängen i under-
”dånighet försäkra, det H. M. bär till 11. F. N. (hertigen) en sär- 
”deles nådig affection och hafver 11. M. nädigast ؛٨  secreto förtrott 
”mig en sak, som angår 11. F. N. och E. F. N. och hel'a dess 
”hOga familie, ja! hela fäderneslandsens välfärd, hvilken ock n،، 
”vid nästa riksdagen sig yppa låter”.

*) Drottningen var fyra år yngre än prinsen.



”veta, att jag aldrig går in derpå”. —  Hon sfö،l ej att öfvertala 
och Itådet m åste foga sig  efter hennes vilja ٠).

Följande d agen , den 25  Septem ber, uppkallades ständerna åter 
på rikssalen. K anslern framförde Drottningens helsning och Bengt 
Skytte uppläste propositionen. Den innehåller hland annat: ”Att 
”Sveriges rike sk u lle  förandras uti en republik eller annan stat, det 
”syn es hvarken vår Svenska nation, den der alltid är van regeras 
”af en konuhg, ej heller riksens natur och art, som  af hedenhös 
”hafver varit ett ' lida kunna elför i sig sjelf säkert och
”tilldrägiligt vara. O ch , der det än under condition af ett valrike 
”recidera sk ulle, (lå vet riksens ständer sig af historierna och för- 
”farenheten att påndnna, hvad oenighet, tum ult, uppror och tv e -  
”drägt sådant val gem enligen med sig föri hafver och ١١٧٢٧ illa 
”riksens ständer ٠٠١١ undersåter dermed äro farne. Derföre anser  
”K. M. riksens säkerhet fordra, att Hertig Carl under deriill be- 
”hörlige conditioner declareras, icke blott för sin person, såsom  redan 
”i fjol skedt är, utan ock för sina manliga briistarfvingar, till rikets 
”arlfurstar” ١). A d el, prester och borgare begärde tid , att öfver- 
tänka sina svar, اا€ااا  bönderna förklarade, ”att de kasta sin vilja 
”under D rottningens, efter de icke m ycket förstå att om  saken  
”disputera” 2).

Denna dag var en onsdag. Det var kiindt, att hertigen skulle  
ankom m a till staden på lördagen ءم1ا  Drottningen ville dessförin- 
na،، hafva ständernas svar. Men de funno det ej så lätt, so،n hoi، 
väntat, att besvara dem nya propositionen. Adeln var missnöjd  
،ned de uttryck om  ”Republik” och ”Valrike”, som  förekom m o i 
densam m a och hvilka den ansåg rigtade em ot sig. ”Några sådana 
”planer sade man —  hade aldrig lios dem  uppstått; adeln ön- 
”sk ade, så väl som ها0  ^, att få hertige!i till ^rilurste, m en kunde 
”ej blunda för den fara, som  hotade fäderneslandet, ilall i en fram - 
”tid både han oel، Drottningen gifte sig på hvar sitt håll, då tvenne  
”kullar af arifurstar kunde uppkom m a, som  båda gjorde anspråk

٠) ltådsprot. d. 24  Sept.
١) Riksarch. Acta Ac.
أ  Ridd. ٥. A. prot. d. 25 Sept.



på kronan” *). Sam m a betänkligheter anfördes l،os prester ©el،" 
b©rgare. ^varc،، kunde ie^e afgifvas uta،، längre ""

Redan i m edlet af Maj hade f)r©ttningen skrifvit ©el، bedt 

l،erhgen för ،،ågra vigtiga ärenders skull begifva sig hem. Men han 

ville icke k©mma till Sverige innan traktaten var afslutad, hvilket 
dröjde em ellertid så länge ٠.) 1>مح först inträffade i m edlet af Juni 

m ed hem resan, att man sade, det l،a،، med llit drog ut på tiden.)® 
H an synes nemligen liafva ansett sin ställning hem n،a ännu ej tillräck- 

ligt bestämd®) ©eh derföre icke velat k©mma till Stockholm , innan 

allt i afseende på hans pers©n hunnit afgöras vid riksdagen. Ändtligen 

anlände han ،،،،, (le،، 28  Septem ber. Intåget var praktfullt; värdigt 
fjerdingsväg ،،tom staden m ötte ؛،till ©cl، med en k©nung. Redan e 

honom  Rådet ©cl، adel،،, de،، sednaro till häst. H ertigen steg vid 

sin egen vagn ©cl، i،،t©g plats hos rikskanslern. I T،،ll- ٢،، m ötet 
porten (Söder،،،alms) helsades han af Riskopar،،e och de förnämligaste 

bland borgerskapet. Iuno i staden voro bodarne stä،،gda såsom  på 

en söndag, borgrarne stodo under vapen, l،ögtidsklä(l(la dam er fyllde 

fönstren öfverallt, der tåget framgick ocl، både från ”'I'ro kronor” 
ocl، örlogsskeppen gåfvos upprepade salfvor med artilleriet. I)rott- 

ningen sjelf em ottog på slottet m ed stor glädje ocl، vänlighet sin
slägtinge .رأ

ه .Ridd زء . A. pro t. d. 26  Sept. Erik Oxenstjerna anmärkte ” huru 
,,ovanligt det vore att vilja nämna sin uccessorem in vivis؛ Elisa-  
,,beth kunde aldrig förmås dertill”.

٠) D. ٧٠ s. den undertecknades då. Dermed var emellertid icke allt 
slutadt, ty ännu d. 1ه  Sept. skrifver Bengt (Jxenstjerna: (den 
Svenska underhandlaren efter prinsens afresa) —  ”Nous sommes 
”encore sur des difficultéz restantes —  tout le temps depuis le 
”depart de son Altesse Monseigneur fö Prince palatin et Gene- 
”ralissime”.

.Puffend. 660 ر
le” ر®  vois, que Son Altesse trouvera la présente constitution de 

”nostre patrie, parmi tous ces mésintelligences, qui se decouvrent 
”journellement, tello, qu’il haura bien de ١٥ peine de prendre une 
”conduite bien assurée”. M. G. de la Gardie till Joh. Casimir d. 
” 17 Aug. 1650 . —  Enligt Cbanut (II, 106) trodde man, att det 
var på Joh. Casimirs råd, som prinsen dröjde i Tyskland ”pour ne 
”passer en Suede, que quand sa condition y seroit assurée”.

أ ) H. S. H. XX II, 201 . Chanut II, 112.



Presterna ظااه،ا  em ellertid först blifvit ense om  sitt svar. D e  
beslöto att ovillkorligen bifalla propositionen, i den förhoppning, 
att Drottningen antingen skulle förmäla sig med prinsen eller ock  
förblifva ogift 8). Men de andra stånden voro fortfarande villrådiga 
ocl( äfven l؛os bönderna började betänkligheter vakna. Täta kom -  

" ägde rum m ellan stånden och för första gången un-
der riksdagen allärdade adeln utskott till borgerskapet®). Slut- 
ligen blefvo de tre sistnäm nde stånden ense 0111 att bedja D rott- 
ningen bestäm dt förklara, huruvida hon tänkte gifta sig eller ej. 
Rådet gillade denna ö D e r e sk o m m e lse  o ch , då presterna fingo 
del deraf, beslöto de att följa m ed, oaktadt Erkebiskopen sökte  
förmå (lem stå fast vid sitt 1'iirsta beslut och Joh. Mathia؛ försäk-  
rade, att Drottningen ej skulle tycka om  derma enträgenhet. Detta 
besannade sig  ock , ty , då !١٠٨ tick veta hvad som  hirel،ades, lät 
ااما1  säga landtm arskaiken, att det ٢̂١ onödigt; ١١٠٨ lille  sjelf i si- 
nom tid bringa saken till ta ls’).

Den 9 O ktober afgåfvo ständerna sina svar på rikssalen. 
Alla bilöllo propositionen. Sedan de blifvit upplästa försäkrade 
kanslern i ett tal, att H . M. skulle ”så ställa Conditionerna, att 
ingens välfärd ld ifier  försum m ad”.

Dessa cojiditioner kom m o nu under öfverläggning. A deln, som  
antingen ej vågat motsätta sig sjelfva propositionen eller ock insett, 
att det tjenade till ingenting, synes 11U i stället h a fia  concentrerat 
hela sin verksam het på att få vilkoren så förmånliga för sig och  
sina priiileg ier som  möjligt. D e ofrälse stånden ansågo dem i all- 
m änhet tillräckligt gifna af Rikets grundlagar, Gustaf I:s T esta- 
m ente, Arflöreningen, Norrköpings- م1ا،'  andra R iksdagsbeslut, men 
adeln förklarade, att: ”Status regni kan nu sådana conditioner intet 
”adm ittera; andra behöfvas för denna tiden” 2). Slika y ttranden

٠) 11. s. 11. X X II, *9 8 .
” ,Det skedde dock med någon tvekan, och, såsom det sades رء för 

”att visa sin discretion emot de andras ovett”. Ridd. ٥. A. prot. 
d. 1 Oktob. Saken föreföll ' så märklig, att, då adelns
utskott anmäldes, Nils Nilsson genast skyndade upp i presteståndet, 
för att omtala det. II. s. II. X X II, 207.

’) Ridd. ٥. A. prot. d. 4  Oct.
2) H. s. 11. X X I I , 2 0 ؛ .؛



gjorde de andra uppm ärksam m a och de a r b e ta d n sida lika؛s ق   
ifrigt p ä , att intet m ätte bland ١ilkoren införas, som kunde för 
framtiden lägga hinder i vägen för de påyrkade reform erna. Ä fven  
Drottningen visade sig i denna fråga högst försigtig oeh m ån om  
konungam agtens säkerhet. A fundsjuk, som  hon i hög grad var 
om sin egen m yndighet, sökte lion framför allt lifödra hertigen, 
från att på något sätt blanda sig i regeringen eller öfverhufvud få 
någon sjelfständig m agt, som  m öjligen skulle kunna im erk a  på 
hennes frihet. Derföre vilte hon ej —  såsom  annars var vanligt 
—  gifva Imnom eget furstendöm e, e j , att han skulle få plats på 
riddarhuset, ”ty  —  sade !١٠٨ —  en prins af bouillant hum eur, så- 
”som  en viss i F rankrike, kan på detta sätt sfraxt göra sig adh®- 
”renter och ställa konungen i fara” 3) 0 .  s. V. Efter sådana an- 
tydningar uppsatte Salvius رم ett förslag, som  hon gillade. Deruti 
förbinder sig hertigen: ”att icke under If. M:s Regeringstid befatta  
”sig med några regeringsärender utan If. M:s instruktion och föll- 
”magt; att icke göra anspråk på eget * utan för sitt
”underhåll nöja sig m ed K. M:s disposition; a tt , ifall något gods 
”honom  tillfaller, besitta det blott under adelig rätt med sky ldighet 
”till R osstjenst och annat som  frälsem än tillkom m er; a tt, då han 
”en gång sjelf tillträder regeringen, föra den m ed Råds råde och  
”efter Sveriges beskreföe lagar, upprätthålla alla stånd vid deras 
”^ iv ileg ier ءم1ا   rättigheter” ٠. s. V . Slutligen förekom m er i detta 
förslag en punkt —  den l l : t e  —  S 0 I I1  det är nödvändigt att orda- 
grannt anföra. Den lyder så: ”Så vele och skole ١؛  ock låta oss 
”K. M:s och Riksens Råd och enskilde tjenare, so،n K. M. tro- 
”ligen och väl tjent hafva och fördenskull af H. M. oss särdeles 
”recom m enderade äro, i alla m åtto vara oss till det bästa befallade 
”och dem vid de beneficier ءم1ل  donationer, som  de af den G usta- 
”vianska fam ilia, särdeles af H. M. sjelf och dess Herfader, för 
”deras gjorda tjenster förvärfvat och bekom m it hafva , conservera  
” أم1ل  erhålla” ٠). Detta förslag förevisades hertigen, hvilken endast 
anm ärkte, att det föreföll honom  ovanligt, att han ej fick eget för-

stendöm e.

رم  Rådsprot. d. 1 Oct.
٠) Salvius har ock författat båda de kungliga propositionerna.
٠) Riksarch. Acta åc.



stendöm e. I)å ،letta inberättades till Drottningen, svarade l،on: ”Det 
”är ett seeretnm  D om us Regia؛ att icke bortgifva furstendöm cn” ٠),

Sedan kom  ordningen till ständerna. Rådet upj)kalla،le till sig  
utskott från alla stånden ٠٠١١ uppläste för dem de föreslagna vil- 
koren. Landtm arskalken begärde å adelns vägnar att fa en afskrift 
och svarade, ٠٦٤٤ ståndet skulle taga ärendet i öfvervägande. Sam - 
ma anhållan och sam m a svar yttrades ock ٠٦٢ Erkehiskopen å sam t-  
liga  de ofrälse ståndens vägnar. Detta var ovanligt, ٠٦٤٤ icke hvart 
stånd svarade för s ig , och adel[، synes hafva sett ،let n،ed någon 
undra[[, m en yttrade vid tillfället ingenting 7).

1 allm änhet kunde adeln synas hafva skäl att vara belåten med 
conditionerna. Den hade genom  dem fått sina privilegier bekräf- 
tade och den fruktade reductionen, såsom  det ty ck tes , för fram- 
tiden gjord om öjlig genom  den ل D.te ؛»unkten. M en, * '  
närm are denna l l : t e  punkt, så kan man lätt in^e, att deruti egent- 
ligen ldga finnes, som  kunnat liindra en framtida rä^t n،ed de 
förskingrade godsen. För det första är Iiemligen ingenting nä،nn،lt 
om  alla d em , som  voro sälda  eller bortbytta , och för ،١٠٤ andra 
är det ej ens a lla  innehafvare af donationer, som  derigenom hir- 
säkras', utan blott K. M:s ”enskilde tjenare” 0 ،‘l[ dessutom  er،dast 
d e , som  äro väl meriterade och af K. M. särdeles rekom m entle- 
rade. D e ofrälse stånden 1ملها  aldrig yrkat, att alla donationer 
utan undantag skulle återindragas; de hade uttryckligen förklarat, 
att de adelsm än, som  gjort sig väl förtjenta af fäderneslandet, borde 
få behålla l،vad ،le erhållit. —  Måhända kan man ؛ denna 11 :te  
paragrafs ordasätt, se  ett nytt bevis på hvad S0I11 förut är sagdt 
 ,afseende på Christinas tanke om nödvändigheten af cn reduction ؛
m en derjem te bem ödande, att under sin regering afl)öja hvarje 
strid derom . Hon ville ej binda h ä n d e r a  på sin efterträdare, 
m en på sam m a gång ej synas hafva lemnat dem fria.

٠) Rådsprot d. 8 Octob. Gusfaf Adolf har ofta sagt mod anledning 
af ”den difference, ،٩٠٢٨ var emellan honom och llertig €a['l Philip”, 
att, om han finge flera barn, sä skulle ingen få något fursten- 
döme. Anecdota Benzeliana i Linköp. Bibi. Handl.

آ ) Ridd. 0. A. prot. d. to  Octob.



 ،Emellertid, om 1ا(ااا 1ا؛آال اامأل،اا sådan plan, så ةما(طمرا ،1اام
١١١٢١١! ,å ena sidan insåg adeln ا''أ' .punkt ؛ ا1اااام.آ åtm instone ieke 

genom  den ؛ ١٢١١١١١١$،؛säkerhet var, son ١٠٨) i sjelfva verket ringa 
stället tor ؛ beslöt derföre anhålla, att ااماآآااا)ا ٠٢١١ ofvannäm nde 

*’enskilde tjenare” något allm ännare uttryck måtto am ändas sa m t, 
m anade ؛؛att köpegodsen äfven m åtte om förm älas 8). Å andra sida 

de ofrälse stånden, att ،lenna ])aragraf antingen stod i rak m otsats 

reduetion, eller ٠١١ lenna riksdag yrkat om) (١٠ آل،)ا till allt hvad 
oek var onödig, eftersom  ingen kronans undersåte skäligen kunde 

 beröfvas sina benefieier, ٠١١١ han väl tjent ٠٠١١ gjort sig deraf ١١١٠٢-؛
-d e , att den borde uteslutas. D er ماآء؛ا i båda fallen ٠٠١١ — terad 

furstendöm, ااازل(ممام e åt H ertigen ٠١١١" att anhålla ١٠، beslöto ١٠٨١٤٠ 
-١١٠٢ .utlaga i oeh tor hans underhåll ٠١١ ١١'؛ de annars fruktade

gerskapets sekreterare Skim k framförde till adeln de tre ståndens 
-١١٤٠ lades på den l l : t o  punktens ^اح؛ا ؛ ؛^٨٨٠٢١١٠ beslu t, hvarvid

(.٠ shitande
to a d  mån detta behagade adeln kan slutas af landtmarskal- ١ 

— anledning deraf. ”Detta bestot —  sade l،an ^١١١٠ kens yttrande 
såsom  de lialva , (٨٢٠٢̂٢٢٠٠٠. ’٢ ir alldeles likm ätigt deras öfriga؛” 

genom  ovanliga pro- ٠٠١١ privilegier ™١٠٩ *’förr tenterat labefactera 
hafva ieke kunnat gjort det ٨١٠١١ ,”eesser !)ringa (lem i sina garn 

annan l)0g oeh ا ٠١١(ق begynt gå ١٠ ١١١١) "d irek te, dertore hafva 
rka. Först؛Carls bästa att s t ،١١٠٢̂؛ ”sökt !)lausibilitet derm ed 

sökt draga oss på sin ٠٠١١ god ordning ٠١١ ”hafva de im ertorat 
gått fort, hafva de unierat s ig , sul) ١١١٦٢ sedan det intet ,١١١٠٨ ,”sid a 

i sanning ١١١٠١١ ,m ed riksens f)ästo ١٠٤) såsom  skedde ,؛١١١١٠٢ ”specie 
”till ingen annan ända, än adeln förfördela, i livad måtto de halva 

till (let andra liar Erkebiskopen talt tor alla 0آاء Sedan ،.ااااااآ<آ” 
”tre stånden, när vi voro tillhopa i R ådet, l،varaf är klart nog att 
•٢̂١ ٢١١١١١ till ٠٠١١ ٢٠٢٨١٠٢٥٢١ är firmerad ١١٨١٠٨ deras ٠٨١̂١١١١٢٨ ”so 

hafva trädt till- ١٠) tortio tillökt derm ed, att ٢١٠ ؛١٢٠ etta hafva!(” 
svar göra sin sak så ٢١١١١٧٠٢ ٠٠١١ ”sam m ans att genon، författade 

häridi att göra?” Ståndet svarade: ٨١١ e k e t  fastare. H vad är؛”m 
٠٠١١ ،defensionis nostra ٠٥٢٨٤ annat, än söka ؛٨٤٠٤ ”O ss åtorstår

.”oss heneficerat ^ aD er ١٠٨،”

رو ؛آا0(مل 0. ٨ . prot. d. 11 Octot). 
® ا إل(؛أا . ©. A. prot. ٠١. 13 Oe،ob.



E tt utskott a isändes (lerföre genast اا؛ا Drottningen ^ ٢ att 
klaga öfver de tre ståndens beteende. Hon svarade: ”.١ go<ie 
”Herrar skelen icke så  heit illa uj)j)taga de andra ståndens propo- 
”sitioner eller däm m a, att de hafva alldeles erätt. Privilegierna 
”m åste man fuller se på , men salus patriae är dock mer. An kan 
”jag U|)pel؛ålla Eder uti min lifstid, m en det kan komma en an-  
”nan efter m ig , som  tilläfventvrs icke så gör. D e andru ståndens 
”otidiga tal om  godsen ١١٥٢ jag utslagit, ty jag ser mera på min 
”hand, än på några dalers ränta” —  •nen 1اامل  km ale (lock ieke  
enligt adelns önska•• ändra den l l : t e  punkten , ”ty  de•• är med tlit 
”så ställd och beräknad till hvars och ens bästa” ١).

' Em ellertid lyckades icke l،eller de ofrälse stånden att utverka  
ett furstendöm e åt hertigen. D e talade flera gånger med Drott- 
gen derom••؛•• , m en hon svarade bestäm dt nej 0^1• tilläde, att: ”j 
”förstå•، icke den farlighet, som  derutaf hänger; i all politik liar 
١١٠٦•• ؛•” •det nogare att observera än detta”. Me•• i afseende på 
den t t d e  punkten voro de ؛)bevekliga. D e  försäkrade att, ”hellre  
”än att underskrifva den , ville de sam tligeu resa sin väg frå•• riks- 
”dagen” *). För denna ifver m åste Drottningen gifva efter ءم1ا  

شااا)ا،الأ  blef verkligen utesluten.

U nd errätte lsen  härom  väckte den lilligaste ٠٢٠ ١١٠ $ adelm Ännu 
en gång vände den sig  till Drottningen. H on svarade, att det •••• 
var för sent att göra ••ågra ändringar, m en att hertigen ju kunde 
i ett särskildt instrum ent ”adsecurera” adeln. Landtmarskalken  
gjorde några invändningar och försäkrade: a tt, om  de••••؛• punkt, 
som  är adelns förnämsta stöd uteslötes, så sk u lle  de få föga nytta 
af alla de beneficier, hvarmed H. K. M. dem  benådat. J<]rik O xen- 
stjerna tilläde: ”Detta att utelåta vill gifva en m ateriam , att, då 
’’hvar och en af bondeståndet kom m er h e m , skola  de bryta halsen 
’’på adeln. Man hafver väl sett och sp ort, hvart ut de hafva sy f-  
”tat; (let hafver intet varit m örkt att taga på”. Drottningen 
svarade: ”j  behöfven intet akta stort d iscurser” —  och flirblef vid 
sin vägran. Då utbrast Eejonhufvud: ”D et vore vä l, om man finge

’) född. 0. A. pi-ot. d. ،ي  Octob. 
2) Rådsprot. d. 14  Octob.



”vota, ١٠١٠١١١ soni liafvor däm p at oss för E. M .l ااهاا  V(»re v a n l,  

”att mail slo؛؛e lnifvmlet för fotterna ة>ا  honom ” .رء

D et l)lef ، ا0ااء  d e n  id. Den 11 :te punkten var och förblef ide- 

sluten ا1ة  hertigen undertecknade coinlitioiicriia, hvilket skedde أ؛>ا  

sjelfva kröningsdagen, den 2 0  Oktober. Likväl lärer han enskildt 

liafva försäkrat Riksråden om  oqvald besittning af de donationer, 

som  de 11U innehade eller frannlel^s kunde kom ina att erhålla ٠). 

D erefter firades Drottningens kröning ined en dittils i norden oseikl 

prakt. Detaljerna deraf skulle det dock blifva för långt att här 

beskrifva.
För sam m anhangets skull hafva vi i oafbruten följd framställt 

förlopjiet med hertigens l'،iiLl؛ir؛iiide för Svea Rikes Artlurste. L n-  

<١٠٢ hela denna tid liade (lock frågan om reductionen ej ett ögon- 

blick varit nedlagd. Ronderna yrkade oafiåtligt derpå ocli de all- 

dra båda ofrälse stånden v o ro  alltjemt sysselsatte med den sk rift, 

som  skulle öfverlem nas till Drottningen. Borgerskapets sekrete- 

rare Skunk författade ett förslag Nertill och inom presteståndet 

uppsattes fiera sådana, bland livilka 1'erseri var den förnämsta. 

Slutligen sammanträdde Nils N ilsson , Skunk, Terserus اا'اه  en 111؛- 

nan prest v؛(l namn Film erus i S:t Jacobs kyrka ocli öfverenskoni-  

m o, sedan alla de olika förslagen blifvit ined livarandra jem förda, 

att sammanslå Terseri ocli Skunks skrifter till en enda ocli Ull- 

derställa den ståndens bedönm iande *). Den blef enliälligt gillad آذ  

borgare ocli bönder sam t af pluraliteten bland ؛)resterna. Jvn dag  

utsattes till uiiderskrifvamlet. T erserus kom  något sent U1 ؛1؛  i ؛١٢٠ - 

steståndet. Vid inträdet m öttes lian af E rkebiskopen, som  med 

m ycken oro om talade, att fiera biskopar vägrade underskrifva ocli 

att det öfriga ؛)resterskapet (leraf ما1؛اآ’؛ا  tvehogset. 1’erserus skyn- 

(lade hastigt fram , befallde ståndets notarie att ö؛>pna (lörrarne ؛ي  

vid g a h e l och utropade: ”Må livar ocli en utträda ur vårt sam - 

”q väm , som  vägrar att underskrifva; v i  vilja icke längre erkänna 

”en sådan såsom  m edborgare ocli patriot, utan såsom  en fiende

رأ  Ridd. 0. A. prot. d. 19 Octob.
Pehr Brahes Tänkebok p. 77 ر . Stockholm 1806 .

 ’ Terserus. Skunk säger dock i ”Anteckningar om sitt lefnadslopp رء
i Upsala tidningar 1 7 7 7 • ؛٥١ , att han ensam författat den skrift, 
som lemnades ät Drottningen.



”och förrädare” ٠). D etta kraftiga tiJltai i،adc' verkan ٧٥١١ alla U I1-  

derskrefvo utom  några högst få. Hiskop Laurelius i،،lade dock et! 
slags reservation ’). H os de andra båda stånden m ötte underskrif- 
vandet ingen svårighet och  skriften öfverlernnades slutligen till Drott- 
ningen a،■ !ärkebiskopen, Nils Nilsson ocl> Skunk 8). Hon em ottog  
den nådigt och sade sig ”ingalunda vilja alldeles afslå eller förgäta 
”den reduction , som  de begärde, m en, att l،on under närvarande 
”förhållanden såg sig nödsakad att ic‘ke tala derom , på det ej upp- 
”ror deraf m åtte förorsakas. Dessutom  skulte det vara (d)illigt, att 
”just ١١١، fråntaga adeln sina gods, då den måst vidkännas så dryga 
”om kostnader för kröningen. Men i sinom  tid —  slutade hon —  
”skall jag nog laga så , att en konungsräfst bJifver hållen efter som  
”lagen hir،näler” ٠).

Denna märkvärdiga protest ١), som  för öfrigt kastar e tt klart 
ljus öfver landets olyckliga belägenhet bakom den yttre storheten , 
innehåller i största korthet följande. Fiirst beklaga sig de ol‘rälse 
stånden, att rikets skatte- och kronogods till särskilda herrars 
nytta äro kronan afliände sam t att af de många eröfrade provin- 
se،-na K. NI. endast har nam net och titeln, men några få enskilda 
sjelfva landets egendom  och inkom st, ',liksom om v i fö r  dem och 
”ej fö r  fäderneslandets bästa s tr id t och fä k ta t hafva”. !föraf ٢̂١١ 

k o m m it, att K. M. och kronan, ؛ stället för sina årliga och vissa  
ingälder, dem  allm ogen gerna erlägger, nu blifvit remitterad till ،'١١ 

hop ovisse  ٠٠١١ ،lyuppfunne pålagor, som  hos allmogen m isshaglige

٠) Terserus, ]. c.
أ ) Finnes i Presteståndels archiv.
8) Skunks anteckningar ،5،c. I afseende pä bestämmandet af dagen, 

då detta skedde, företer sig någon svårighet. Undertecknandet 
synes hafva försiggått d. 7 Nov. (tt. s. fl. X X II, 241) och Lau- 
relii omnämnda reservation bär äfven detta datum. Men redan 
förut (1. c. 2 12) är det uttryckligen sagdt, att skriften d. 8 Ok- 
tober inlemnats till *' Huru man bör förklara denna
motsägelse, kan ej uppgifvas.

٠) H. S. H. X X II, 22 1 .
٠) Den är särskildt tryckt i Stockholm 1 7 7 1 , säsom det synes, med 

anledning af den då pågående lifliga striden om de frälse och ofrälse 
ståndens ömsesidiga rättigheter, hvilken framkallade en rik littera- 
tur af pamfletter.



-a låta utan de nedrige ståndeos litar؛*äro och sig icke I>ractice 
leo fattiges undergång. Itekliigligt är ä fte n , att s،å<lana) ظ(اسماا 0ا1ا 

extraordinarie hjelper, som  fiir något särdeles tillfälle äro beviljade, 
på detta sätt icke allenast blifva beständige, utan ock att andra dera'، 

taga en del, som de sig  tillegna och således göra skattebördan för de 
öfriga så m ycket svårare Derefter uppräknas en mängd olägen- 

lieter, som  af en slik abalienation m åste föranledas och v isa s , Imru 
(len icke allenast strider em ot rikets lagar, utan äfven em ot de för- 

onhiingar Gud sjelf i gamla Testam entet för sitt folk stadgat. Med 
anledning af allt detta, se sig rikets ständer af presterskapet, hor- 

٠١١١ .gerskapet och allmogen orsakade underdånligen påminna K. M 
nödvändigheten att till kronan återindraga alla föryttrade gods och 

här،ned intet annat sö k a , än att E . K. M. ١؛ räntor. ”Och såsom 

att E. M. täcktes denna ١,؛ vid g å , så be،lje آ؛ااا ”ocli Sveriges rike 
taga ocli icke tillåta, att någon den؛)؛(l^ligeii u؛،)åm innelse n؛( ”vår 

”således måtte uttyda, som  ville vi oss företaga E. K. M. Ilå- 

”got föreskrifva ocl) i sin Ktmgl. m yndighet gripa, !)vilket Gud 

”skall oss bevara ifrån, besinnandes, a t t  E . K . M :s t i l lb ö r l iy a 

ocli a t t  de sä ledes م’ء،//مح-مح/،،ءم، och m yn d ig h et ä r  v å r ار/؛،ءو” 

”tillh o p a  h ä n g a , a t t  de t il l ik a  a n te n  inäste s tä  eller [a l la .  Icke 
m issum ie, att (le m än , som  genom  verkliga tjenster ١؛ ”lieller att 

”det hafva förskyllat, måga tillbörligen vedergällas. Såsom  ock vi 

enningar kronan undsatt lialva؛( ”icke tänka, ،att d e , som  med sina 

uitte؛؛ ”()(“Il gods derhire bekom m it, skola dem utan vedergällning 

.”gånga, utan endast underdånligen söka ocli intendera, att E. K 

 ”.١.! om sin och riksens rätt så viil soin om landsens bästa st-؛
åmint oel) att livar، och ett stånd uti sill؛( relse ocli regering kan” 

fta ”. 1)^ begära؛friilsad l)l ء>ء]*ا ”tillböriiga friliet erhållen, fredad 
således: att intet gods evärdeligen bortsäljes eller b o rtg iftes , utan 

pennin- ة)إ till värdiga ocli m eriterade män förlänas; att, om nöd 
gar ändtligen så fordrar, kronans gods och räntor blott må till 
iuliindskan ،'(irpantas, hvarvid skattebonden hafve företrädesrätt till 

sill gård; att räfsteting i liv^rje lagsaga årligen ق)ا anträttiglieten؛( 
må liålkas; att intet ställd må sig allena riksens tjenster tillegna; 
att alla utan åtskillnad må njuta lika fördel för lag och rätt; att 

å det strängaste förbjudas; att fräl-؛( rftata fängelser och torturer؛( 

-tala och att stän؛)؛، sebönder liksom andra må herrredagspenningar



:١٠١

tala ة، undsägelse niå på riksdagar ااأن،اا اا0ا 0ااة f؛$ri ٢؛ ٢ derna med
(.2 em  riksens [frid och rätt

iufömnad till 1ال؛اا؛ا s^ lan  skrift ٠١١ et blef snart b ek an t, att[( 
den stiirsta oro. Riksm اا؛آ- arsken ؛ Drottningen. Rådet kom 

ifrån ا؛ااا skade: ”att han för sin person vore några hnndrade 
Sverige.” Rikskanslern bedyrade, att han icke s«åg annat, än en 

olycklig framtid för fäderneslandet. ”I)e  ofrälse stånden” —  sade 

han —  ”göra sådana ingrepp i K. M:s rättigheter, att vi snart lära 
”få se D ess resp ek t, lagar och stadgar ligga under fötterna. Våra 

denna oenighet .)* ؛؛٢١ ٠٢ ”ovänner Danskar och Pol.ackar kitsla sig 
svara ١؛ <؛ةأ , om،™ 1” ١؛ زء fall någon olycka händer, så kunna 

göra K . M. påm innelser. Kunde saken dermed rem edieras, så” 
r fädernes-؛”ville jag genia såsom  en ny CuHius gifva min hals fi 

”landets bästa.” Han nihnnde sedan, att han uppsatt cu rem on- 
stration, som  vore äm nad att i rådets, adelns och krigsbefälets 

namn öfäerlem nas till ])rottningen. Den upplästes och gillades af

رأ  Denna skrift var i långliga tider ett mål för adelns största harm.

Både Terserus (celloquium cum rege i Wallqvists Ecclesiastique

samlingar 5:te flocken) och Skunk (Anteckningar Ac.) omtala för- 

följelser, som dem vederfarits i anledning af den del de haft i dess 

författande. Efter 167 2  års riksdag, då presteståndet åter väckt 

fråga om de abalienerade godsen, lät adeln utarbeta ett så kalladt: 

Sva r ا/ءم   vederläggning af de ةو’ ؛آ( ، ء،أ/ ؛٢?  ständers ■ingifna sup-  

plication till Drottning Christina. Författarne voro: riksskattmäst. 

Sten Bjelke, riksråd. Clas tfälamb och kammarråd. Ilenr. Falken- 

berg. Uti inledningen till denna skrift förklaras ofvannämnde sup- 

plication vara: ”en obillig protest, uppfylld med beskyllningar emot 

”öfverheten och det förnämsta riksståndet i afsigt att göra det för- 

”hatligt och sedan få styrelsen i sådanas händer, som till helt an- 

”dra förrättningar ٧٠٢٠ ärnade och på riksdagar endast ägde att 

”afhöra och besvara konungens propositioner; men icke grabba i 

”re^ ،m tssak ern a , sjelfve proponera och taga sig något an, son، 

” till riksstyrelsen och konungens omsorg hörde”. Pragmat. historia 

om Erälseståndet i Sverige, p. 65 . Stockholm 1769.

.Härmed kan man jemföra följande rader hos Chanut (II, 104 ر*

”Ces difficultéz, formées dans l’assemblée des Estats aussitost qu’on 

publia la paix, firent douter, s ’il estoit expedient å la Suede de 

n’avoir plus de guerre et les voisins, qui craignait qu’elle fut

obligée d’en chercber, penserent aussj a leur seureté,”



Herm an Flem ing gjorde ام1ا B engt Skytte ,ةة1ا؛سم de ilesta ; endast 
invändningar. I)e anm ärkte, att det var ett bland extrem is skrida 
till en skriftlig rem enstratien; sanft a tt, om  sådant ansågs nödvän- 

naje-؛ digt, det doek vore ftir liårdt beskylla alla ständerna för 

-dem äfven finnas många oskyldiga. Ridsn،ar ن1لظا(ا stätsbrott, då 

svarade: ”Ilvilka kunna de väl vara? D e hafva ju saintligen ا،مآة 

K. M. ٠٢١١” :godsen” ; oeb kanslern tilläde ٠٢١١ ”inlcmnat skriften 

-en  sedi »٨١١٢ ”detta icke radicitus rejnedierar, skall inan bär 

aldrig kunnat stil- ؛1ااماأ såsojn l،os T orstensons arm ée, l،v ,ا؛الم” 

-klingan.” M ajoritetens ،ne ٠٢̂٣١ ”las, om  icke Seckendorfl* gått 

det beslöts, aft vid tillfälle öfverlem na rem o-،، ٠٠١١ ,segrade ةاا؛اا

(.٠ strationen

är-،، ٢̂١ Vid nästa rådssam w ankoinst, då äfven Drottningen 

sig deran. ltiks،narske،، började i ett vid- ااة،اا varande, ärnade 
luftigt tal utbreda sig öfver den fören ing, som  var ingången ei،iel- 

lan de ofrälse stånde،، e،not adeln och hvarm ed de åsyftade att 
beröfva den dess privilegier. ”Riksråden —  slutade han —  hafva 

”ansett sin pligt fordra att derem ot uppsätta en underdånig rem on- 

lägga för E. M:s fötter.” Drottningen ،،١، ”stration, hvilken de 
svarade: ”Jag vet fuller, att på riksdagar icke alltid plägar gå så 

”trådrätt. Ilvad på denna blifvit passeradt af de tre stånden om 

hoppas, att de ej mera skola ءه1ا ”privilegierna har jag utslagit 

”derpå urgera. M en, efterso،n j  gode lmrrar bedjen mig m ainte- 

”nera edra privilegier, så påm inner jag m ig , att jag är satt till re- 

är en fri riksdag 1لس .”ge،،t så väl för d ^ a t t i g ^ o m  de rika 
alla hafva här lika fritt att tala”. K iksm arsken invände: ”Men ١><،'!” 

— ”.de göra intrång i K. M:s rättighet”؟ derom 1مح™  Drot،،،.: ”N e j 

ksn،arsk.: ”Deras skrift utvisar nog det.” —؛de icke talat.” —  It” 
D rottn .: ”Jag l،ar deruti intet sådant kunnat linna.” På detta sätt 

stund; riksråden lyckades ej uppreta Drottnin- ٠٨ fortgick sa،،،talet 

af protokollet kan ej se s , huruvida rem onstrationen blef ٠٠١١ gon
*(. ?(m ottagen eller ej

٠) Kadsprot. d.29 ؛ Oktober. RemonsUationen tinnes tryckt i It. ة . it. XXV.
٠) Radsprot. d. 31 Oktober.



Bönderna voro em ellertid -sin sida föga belåtna m^d att re ة   
dnetionsfrågan blifvit, såsom ٢؛   nännd , tills vidare skjuten åt sidan. 
D e började m isströsta om  att någonsin blifva befriade från det för- 
try ck , ! ٢٢̂̂١١  de ledo. ”Vi veta” —  sade de —-  ”att i andra 
”länder är albnogen träl och befara, att det äfven skall öfvergå 
”o ss , änskönt ١؛  äro födda fria ٠). Förr kunde ١؛ , då nöden blef 
”stor, quittera våra h em , m en nu är hela riket under adeln och  
”blifva vi så J)å den ena orten icke bättre behandlade än på den 
”andra.” Endast löftet 0 آلا  en särskild förordning, som  noga be- 
stäm de förhållandet m ellan frälsem annen och skattebonden, kunde 
någorlunda ställa dem tillfreds. f )e  fordrade då , det deri m åtte  
uttr؛ ckligen inlöras, att ”de äro ett fritt folk och ej kunna tvin-  
”gas att blifva eller gifta sig på ett eller annat ställe.” R ikskan- 
slern !nedgaf, att denna fordran var billig, ”ty de äro ingenui och 
”det är endast en contractus, som  är em ellan dem och deras lm s- 
”bonde” أ) .  Han erkände tillika, att ”det pecceras uti alla stånd 
”derem ot, att man icke låter bonden hafva sin tillbörliga frihet” ٠). 
ltik sdrotset Pehr Brahe ville derem ot icke medgifva, att de hade  
Något att klaga öfver. ”P rest, borgare och bonde” —  sade han 
—  ”sitta !١٧ i Guds kålgård, undantagandes hvad mödan dem  
”tränga kan i denna oförmodeliga dyra årstiden” ٠). Då sam talet 
rådet en gång föll på allm ؛ ogens klagan öfver m isshandlingar af 
sina adliga herrar, försvarade båda dessas rätt att med ”pryglande” 
afstralla sina bönder. Drottningen upptog detta illa ocl، yttrade: 
’llä r  är lag ام“ا ! rätt i landet; dertill är den fattige så väl som  
den rike berättigad. Bönderna äro ock ett fritt fo lk , ingenui, 

”subditi regni 0الء  hafva votum i riket.” Riksdrotset svarade: "Vi 
"äro a lle  su b d iti r e g n i;  b ö n d ern a  ä r o  m ed ia te  su b d iti ,  m en  v i

Den utlofvade förordningen b le f verkligen upj)satt och öfver- 
lemnad åt bönderna till genom seende. M en, vid närmare skär-

”im m ed ia te"

.Rådsprot. d. 22 Aug (ء
.Rådsprot. d. 14 Oktober (آ
٠) Ridd. 0. A. prot. d. 5 Aug.
') Ridd. ٠. A. prot. d. 15 Oktober. 
’) Rådsprot. d. 14 Oktober.



skådande deraf, funno de sig föranlåtna att bedja få slippa så be- 

skaffade privifögier oeh i stället såsom  till^ ren e  blifva bållne vid 

Sveriges lag och Jordaboken *). För att dock förskaffa dem  någon 

säkerhet begärde Drottningen sjeff af landtm arskalken en skriftlig 

förbindelse, att adeln skulle väl behandla sina bönder. Fandtm ar- 

skalken svarade, att ”det ffille adeln något betänkligt afgifva en  

”sådan skrift; derem ot kunde han på sitt adliga parole ftirsäkra, 

”att bönderna ej annorlunda än efter lag skulle tracteras.” Men, 

،lå Drottningen ej var belåten härm ed, m åste lian slutligen upp- 

sätta ocli å ståndets vägnar underteckna (föll begärda ”attesten” 3). 

D essutom  gick rikskanslern up؛) på riddarlius^t och förmanade  

^(föfö att fara varligt med allm ogen. ”En part” —  s؛i<fö lian —  

”trycka bonden på ett elför annat sätt så liårdt؛, att lian m åsfe  

”sätta skattehem m anet till. D e vilja ١١٠١١٢٠ i utskrifningar stå livar 

” 10:de för kneckt än livar ^0:(fö; så litet ؛estim era (fö denna 111؛- 

”dring em ot det betryck dem  vederfares. .١ gode ٢١̂١١٠٢٢ före- 

”kom m er klagom ål, ty skofön veta ل  , aft, om  sådana kom m a för 

”١١٠ M ., skall ١١٠١١ (föm med liämnd upptaga o c li, skulle riksens 

”råd sitta dom (föröfver, så varder det en part illa bekom m andes” ٠). 

—  Slutligen utgör ock 5:te paragraplien af riksdagsbeslutet ett för- 

sök att ordna adelns (icli skatteböndernas öm sesidiga skyldigheter. 

De r ؛ ؛ låbjudes, att bonden skall utan undsägelse erfögga till adels- 

m annen sina vissa årliga utskylder enligt kronans jordeböcker; 

sam t att, då (let förut ،alltid varit vanligt, att ١١̂١١ utom  de vissa 

ocli årliga äfven utgjort اامز،ا>ح(ا^ةج^مآامم،ا  med körsel ocli ،annat 

dylik t, så liafv^r K. M. ställt detta till h u sb ön d ers 0 اإا  skattebön- 

ders välvilliga förlikning, så framt (le sig med sänvja kunna derom  

förena. M en, der (fön ena ٠١١٠٢ <an،lra ؛٢٤٠١١<»  icke till någon af- 

handling vill förstå, skall landslföfdingen öfverse kronans register 

och räkningar sam t efter dem  bestäm m a عء>اراماءظ  sådant d('t till-

2) Rådsprot. d. 31 Oktober.

٠) Ridd. ٠. A. prof. d. و Nov. Attesten finnes bland bilagorna till

fö ren e v a r it8'

riddarhusprofokollet.

٠) Ridd. 0. A. prot. d. 5 Nov.

*) Riksdagsbeslutet hos ^jernfnan, 11.



Riksdagen ه،ا(ا€ ،١٧  varat i öfver fyra månader, hvilket på 
denna اا؛ا  var oerhördt. O ekså hade ständerna redan länge klagat 
öfver dess långvarighet och önskat sig  h،?m. Christina sjelf bör- 
ja،le frukta, att, om riksdagen räckte längre, ständerna möjligen 
kunde företaga sig en granskning af hennes förvaltning och hushåll- 
ning ٠). Un،ler sådana förhållanden gick riksdagsbeslutet igenom  
ut؛m någon synnerlig strid. De ofrälse stånden fordrade visserli-  
gen i början, att deri skulle införas en försäkran em  framtida re- 
duktion *), m en , då adeln ifrigt lade sig  derem ot, afstodo de snart 
från sitt påstående. Den 6:te N ovem bor voro ständerna för sista 
gången sam lade på rikssalen och den derpå följande dagen under-

') H. s. H. X X II, 24 0 . I förbigående kan nåmnas, att ständerna 
vid denna riksdag samtyckte, att, utom sina vanliga vissa och 
ovissa utlagor, erlägga de så kallade qvarntullsmantalspenningarne 
samt fördubblad accis utom i afseende på b ^ u g p en n in g a rn e . Der- 
emot erhöllo de befrielse från utskrifning och boskapsskatt till nästa 
riksdag och borgérskapet särskild،, ”för städernas bättre tillväxts 
skull”, från sina vanliga kontributioner, emot det, att det åtog sig 
den fördubblade accisen. Denna förhöjning, som naturligtvis lika 
mycket drabbade i städerna boende adelsmän och prester, gaf an- 
ledning till ett häftigt motstånd å dessa båda stånds sido, hvilket 
endast med svårighet öfvervanns. En sådan strid förorsakades ock 
af mantalspenningarne, hvilka de ofrälse stånden blott på det vil- 
kor ville åtaga sig, att alla ständer (således äfven adeln) dem er- 
lade. De förklarade, att, då adeln hade under sig alla godsen, 
sä borde den ock i första rummet bispringa kronan. Adeln sva- 
rade, att det skulle vara dem "en skymf och likasom en nesa, 
”att de blifva tributarii” (H. s. H. X X II, 2 2 3 ) och ?ehr Brahe 
utropade i rådet: ”٥٥  ofrälse stånden vilja att v i, när det påträn- 
”ger, skola vara kronan obligerade, ja! om ock vi skulle draga 
”skjortan af kroppen.” (Rådsprot. d. 8 Oktob.) Slutligen blef sa- 
ken så afgjord, att ”adelns personer och enskilda hoftjenare” un- 
dantogos från den nämnda utskylden. Dessutom stadgades uttryck- 
ligen, alt äfven frälseskattebönderna skulle betala herredagspen-

tecknades r iksdagsbeslutet8

٠) Chanut, II, ،© 3.
’ ) II. S. II. X X II, 2 1 5 .

ningar.



Så slutade denna riksdag, den ©roligaste, §©m |)ä länge varit 

hållen ©eh ©،،، hvilken eti samtida författare yttrat, att: ”de!، e>، 
”tid syn tes m ycket underlig, så att man icke väl v isste , hvart ut 

D en , s©m hade m esta skäl att vara belåten (.٠ ””allt v ille  lända 
med dess utgång, var Drottningen. If©n l،ade ieke allenast fått 

la،، ©m l،ertigen؛< ökade bevillningar, utan äfven genom drifvit sin 
©ch dessutom  lyckats afböja hvarje våldsam t utbrott af ståm lshatet. 

Adeln hade vida ndndre anledning till förnöjelse. V isserligen hade 

reducti©nen blifvit tills vidare afvärjd, me■، de ©frälse ståndens föga 

D er ©cl، den l l : t e  punktens uteslutande ur hertigens؛ återhållna 
ner antydde nogsam t hvad framtiden sk،،lle medföra '). För؛©t؛c©nd 

nst©ne sk en-؛att em ellertid återlifva dess m©d ©cl، gifva den e■، åtm 
kronans ١١٢ bar säk erhet, befallde Drottningen rik^am n،arrå،let ،att 

j©rdeböcker utelem na alla bortsålda gods ©cl، gårdar ©cl، de،،، i 

sam t gj©r،le dessutom  åtskilliga för- ؛؛( stället bland frälset uppföra 
l،eter 3). Äfven de ©frälse stånden h،،g-؛bättringar i grefvarnes fr 

nades m ذاااا©ل ed nå^ra förmåner. ?resters^a{)et fick ändtligen vid 
riksdag de privilegier bekräftade, s©m redan 1647  blifvit före- 

Till b©rgerskapets fördel utfärdades en sträng förordning (.٠ slagna

٠) H. s. 11. X X II, 252.
٠) Kanslern sade sjelf: ,’Ehuru alla controversier nu synas adjuste-

”rade, sä ة ،’ likväl med detla s©rlet sä mycket gjordt, att hvad 
٠ de på föregående riksdag begynnt, hafva de nu fullföljt; på tredje 
” riksdagen lära de väl så mycket ifrigare drifva detta, som län- 
ط”  K. M :hdgh et till pr^judice.” Hvad han tillägger är märk- 
värdigt nog: ’, Det är en species, att adeln opponeras för godsens 
”skull; vore icke de, förde adeln adjungera sig med de andra 
”ständerna emot K. M:s hdghet.” Det är mindre sannolikt, att 
han härmed menat, det de ofrälse stånden skulle hafva förenat sig 
med adeln i ett tadlande af Drottningens misshushållning (Fryxell, 
IX , 82). Troligare är, att han syftar på den fraction af lågadeln, 
hvilken i allt annat delade de ofrälse ståndens opposition emot 
hdgadeln, men nu af fruktan att förlora sina gods qvarhölls på 
dess sida. Man här märka, att kanslern gifver uttrycket ”Kongl. 
Maj:ts höghet” en ganska vid utsträckning.

*) Resol. på Ridd. ٠. A. besvär 1 6 5 0 , ج 9. 
رأ  ?ragroat. hist. om frälseståndet p. 51.
٠) Genom dem blef, bland annat, väg öppnad till adelsskapet för اط -  

skopars och superintendenters barn, hvilken förmån presföståndet



ocl، dcrjem te öppnades för l،varjo ofrälse utsigt (٠ landsköp 

förklaring öfver ordet ”vanbör- 1الم) till rikets alla em bcten genom 

،lig”, son، Drottningen straxt efter riksdagen lät utfärda oeh hvaruti 

(let l،oter: att n،ed detta uttryck endast den bör m enas, ”som 

”vanslägtas från sin redliga börd och sig om ingen dygd och ära 

”betlitar”. Men att derem ot hvar och en annan, ”han må vara 
af adel, prest, borgare eller bonde härkonunen”, ej får eller kan 
k.allas vanbördig eller från något ärestånd i fäderneslandet ute-

(.٠ slutas

D en vigtigaste frågan, nem ligen ،len om  godsen , var em eller- 
de förra öD erklagade förhållanderna fortleföe så- ٠٥١١ tid oafgjord 

ledes ،«ed full kraft. O ckså upplförde ej tillika med riksdagen den 
allm änna jäsning bland de ofrälse stånden, som  deraf fram kallats. 
D en syn es dock hafva fått en ny rigtning så till vida, att man 
Iförjat uiisströsta om  förbättring under Christinas regeringstid ocl، 

derföre önskat påskynda Carl Gustafs uppstigande på thronen. Ännu 
skildrat förbereddes den ١؛ under sednare Ifällfö،، af den riksdag 

så kallade M esseniska sam m ansvärjningen *), som  det följande året 
kom  i dagen ocl، In ilken synes hafva haft en större utsträckning 
än man då föreställde sig. D ess lm Dudm äl، äro sam m a personer, 

under riksdagen lärt känna såsom  de förnämsta ledarne ١؛ som 
af oppositionen, T erserus, Skunk, Nils Nilsson m. ،1. Men äfven 
efter ،len blodiga catastroj)h, som  dess upptäckt m edförde, återlför 

،>،au ämm ofta sam m a klagom ål, sam m a fordringar ocl، san،ma 
hotelser 8). Ett nytt utbrott har troligen afböjts genom  Christinas

i ett s؛؛rsk؛ldt memor؛؛d vid riksdagen förklarade sig dem ej miss-
unna.

٠) Hvarigenom sföderna sjelfva befullmägtigades att derdfver قآا1ها  upp-
sigt genom egna ”utridare”. Kongl. Maj:ts plakat d. 31 Oktob. i
Registraturet.

Registratur d. 10 (؛'  November.
رأ  Adlersparres Hisför. Samlingar, I, 372'. Bondeståndet begärde vid 

riksdagen att få åle^enius (d. ä.) till sin sekreterare, men Drott- 
ningen synes hafva afböjt detta förslag. I. e. 331 .

8) Man hörde bönderna hota att ”slå ihjäl all adel”. Bref från Ebba 
de la Gardie till sin son Magnus i H. s. H. XVIII. I Nerike u t- 
bröt 1G53 ett bondeuppror. م



 »؛؛pade föresats att nedlägga reger»؛gen oeb ا(،ااا آ،اام؛اامثأ(الام ؛؛([٢-
m اا؛ا ٨»;؛ t(؛ter ocb !ودا förhållanden. Ändtligen 'ا ٧٥٥, ade utsigten 

de» för- ؛)؛١ la», åvägabragtes0» »؛» äret förut verkställt s iال «sed a 
sta riksdag, som 0آاا  under Carl G ustaf sam uiauträdde, ett beslut 

vars fullkomliga utförande dock de؛reduction på billiga grimder, l
,åter började krige» !lindrade

S T O C K H O L M ,  1851.

p. A. N O R S T E D T  &  S O N r . R ,

K o n g l , اااهة-أ’اء'>»،ء  .






