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Förord
Den här boken är resultatet av ett treårigt forskningsprojekt som 
finansierats genom Vetenskapsrådets försorg. Historiska institutio-
nen vid Stockholms universitet har skjutit till extra medel som bi-
dragit till att boken blivit verklighet. När arbetet nu är avslutat finns 
det flera jag vill tacka: professorerna Jan Glete (Stockholm), Harald 
Gustafsson (Lund), Börje Harnesk (Härnösand) samt Petri Karo-
nen (Jyväskylä) har alla läst valda delar av manuskriptet och bidragit 
med goda råd. Min vän och kollega Peter Lindström vid Institutio-
nen för historiska studier vid Umeå universitet bistod med många 
värdefulla kommentarer i slutskedet. Arbetskamraterna på Histo-
riska institutionen vid Stockholms universitet har frikostigt delat 
med sig av stöd och uppmuntran. Här vill jag särskilt tacka Johan 
Holm och Dan Johansson för deras ständiga vilja att diskutera stort 
som smått i historien. Jag skänker också en varm tanke till framlid-
ne professor Anders Berge för att jag fick möjlighet att slutföra ar-
betet med den här boken på bästa sätt. 

Till sist: tack till Marita, Mikael, Ellen och Hanna för att ni 
finns!

Mats Hallenberg
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PROLOG

Prolog
Den 29 maj 2007 meddelade Sveriges Radios text-tv att den borger-
liga regeringen beslutat lägga ned en utredning om privatiseringarna 
inom sjukvården vilken hade beställts av den tidigare socialdemo-
kratiska ministären. Utredarnas slutsatser pekade på att politiker-
nas vision av att privatiseringen skulle komma att gynna ett små-
skaligt företagande hade kommit helt på skam. Den ”avknoppning” 
av vårdcentraler och andra mindre enheter som var tänkt att för-
vandla de anställda till egna småföretagare hade istället resulterat i 
att ett fåtal storföretag med övervägande utländska ägare tagit över 
branschen. Därmed hade dessa också försäkrat sig om betydande 
inkomster via den svenska statens skattemedel. Under samma må-
nad hade utförsäljningen av det statliga telecomföretaget Telenor 
debatterats livligt i massmedia. Den särskilt tillsatte privatiserings-
ministern, kristdemokraten Mats Odell, fick ta emot bister kritik 
för att av ideologiska skäl driva igenom privatiseringar utan att ta 
hänsyn till de långsiktiga följderna. Från andra håll höjdes istället 
positiva röster om privatiseringens effekter. 

Det här är en bok om den privatiseringsvåg som svepte över det 
svenska riket under 620-talet. Statliga tillgångar som gruvor, skepps-
varv, verkstäder och kungsgårdar arrenderades ut till kapitalstarka 
privatpersoner vilka gavs möjlighet att driva verksamheten vidare 
för sin egen vinning. Men privatiseringarna stannade inte där: även 
skatteuppbörd, tullar och andra statliga inkomster fördes över i pri-
vata händer som ett led i försöken att effektivisera den statliga sek-
torn. Bokens syfte är att förklara varför statsledningen valde att föra 
en sådan politik men också att studera vad som blev följderna av 
den: vilka fördelar man vann samt vilka nackdelar privatiseringarna 
förde med sig. Vad kan en sådan historisk undersökning ha att säga 
om en av samtidens mest infekterade politiska frågor?

Det vore förmätet att tro att jag genom mina studier av 600-ta-
lets ekonomi och politik skulle vara skickad att utfärda handlings-
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rekommendationer till dagens politiker. Det stormaktstida Sverige 
med sin toppstyrda militärstat skiljer sig naturligtvis på många sätt 
från 2000-talets välfärdssamhälle med en demokratiskt styrd stats-
förvaltning. Ändå är jag övertygad om värdet av att ta tillvara de 
erfarenheter som gjordes under Gustav II Adolfs och den efterföl-
jande förmyndarregeringens tid. Många av de problem som 600-
talets statsbyråkrater stötte på framstår som ytterst välbekanta för 
en läsare av dagspressens nyhetssidor och politiska analyser. Här 
fanns en stark oro för effekterna av att överlåta statliga inkomster 
till personer som bara skulle använda dem för egen vinning, utan 
hänsyn till det allmänna bästa. Behovet av att kontrollera de privata 
aktörerna och få insyn i deras verksamhet diskuterades livligt sam-
tidigt som man också var medveten om fördelarna med att låta pri-
vata entreprenörer ta över statliga tillgångar och effektivisera verk-
samheten. Regeringen önskade förkovra det inhemska näringslivet 
men från många håll höjdes protester om att arrendesystemet istäl-
let medförde orättvisor där vissa aktörer gynnades av staten på be-
kostnad av andra. Det är onekligen frestande att dra paralleller till 
dagens privatiseringsdebatt.

Min uppgift är nu inte att argumentera för eller emot privatise-
ringar eller att försöka brännmärka någon bestämd ideologisk stånd-
punkt. Kan mina slutsatser rörande 600-talets privatiseringar ge 
nytt bränsle åt dagens debatt har jag åstadkommit mer än vad de 
flesta historiker brukar kunna hoppas på. Om inte annat har jag 
kunnat bekräfta den gamla maximen att intet är nytt under solen. 
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Skattesystem i förändring
Statlig administration eller privat företagsamhet – vilket är egent-
ligen den effektivaste metoden för att organisera allmänna nyttig-
heter? Frågan är lika gammal som den är politiskt kontroversiell. 
Genom århundradena har furstar, statschefer och ministrar prövat 
olika vägar för att på bästa sätt utnyttja de begränsade resurser som 
har stått dem till buds. Idag står den politiska striden främst om hur 
samhällets välfärdstjänster skall organiseras. Vilka är bäst ägnade att 
utföra centrala samhällsuppgifter som skola, vård, omsorg? Få torde 
ifrågasätta att dessa verksamheter bör betalas av medborgarna via 
skatter, men när det gäller utförandet går meningarna ofta isär. Vis-
sa argumenterar för att privat företagsamhet per definition är mer 
kostnadseffektiv än statlig byråkrati och därför bör utnyttjas på så 
många områden som möjligt. Andra hävdar istället att privatisering-
ar är förkastliga eftersom de innebär att privata vinstintressen sätts 
i främsta rummet på bekostnad av medborgarnas välfärd. Den här 
boken handlar just om denna motsättning, men det som skall av-
handlas här är inte i första hand statsmaktens distribution och orga-
nisation av välfärdsresurser, utan själva resursuttaget – skatteuppbör-
den. Historiskt sett har det nämligen inte alltid varit en självklarhet 
att det måste vara staten och dess ämbetsmän som skall ansvara för 
att driva in skatter och andra avgifter för allmänna ändamål. Såda-
na uppgifter har lika gärna kunnat överlåtas till privata entreprenö-
rer, som för en specificerad summa pengar köpt sig rätten att dri-
va in vissa skatter. Det här är berättelsen om hur ett sådant system 
infördes i Sverige under Gustav II Adolfs regeringstid, bara för att 
avskaffas efter kungens död, knappt femton år senare.

Under medeltiden var den politiska makten i de europeiska stater-
na i regel utskiftad till lokala stormän som själva ombesörjde både 
skatteindrivning och organisering av rättsväsende och försvar. Inom 
loppet av de följande århundradena kom de administrativa med-
len att centraliseras och ställas under furstens (eller regeringens) di-
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rekta kontroll. Men detta var en långsam och omständlig process 
med många fallgropar, och i sin strävan att stärka sin personliga 
maktställning gentemot lokala och regionala eliter lierade sig fur-
starna ofta med privata finansiärer, vilka ställde sina kapitalresur-
ser till förfogande i utbyte mot framtida skatteintäkter. I själva ver-
ket var en sådan skatteförpaktning eller utarrendering av furstliga 
eller statliga inkomstkällor snarare regel än undantag under 600- 
och 700-talen, den period som i äldre historisk forskning brukar 
betraktas som de enväldiga eller absolutistiska furstarnas epok. Så 
skedde alltså även i Sverige, men den svenska erfarenheten av skat-
teförpaktning skiljer sig på några viktiga punkter från den gäng-
se europeiska. För det första hade den svenska staten, när arrendesy-
stemet infördes av kung Gustav II Adolf, redan hunnit bygga upp 
en omfattande lokal organisation för indrivning och redistribution 
av skatter och jordräntor. Denna administrativa infrastruktur stop-
pades nu i malpåse till förmån för ett system där privata entrepre-
nörer tog över alla sådana uppgifter. För det andra gick den svenska 
staten längre än vad man gjorde på många andra håll i det att man 
inte bara arrenderade ut vissa särskilt lämpade intäkter som t.ex. ex-
porttullar och omsättningsskatter, utan i praktiken kom att avhän-
da sig samtliga inkomster – både direkta och indirekta, jordskatter 
såväl som penningavgifter. För det tredje så blev det svenska arren-
desystemet överraskande kortlivat. Redan 635, knappt femton år 
efter de första skattekontraktens utfärdande, fattade rådsregering-
en ett principbeslut om att i fortsättningen inte arrendera ut skat-
terna. Däremot fortsatte man med att lägga ut uppbörden av tullar 
och acciser på privata händer.

De här omständigheterna reser tre frågor, vilka är viktiga att be-
svara för att förstå dynamiken i det svenska skattesystemet under 
tidig modern tid:

. Varför valde den svenska staten att introducera en helt ny typ 
av organisation för resursuttag, efter att i nära hundra år ha ar-
betat med att bygga upp en omfattande skatteadministration i 
egen regi?

2. Hur fungerade det svenska arrendesystemet – vad blev vinster-
na för staten och vilka var förlorarna? 
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3. Varför övergav regeringen systemet med privatiserad skatteupp-
börd efter bara några år och återgick till att satsa på en statlig, 
centralstyrd skatteorganisation?

Den följande undersökningen kommer alltså att koncentrera sig på 
den relativt korta period då systemet med skatteförpaktning pröva-
des i det svenska riket (som då också omfattade Finland men varken 
Skånelandskapen, Gotland eller Jämtland). Men syftet med boken 
sträcker sig utöver att bara utreda detta skede i den svenska histo-
rien. Min ambition är att med utgångspunkt i 600-talets erfaren-
heter diskutera fördelar och nackdelar med statlig administration 
respektive privata utförarmodeller, och fundera över de mekanis-
mer som avgör vilka organisationsformer som gör sig gällande un-
der olika förutsättningar. Bokens första kapitel ägnas därför åt att 
presentera mina teoretiska utgångspunkter. Viktiga här är teorier 
som behandlar olika former för att organisera kollektivt handlande, 
samt mer specifikt de som diskuterar olika typer av skattesystem. I 
valet av teorier utgår jag från den grundläggande tanken att skat-
tesystem inte enbart, eller ens i huvudsak, skall ses som ekonomis-
ka system. Valet av organisationsform när det gäller resursuttag för 
allmänna ändamål är i slutändan en fråga om politiska övervägan-
den, varför problemet med att skapa politisk legitimitet i det föl-
jande kommer att tillmätas lika stor betydelse som strävandet efter 
ekonomisk effektivitet.

Stat och organisation

Eftersom den här boken handlar om olika sätt att organisera verk-
samheter vilka generellt anses falla under statens ansvar är det lämp-
ligt att börja med att definiera de centrala begreppen stat samt orga-
nisation. Staten definieras i det följande som en organisation med 
komparativ fördel vad gäller användningen av legitimt våld inom sitt 
eget territorium.1 Det är således den fysiska organisationen (stats-
ledningen och ämbetsmännen) och dess förmåga att kontrollera ter-
ritoriet som här anses vara av primär betydelse, och staten är bara 
en av flera organisationer som konkurrerar om makt och inflytan-
de i samhället. Staten behöver dock inte uteslutande betraktas som 
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ett maktinstrument för den härskande eliten, utan den svarar sam-
tidigt mot samhällets behov av en högsta offentlig auktoritet. Hos 
individer och sociala gemenskaper finns ett behov av lag och ord-
ning, och de flesta samhällen efterfrågar oväldiga domare som kan 
försvara gemensamt accepterade normer och värderingar. Staten är 
således en organisation som gör anspråk på att fylla viktiga sam-
hällsfunktioner, vilka inte utan vidare kan övertas av någon annan. 
Därmed får den en politisk dimension som skiljer den från de fles-
ta andra ekonomiska organisationer.2 

Gemensamt för många forskare är att de förutsätter att staten mås-
te vara en centraliserande organisation. Michael Mann lägger t.ex. 
stor vikt vid att stater verkar i centrum av ett territorium och däri-
från utövar inflytande över periferin.3 Men det är uppenbart att sta-
ter i praktiken kan vara mer eller mindre centraliserade, liksom att 
verksamheten i periferin ibland varit väl så viktig som aktiviteten i 
maktens centrum. Michael Braddick har i sin analys av den engel-
ska 600-tals-staten föreslagit en radikalt annorlunda tolkning: han 
ser staten som en organisation av mer eller mindre löst sammanfoga-
de nätverk av lokala aktörer vilka gemensamt tagit på sig den vikti-
ga uppgiften att upprätthålla ordning och stabilitet i lokalsamhället. 
Enligt Braddick var den engelska statsorganisationen under denna 
period snarare extensiv än centraliserad, och centralmaktens möj-
ligheter till inflytande avgjordes främst av hur pass väl dessa lokala 
representanter klarade av att hävda sin legitimitet gentemot andra 
intressen.4 Den viktiga slutsatsen är att en analys av den statliga or-
ganisationens verksamhet inte uteslutande kan bygga på den centrala 
maktutövningens förutsättningar. Lika stor hänsyn måste tas till de 
villkor som mötte statsmaktens representanter i lokalsamhället.

Om staten är en organisation som strävar efter monopol på vålds-
utövning och hävdande av offentlig auktoritet, vad är då en orga-
nisation? En rimlig definition är att en organisation är en samling 
individer som agerar tillsammans mot ett gemensamt mål. Orga-
nisationen ses som en form av kollektivt handlande som syftar till 
att utnyttja begränsade resurser på effektivast möjliga vis. Poängen 
är att statliga organisationer – även om de ställer särskilda anspråk 
på offentlig auktoritet – måste behandlas som rationella, kollektiva 
aktörer, i likhet med företag, fackföreningar och olika intressegrup-
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per. Alla sådana kollektiv brottas med frågor om hur de bäst skall 
organisera sig för att uppnå sina mål, och följaktligen finns också 
en omfattande teoribildning kring olika typer av organisationer och 
mekanismerna som styr dem. För att förstå hur statliga skattesystem 
utformas och förändras är det därför nödvändigt att känna till en 
del om organisationsformernas inneboende logik.5 

Hierarki eller marknad? 

Förenklat uttryck kan vi tänka oss tre huvudformer för att organise-
ra kollektivt handlande: hierarki, marknad och nätverk. I den hie-
rarkiska organisationen styrs verksamheten av en ledning som an-
tingen själva är ägare och kontrollerar organisationens resurser, eller 
agerar på uppdrag av en ägare/huvudman. Ledningen anställer agen-
ter för att utföra de uppgifter som krävs för att nå den önskade mål-
sättningen och dessa agenter måste sedan övervakas och motiveras 
för att säkerställa bästa möjliga resultat. Typiska, hierarkiska struk-
turer hittar vi i de flesta privata företag men också i statliga organi-
sationer där den byråkratiska organisationsformen är den domine-
rande. I en byråkrati är det personliga förhållandet mellan ledning 
och agenter av underordnad betydelse eftersom själva verksamheten 
måste vara regelstyrd och värdeneutral. Marknadslösningar innebär 
att huvudmannen istället för att själv organisera all verksamhet med 
hjälp av egna agenter köper de tjänster han behöver av någon annan 
aktör på marknaden. En marknadsrelation innefattar i teorin inte 
något maktförhållande, eftersom marknaden förutsätts vara en neu-
tral arena där fria och självständiga aktörer sluter avtal med varand-
ra av egen fri vilja. Syftet med sådana kontrakt är att garantera ett 
ekonomiskt utbyte för båda parter. Nätverket är en icke-hierarkisk 
form av ömsesidigt utbyte av tjänster och materiella fördelar mellan 
nätverkets medlemmar. I likhet med marknaden sker utbytet inom 
nätverket mellan likställda parter, men här är syftet inte ekonomisk 
vinning utan snarare att skapa tillhörighet och social status.6

I verkligheten är dessa organisationsformer inte alltid lätta att ur-
skilja och de utesluter inte heller varandra. Den statliga organisa-
tionen innehåller, idag liksom igår, inslag av både hierarki, mark-
nad och nätverk, även om den hierarkiska formen allt som oftast 

hallenberg.indd   15 08-08-07   12.34.47



STATSMAKT TILL SALU

6

blivit den förhärskande. Hierarki är emellertid inte nödvändigtvis 
den mest effektiva lösningen på alla organisationsproblem, något 
som också har uppmärksammats av företagsekonomer och socio-
loger. Centralt i sammanhanget är analysen av transaktionskostna-
der, ett begrepp som först myntades av Ronald H. Coase för att be-
teckna problemen med att upprätta och övervaka kontrakt mellan 
olika parter. Samtliga utbyten av varor och tjänster medför kostna-
der för att samla information, utforma avtal samt övervaka att alla 
aktörer fullgör sina plikter. Ledningens strävan att minimera såda-
na transaktionskostnader blir avgörande för valet av organisations-
form. Oliver E. Williamson har utformat en teori för att förklara 
när hierarkisk organisation är att föredra framför en kontraktsre-
lation mellan fristående partner. Så länge marknaden är stabil, när 
det finns plats för ett stort antal likvärdiga aktörer och där nödvän-
dig information är relativt lättillgänglig, fungerar kontraktslösning-
ar utmärkt. Men i situationer då det råder osäkerhet om förhållan-
dena på marknaden, där det endast existerar ett fåtal specialiserade 
aktörer och det finns skäl att misstänka opportunistiskt beteende 
hos motparten, blir kostnaderna för att upprätta och övervaka kon-
trakt alltför höga. Under sådana förhållanden blir det mer effektivt 
att genomföra transaktionerna inom en hierarkisk organisation.7 

Det är således svårigheterna med att få fram relevant informa-
tion för att kunna övervaka olika externa aktörer som driver fram 
hierarkiska lösningar. Williamson och andra ekonomer talar om 
”monitoring compliance” som en avgörande faktor – målet är att 
upprätta strukturer som kan försäkra att aktörerna verkligen age-
rar i huvudmannens intresse. Det faktum att kunskapen om andra 
aktörer oftast är begränsad talar för en centraliserad övervakning i 
hierarkisk form. Men det är värt att notera att förhållandena också 
kan förändras i motsatt riktning: nya aktörer på marknaden, upp-
rättandet av stabila samhälleliga institutioner som garanterar till-
gång till information samt att gällande avtal respekteras, talar för att 
transaktionskostnaderna istället kan sänkas genom kontrakt mellan 
fria parter. Statens agerande för att skydda äganderätt och garante-
ra tredje parts intressen har således stor betydelse för att markna-
den ska fungera bättre.8 

Transaktionskostnaderna är lika avgörande för hur statliga orga-
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nisationer utformar sin verksamhet samt, mer specifikt, för vilken 
typ av skattesystem som en furste eller en regering väljer att förlita 
sig på. Varje härskare måste skapa och upprätthålla ett fungerande 
system för att mobilisera resurser, och ett sådant förutsätter förhand-
lingar med undersåtarna om skatternas storlek och omfattning, ett 
nätverk av ämbetsmän eller lokala agenter som ska driva in pålagor-
na samt metoder för att övervaka sådana transaktioner och försäk-
ra fursten om att alla inkomster verkligen kommer statsmakten till 
godo. Statsledningens transaktionskostnader har av Margaret Levi 
beskrivits som kostnaderna för att förhandla fram en acceptabel skat-
tepolitik samt att implementera densamma. Dessa kostnader varie-
rar i praktiken i tid och rum beroende på vilka administrativa med-
el som står till härskarens förfogande, vilka potentiella utmanare till 
makten som finns i samhället samt i vilken grad härskaren klarar av 
att sluta stabila allianser med viktiga intressegrupper.9

Just det faktum att transaktionskostnaderna är beroende av den 
historiska kontexten gör dem till ett lämpligt analysverktyg för att 
förklara förändringar och variationer i statlig verksamhet i förflu-
ten tid. Jan Gletes jämförande studie av statsformeringsprocessen i 
Spanien, Nederländerna och Sverige under tidig modern tid är ett 
exempel på en sådan analys, min egen undersökning av fogdeväsen-
det under tidig Vasatid skall ses som ett försök i samma riktning.10 
Det finns dock problem med att överföra det ekonomiska begrep-
pet transaktionskostnader på statliga organisationer vilka normalt 
omfattar betydligt mer komplexa strukturer än vad som finns i fö-
retag. Furstar och statsmän håller sig som regel med en hel uppsätt-
ning av målsättningar, vilka sträcker sig långt utöver att åstadkom-
ma en strikt ekonomisk effektivitet. Kritiker har också påpekat att 
strävan efter att minimera transaktionskostnader långt ifrån är det 
enda motivet som kan förklara organisationsförändringar.11 Jag me-
nar likafullt att en analys av transaktionskostnader i ett vidare sam-
manhang – kostnaderna för att skapa och upprätthålla strukturer 
för resursmobilisering samt för att skapa legitimitet för desamma 
– är ett nödvändigt instrument för att bättre kunna förstå valet av 
skattesystem. Frågan om marknad eller hierarki måste dock förstås 
utifrån en historisk kontext där de politiska kostnaderna mycket väl 
kunde väga tyngre än de ekonomiska fördelarna.
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Poängen med att uppmärksamma transaktionskostnadernas be-
tydelse är att detta ger oss möjligheter att bättre förstå dynamiken 
i den statliga organisationens utveckling. Det är inte alls givet att 
uppbyggnaden av omfattande byråkratiska strukturer bör uppfat-
tas som en mer ”modern” organisationsform. Vi måste sträva efter 
att befria oss från den nedärvda föreställningen att det sena 800-
talets centraliserade enhetsstat per definition representerar den hög-
sta formen av styre. För att lyckas med detta gäller det att först bli 
medveten om varifrån sådana tankar leder sitt ursprung. 

Byråkratin som härskarinstrument

I sitt grundläggande arbete Wirtschaft und Gesellschaft (på svenska: 
Ekonomi och samhälle) identifierar Max Weber tre huvudsakliga 
former av herravälden eller auktoritetstyper, d.v.s. former för att or-
ganisera ett legitimt styre: det karismatiska herraväldet, den tradi-
tionella eller ståndspräglade förvaltningen samt den rationella by-
råkratin. Av dessa tre är det den sista som intresserat Weber mest 
och hans analys av denna styrform har vunnit stor genklang bland 
historiker. Weber karakteriserar den rationella byråkratin som en 
form av styre baserad på opersonlig, regelstyrd maktutövning. Där 
det karismatiska herraväldet är beroende av en färgstark ledare, och 
den ståndspräglade förvaltningen utmärks av att härskaren måste 
förlita sig på oberoende ståndspersoner, så innebär byråkratin ett 
ämbetsmannastyre där all maktutövning regleras av generella nor-
mer och föreskrifter. Utrymmet för personliga initiativ är minimalt 
och hela organisationen är hierarkiskt uppbyggd, så att de högre ni-
våerna kontrollerar dem närmast nedanför.12 

Weber betraktar framväxten av byråkratiska organisationer som 
ett avgörande inslag i Västeuropas utveckling, som bidrar till att de 
organisatoriska styrmedlen helt placeras i härskarnas händer. Den 
byråkratiska styrformen ses som ett överlägset maktinstrument vil-
ket ger härskaren möjlighet att på ett betydligt mer effektivt vis kon-
trollera och överblicka statsapparaten med dess underlydande äm-
betsmän. Det finns således ett starkt deterministiskt drag i Webers 
teori: all organisatorisk utveckling leder oundvikligen till ett allt 
mer hierarkiskt och centraliserat styre. Följaktligen tillmätte Weber 
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inte förpaktningssystemet något större värde utan betraktade såda-
na lösningar som hinder för en modern, effektiv förvaltningsstruk-
tur. Visserligen gav utarrarendering av skatteinkomster härskaren 
en möjlighet att bättre överblicka sina intäkter. Därmed uppnåddes 
en större kalkylerbarhet i skattesystemet och förpaktningar kunde 
således fungera som instrument för rationalisering av finansväsen-
det. Men samtidigt urholkades skattebasen genom att skatteförpak-
tarna stoppade alltmer av förtjänsten i egen ficka, och följden blev 
i praktiken överexploatering och ekonomisk stagnation. För Weber 
fanns det en tydlig intressemotsättning mellan furstarnas strävan att 
långsiktigt bevara skattebasen å ena sidan, och skatteförpaktarnas 
mål att på kort sikt maximera sin vinst å den andra.13

Uppfattningen att skatteförpaktning skulle vara ett utpräglat för-
modernt system stämmer emellertid illa med den historiska verk-
ligheten. Visserligen förekom systemet redan under antiken och 
medeltiden, men dess verkliga blomstringsperiod inföll under den 
tidigmoderna perioden, under samma epok då centralstyrda fur-
stestater med omfattande förvaltningsapparater började växa fram i 
Europa. Det svenska exemplet visar dessutom att det var fullt möj-
ligt att överge en omfattande statlig skatteorganisation till förmån 
för ett arrendesystem – utvecklingen mot en statlig byråkrati var i 
praktiken inte rätlinjig. Därför måste vi söka efter teorier som bättre 
kan förklara dynamiken i den historiska utvecklingen än vad Max 
Webers byråkratimodell förmår göra. Ett första steg är att se på de 
förklaringar som inriktar sig på fördelarna med skatteförpaktning. 

Det privata alternativet

Bland historiker har synen på skatteförpaktningar som ineffekti-
va och kostsamma för staten länge varit dominerande. Ett skäl till 
detta är naturligtvis att historieämnet av tradition har utgått från 
nationalstatens perspektiv, och därför gärna beskrivit den politiska 
utvecklingen som kampen för att upprätta ett långsiktigt kontrakt 
mellan fursten och hans folk. Med sådana glasögon blir skatteför-
paktarnas egenintresse ett hot mot den föreställda gemenskapen, 
och måste därför avfärdas som en historisk anomali. Trots att de 
flesta historiker idag övergivit det nationella paradigmet dröjer sig 
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föreställningen om skatteförpaktningar som något onaturligt och 
arkaiskt kvar hos många.14

En mer öppen och prövande inställning till skatteförpaktningens 
fördelar respektive nackdelar återfinns hos ekonomhistorikerna. 
Fokus har här legat på att utvärdera skatteförpaktning som ekono-
miskt system: Det är den ekonomiska effektiviteten som skall be-
dömas, inte systemets politiska implikationer. Margaret Levi, som 
har skrivit den kanske mest ambitiösa jämförelsen över hur olika 
skattesystem fungerat i ett antal historiska kontexter, erkänner vis-
serligen att hänsyn måste tas till politiska maktförhållanden, men 
argumenterar ändå för att valet av skattesystem ur härskarens syn-
vinkel baseras på ett strikt ekonomiskt övervägande. Fursten (eller 
statsledningen) föredrar det system som kan erbjuda de lägsta trans-
aktionskostnaderna och samtidigt garantera smidiga förhandlingar 
med undersåtarna. Levi utgår från att härskarens främsta mål all-
tid är att maximera sina skatteintäkter, vilket per definition måste 
stå i konflikt med skattebetalarnas intressen. Därför finns det också 
politiska kostnader inbäddade i varje skattesystem, men olika sam-
hällsgruppers organiserade intressen ses här som hinder vilka måste 
övervinnas, snarare än som möjligheter att tas till vara av en politiskt 
skicklig ledare. Den stora fördelen med skatteförpaktning, menar 
Levi, är att ett sådant system ger härskaren en friare ställning gen-
temot de jordägande eliterna, samtidigt som det ökar dennes möj-
ligheter att ta upp lån på förmånliga villkor. Genom att arrendera 
ut framtida inkomster mot kontant ersättning försäkrar sig härska-
ren om tillgång till både krediter och likvida medel.15

Edgar Kiser utvecklar resonemanget om förpaktningssystemets 
fördelar. Kiser utgår, liksom Levi, från antagandet att härskaren 
strävar efter att maximera sina inkomster. Med utgångspunkt i eko-
nomisk agency-theory definierar han valet av skattesystem som en 
fråga om kontroll: hur skall huvudmannen övervaka de agenter, 
ämbetsmän eller skatteförpaktare, som driver in skatterna för att 
säkerställa att svinnet blir så litet som möjligt? Valet står mellan 
en hierarkisk organisation där avlönade ämbetsmän övervakar alla 
transaktioner, eller ett förpaktningssystem där härskaren frivilligt 
säljer en andel av intäkterna till skatteindrivarna själva. Kiser me-
nar att skatteförpaktning generellt är att föredra när härskaren sak-
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nar effektiva kontrollmedel. Om intäkterna är svåra att överblicka 
och härskaren inte kan övervaka sina agenter ökar risken för kor-
ruption och skattefusk. Under sådana omständigheter blir mark-
nadslösningen – skatteförpaktning – ett mer attraktivt alternativ. 
Risken för överexploatering finns där, erkänner Kiser, men det be-
höver inte vara ett problem för härskaren, åtminstone inte på kort 
sikt, eftersom det i första hand är undersåtarna som drabbas. Kisers 
slutsats av detta blir att skatteförpaktning framför allt blir aktuellt 
när härskaren intar en ”autonom” ställning visavi skattebetalarna. 
Han förklarar dock inte närmare hur en sådan politisk autonomi 
skulle se ut i praktiken.16

En viktig poäng hos Kiser är att skilja mellan direkta och indi-
rekta skatter. Indirekta skatter som tullar, acciser och olika former 
av produktionsskatter är betydligt svårare att beräkna och uttaxera 
än skatter som uttas av fast egendom som t.ex. jordskatter. När till-
gångarna dessutom är rörliga försvåras kontrollen vilket ökar inci-
tamentet att överlåta uppbörden till privata aktörer. Eftersom härs-
karen måste samla på sig information och erfarenheter om hur olika 
system fungerar, blir det nödvändigt att pröva sig fram och växla 
mellan olika typer av lösningar. Slutligen hävdar Kiser att skatteför-
paktning i de flesta fall bör vara mer effektivt än hierarkisk admi-
nistration eftersom förpaktarna tack vare sitt egenintresse har stör-
re intresse av att bekämpa korruption och skattefusk. Varje form av 
svinn minskar ju automatiskt den egna vinsten.17 

I Kisers analys hamnar den politiska dimensionen i skymundan, 
vilket gör att riskerna för överexploatering och skatterevolter avfär-
das utan vidare diskussion. Det är också svårt att se hur en härska-
re som saknar tillgång till effektiva kontrollmedel samtidigt skulle 
kunna inta en autonom ställning i förhållande till skattebetalar-
na. Otillräckliga administrativa resurser måste rimligen leda till ett 
större beroende av lokala eliter.18 Kiser tycks även betrakta tekniska 
och administrativa landvinningar som något slags naturresurser vil-
ka skapas utanför det ekonomiska systemet. Om bristande kontroll-
medel är huvudskälet till att vissa härskare väljer skatteförpaktning 
– varför väljer då andra furstar att istället utveckla sina administra-
tiva resurser för att åstadkomma en effektivare hierarkisk organisa-
tion? Trots dessa invändningar menar jag att Kiser ändå tillför nytt 
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bränsle till diskussionen om marknad kontra hierarki. När han över-
går till att jämföra skillnaderna mellan olika skattesystem i det tidig-
moderna Europa gör han den viktiga iakttagelsen att förpaktnings-
systemet många gånger kan ha fungerat som ett medel att förbättra 
de statliga kontrollsystemen. Genom att privata entreprenörer fick 
sköta om skatteuppbörden kom dessa att utveckla nya, effektivare 
metoder för taxering och bokföring, vilka sedermera kunde över-
tas av staten och ligga till grund för uppbyggnaden av en hierar-
kisk skattebyråkrati.19 

Att förpaktningssystemet hade uppenbara fördelar är viktigt att 
komma ihåg för att inte fastna i ett betraktelsesätt där alla system 
som inte omedelbart påminner om dem vi själva har omkring oss 
framstår som obsoleta. Skatteförpaktning kunde, precis som statlig 
förvaltning, vara ekonomiskt effektivt under särskilda betingelser. 
Men för att bättre förstå skiftena från ett skattesystem till ett annat 
måste vi ta ett större grepp på hur organisationer utvecklas och för-
ändras över tid. Vilka mekanismer är det som styr utvecklingen av 
nya administrativa verktyg och innovationer?

Entreprenörskap, institutioner
och ekonomisk utveckling

Inom modern företagsekonomi är entreprenörsfunktionen central 
för att förklara förändring. En entreprenör är en person i ledande 
ställning som skapar nya möjligheter för företag att växa genom att 
kombinera delar av den befintliga verksamheten på nya sätt. Begrep-
pet etablerades först av den österrikiske ekonomen Josef Schumpe-
ter som såg entreprenören som en kreatör, vars drift att skapa nytt 
utgör själva grunden för ekonomisk tillväxt. En entreprenör behö-
ver inte själv vara uppfinnare eller teknisk expert, det viktiga är att 
han kan dra nytta av både ny och gammal kunskap för att expan-
dera verksamheten in på nya områden. För att nå framgång mås-
te entreprenören vara en skicklig organisatör, men han måste också 
kunna skapa egna nätverk av medarbetare som besitter de nödvän-
diga specialkunskaperna för att kunna förverkliga ledarens visioner. 
Till detta fordras både karisma och social kompetens.20 

Entreprenörsbegreppet kan – och bör – också appliceras på stat-
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liga organisationer. En furste eller statsman måste liksom en mo-
dern företagsledare hitta nya vägar för att organisera begränsade re-
surser om han vill expandera och stärka den statliga organisationens 
ställning i en föränderlig omgivning. För en furstlig entreprenör i 
det tidigmoderna Europa innebar detta att bygga upp bestående 
institutioner för militärt beskydd, rättsväsen, handelsutbyte, poli-
tiska förhandlingar samt inte minst en fungerande administration 
för att besluta, taxera och driva in olika former av skatter. Utrym-
met för innovationer var stort i en tid då de statliga organisationer-
na befann sig i snabb tillväxt, som en följd av förändrade politis-
ka och ekonomiska förutsättningar. Den furste som framgångsrikt 
kunde mobilisera stöd från olika elitgrupper hade goda möjlighe-
ter att expandera sin organisation, både internt (gentemot inhem-
ska konkurrenter) och externt (gentemot andra furstar eller herra-
välden). Jan Glete har visat att de svenska furstarna av Vasaätten 
bör betraktas som exceptionellt framgångsrika fursteentreprenörer 
med militärt beskydd som specialitet.21

Det unika med det furstliga entreprenörskapet är att det måste 
omfatta både de ekonomiska och de politiska fälten. I snäv bemär-
kelse handlar furstens ledarskap om att bygga upp en effektiv orga-
nisation för att driva in och administrera skatter, och sedan effektivt 
allokera dessa resurser för att kunna ställa en slagkraftig krigsmakt 
på fötter. Men i ett vidare perspektiv måste fursten också agera poli-
tisk entreprenör, och mobilisera intressen genom att skapa positiva 
incitament och/eller genom att hota med förstärkta negativa sank-
tioner. För en politisk ledare är det nödvändigt att skapa legitimitet 
och försäkra sig om ett aktivt stöd för den politik han/hon vill föra. 
Fursten måste koordinera en rad olika verksamheter, både inom och 
utom den direkta statliga intressesfären. Det är just ledarens förmå-
ga att samordna insatser på flera olika områden som ger undersåtar-
na anledning att sluta upp bakom den förda politiken.22 I det medel-
tida Europa var furstarnas egna resurser starkt begränsade och deras 
verksamhet beroende av att kunna agera gemensamt med lokala eli-
ter. Under senmedeltid och tidig modern tid byggde furstarna upp 
omfattande militära och administrativa maktapparater, men man var 
fortfarande (minst) lika beroende av att organisera samverkan med 
andra grupper i samhället. Den furstlige entreprenören i det tidig-
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moderna Europa måste vara både organisatör av den egna verksam-
heten och organiserande av andra aktörers handlingar.23 

Statens förhållande till privata entreprenörer har inte sällan varit 
problematiskt. Bland många ekonomer finns av tradition en stark 
misstro till statens förmåga att påverka samhällsekonomin i posi-
tiv riktning. Den så kallade rational choice-skolan betonar indivi-
dens fria val och kalkylerade egenintresse som fundamentet för en 
gynnsam ekonomisk utveckling. I förlängningen öppnar denna för 
en syn där all statlig inblandning i och reglering av marknaden be-
döms som förkastlig och tillväxthämmande. När den tidigmoder-
na staten grep in för att styra ekonomin blev resultatet ofta att vissa 
grupper tilldelades särskilda förmåner och privilegier, vilket gynna-
de ett rent opportunistiskt beteende, s.k. rent-seeking eller mono-
polräntesökande. Dessa grupper använde sig av politiska medel för 
att skaffa sig statliga monopol och kunde sedan utnyttja sin gynna-
de ställning till att maximera sin egen profit. Om tillräckligt många 
aktörer ägnar sig åt ett sådant sökande efter monopolvinster riske-
rar följden att bli en stagnerande ekonomi.24 Att döma ut alla for-
mer av statlig reglering som ekonomiskt hämmande är emellertid 
knappast fruktbart för en historiker. I Västeuropas historia finner vi 
ett flertal exempel på god ekonomisk tillväxt, men ingenstans kan vi 
hitta några ekonomier som har fungerat oberoende av statens eller 
furstens ingripande. I själva verket så är statens reglering av mark-
naden en avgörande förutsättning för långsiktig ekonomisk utveck-
ling. Frågan är istället vilka typer av regleringar som fungerade och 
vilka som inte gjorde det?

Ekonomhistorikern Douglass C. North, som själv ansluter sig till 
rational choice-skolan, menar att statsmaktens främsta uppgift är 
att skapa stabila institutioner som kan garantera äganderätten samt 
att ekonomiska avtal upprättas och fullföljas enligt gällande regler. 
Detta sker främst genom lagstiftning men också genom statligt or-
ganiserad övervakning av transaktionerna på marknaden. När sta-
ten genom sådana institutioner skapat ett fungerande och allmänt 
accepterat ramverk för marknaden, kan privata aktörer sänka sina 
transaktionskostnader och då finns förutsättningar för en gynnsam 
ekonomisk utveckling.25

De resonemang som förs av North anknyter till Max Webers be-
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toning av kalkylerbarhet som ett nyckelbegrepp för att förstå sam-
hällsutvecklingen i det tidigmoderna Europa. Genom stabila in-
stitutioner som befordrar maktutövning enligt i förväg fastställda 
regler skapas en ram för mänskligt handlande som gör det lätta-
re för enskilda aktörer att rationellt bedöma följderna av sina egna 
handlingar. Därmed blir det också möjligt att göra kalkyler som kan 
uppskatta den framtida avkastningen av planerade investeringar. Å 
andra sidan präglas byråkratiska strukturer ofta av långsamhet och 
godtycke, och i sådana fall blir den statliga inblandningen snarast 
en hämsko för samhällsekonomin.26

Staten är således inte passivt beroende av de administrativa verktyg 
som råkar finnas till buds vid varje givet tillfälle. Furstar och stats-
män kan genom politiska och administrativa innovationer skapa nya 
förutsättningar för den statliga verksamheten. Men staten kan också 
indirekt påverka förutsättningarna genom att skapa stabila institu-
tioner som gynnar marknaden och därmed också de privata entre-
prenörerna.27 Ur ett sådant perspektiv behöver införande av ett för-
paktningssystem inte automatiskt betraktas som ett svaghetstecken 
hos den statliga administrationen. Det kan lika gärna tolkas som att 
statsmakten nu skapat sig så goda kontroll- och sanktionsmöjlighe-
ter att delar av verksamheten kan överlåtas till privata aktörer som 
kan lösa uppgifterna på ett effektivare sätt. Ekonomhistorikern Ste-
fan Carlén understryker att en effektiv statlig kontroll är nödvändig 
om offentliga institutioner ska kunna överlåtas till marknaden med 
gott resultat.28 För kunna göra en rättvis bedömning av det svenska 
arrendesystemet är det nödvändigt att utreda hur kontrollen fung-
erade, om privatiseringarna gynnade ekonomin på längre sikt eller 
om följden blev ett ökat sökande efter monopolvinster samt över-
exploatering av skattebetalarna. Det blir då viktigt att fundera över 
på vilka sätt kontakterna mellan statsmakten och de privata entre-
prenörerna kan ha påverkat det inhemska näringslivet.

Världssystemet och ekonomins internationalisering

Under det första århundradet efter reformationen genomgick Eu-
ropas ekonomi en rad omvälvande förändringar. Kontinentens be-
folkning växte stadigt och jordbruket började till sist skaka av sig 
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följderna av den senmedeltida agrarkrisen. Européernas upptäck-
ter av främmande kontinenter resulterade i en omfattande handel 
med framförallt ädla metaller, vilket i sin tur ledde till en prisrevo-
lution i Västeuropa. Under loppet av 500-talet kom Europas eko-
nomiska centrum att förskjutas alltmer åt nordväst, från Medelhavs-
området till Nordsjöregionen och Engelska kanalen. Kontinentens 
regimer var i ständigt behov av pengar till att föra krig, och den-
na ökade efterfrågan på krediter ledde till att Amsterdam utveckla-
des till hela kontinentens finansiella centrum. Följden av detta blev 
en begynnande interregional arbetsdelning, där t.ex. länderna runt 
Östersjön producerade spannmål, järn och animalieprodukter för 
export till de folkrika områdena i norra Västeuropa. Under 600-
talet kom dock den positiva utvecklingen att brytas och förbytas i 
en djup ekonomisk kris som medförde fallande priser och en stag-
nerande ekonomi.29

Den svenska ekonomin följde i stort sett de internationella kon-
junkturerna, dock med en viss eftersläpning som länge gav landet 
en gynnsam position. 500-talet karakteriseras av en långsam befolk-
ningsmässig återhämtning och försiktig agrar expansion genom ny-
odlingar och satsning på boskapsskötsel. De allmänna prishöjning-
arna slog igenom också i Skandinavien, där befolkningstillväxten 
kom att medföra en kraftigt ökad efterfrågan på spannmålsproduk-
ter. Den statliga sektorn växte snabbt under de tidiga Vasakungar-
nas ledning, men resurskraven kunde länge bäras upp av en stabil 
agrar utveckling i kombination med en medveten satsning på järn- 
och kopparproduktion för exportmarknaden. Tecken på en vikan-
de konjunktur kan emellertid skönjas i vissa områden redan vid slu-
tet av 500-talet, och från 640-talet drabbas också det svenska riket 
av allmän ekonomisk stagnation.30

Den amerikanske historiesociologen Immanuel Wallerstein skild-
rar i sitt monumentala verk The Modern World-System framväxten av 
en ny, kapitalistisk världsordning från slutet av 400-talet fram till 
800-talet. Wallerstein menar att utvecklingen under perioden leder 
till en skiktad världsekonomi, där resurser och kapital i allt högre grad 
koncentreras till de kärnsstater som utgör världsekonomins centrum. 
Kring dessa expanderande centra finns ett större antal stater som alla 
är starkt knutna till kärnan, den så kallade semiperiferin. I periferin 
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finns sedan ytterligare områden vilkas huvudsakliga uppgift är att 
leverera råvaror till centrum, men som endast har indirekta kontak-
ter med kärnstaterna. Wallersteins huvudtes är att förhållandet mel-
lan centrum och periferi inte är statiskt: världsekonomins centrum 
skiftar från en tidpunkt till en annan; områden som nyss befunnit 
sig långt bort från centrum kan förbättra sin position medan semi-
perifera stater sjunker ner i periferin. Under 600-talet menar Wal-
lerstein att världsekonomins kärnområde fixeras till nordvästra Eu-
ropa, där Amsterdam till att börja med utgör det absoluta centrum. 
Modellen understryker världsekonomins alltmer hierarkiska karak-
tär: maktcentrum exploaterar områdena i semiperiferin, vilka i sin 
tur hänsynslöst utnyttjar resurserna i periferin.31 

För Sveriges del innebar utvecklingen att statsmakten tvingades 
knyta an till det nya kärnområdet vid Nordvästeuropas atlantkust 
för att få möjligheter att fullfölja sitt politiska program med geo-
grafisk expansion på grannländernas bekostnad. När det gäller han-
delsströmmarna sker också en tydlig förändring under 600-talets 
första hälft. Utrikeshandeln, som sedan medeltiden helt dominerats 
av de tyska Östersjöstäderna, dirigeras nu om mot Nordsjöhamnar-
na, framför allt Amsterdam. Historikern Åke Sandström, som un-
dersökt Stockholms internationella handel under perioden, kon-
staterar att huvudstaden vände sig mot kärnområdet istället för att 
vidareutveckla kontakterna med de tyska städerna, vilka enligt Wal-
lersteins modell var på väg ner i periferin. Även om metallråvarorna 
stod för den största delen av det samlade exportvärdet ökade även 
handeln med manufakturvaror, vilket Sandström sammantaget tol-
kar som att Sverige, eller åtminstone huvudstaden Stockholm, var 
på väg uppåt i det internationella handelssystemet.32 

Den svenska handelns omorientering mot Västeuropa var inget 
som skedde automatiskt. Tvärtom var detta ett resultat av en myck-
et medveten planering från den svenska statens sida. Vasakungarna 
ville föra en merkantilistisk handelspolitik i tidens anda, där rikets 
välstånd skulle befordras genom en positiv handelsbalans: landet 
skulle i största möjliga utsträckning vara självförsörjande vad gäll-
de dagligvaror, samtidigt som en satsning på ökad varuexport skul-
le garantera ett stadigt inflöde av ädla metaller. Nyckeln för att 
åstadkomma detta var den inhemska industrinäringen, i synnerhet 
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bergsbruket. Här måste metoderna utvecklas och förbättras så att 
mängden förädlade exportprodukter kunde öka. Jan Lindegren har 
påvisat hur bergsbruket under 600-talet fick en avgörande bety-
delse för att omvandla statliga skatteinkomster i natura till gångba-
ra betalningsmedel på den internationella marknaden. För att detta 
skulle fungera fordrades dels stora kapitalinvesteringar i den inhem-
ska produktionen, dels en bättre information om avsättningsmöj-
ligheterna på den internationella marknaden. Med andra ord mås-
te den svenska statsledningen aktivt bygga nätverk för att knyta till 
sig utländska industri- och handelsentreprenörer med tillgång till 
kapital och kunskaper om ny produktionsteknik såväl som förhål-
landena på den internationella marknaden.33 

Den svenska staten hade redan under 500-talets första hälft ska-
pat en omfattande lokal organisation för resursmobilisering och in-
tresseaggregering. Kung Gustav Vasa placerade ut fogdar i rikets alla 
landskap med uppgift att förhandla med allmogen, samla in skatter 
och rapportera direkt till kungen. Efterhand fick fogdarna också an-
svar för att organisera kronans omfattande handel med naturapro-
dukter samt att leda arbetet vid de nya produktionsanläggningar – 
kronobruken – som kungamakten satsade stora resurser på, i syfte 
att öka produktionen av begärliga exportvaror som järn och kop-
par.34 Staten spelade under 500-talet en aktiv roll för utvecklingen 
av bergsnäringen till en begynnande industrisektor med stor utveck-
lingspotential. Men försöken från kungamaktens sida att etablera ett 
fastare samarbete med privata industrientreprenörer strandade ofta 
på att Vasakungarna inte vågade släppa ifrån sig kontrollen av den 
lokala produktionen. Historikern Maj-Britt Nergård, som studerat 
Vasatidens entreprenörer inom bergsnäringarna, konstaterar att ge-
nomgripande förändringar med införande av nya metoder inte var 
möjliga så länge som brukspatronerna saknade möjligheter att fritt 
utnyttja arbetskraft och naturresurser för att skapa egna vinster. En 
förutsättning för att detta skulle kunna ske var att staten, åtminsto-
ne temporärt, kunde tänkas överlåta sina traditionella rättigheter på 
privata intressen – med andra ord ett förpaktningssystem.35 

Skattearrendena, att staten för en specificerad tidsperiod överlät 
både skatteintäkter och rätten att utnyttja naturtillgångar till priva-
ta förpaktare, s.k. arrendatorer, kan alltså ses som ett medel för den 
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svenska statsledningen att etablera ett fastare samarbete med nya 
grupper av entreprenörer. Ekonomins internationalisering krävde 
nya färdigheter och statsmaktens traditionella stödtrupper besatt 
inte de tillräckliga kunskaperna för att själva mobilisera de efter-
frågade resurserna. Förpaktningssystemets införande i Sverige kan 
i linje med detta ses som ett direkt svar på förändringarna inom 
den internationella ekonomin.36 Frågan är då i vilken grad skatter-
na verkligen arrenderades ut till nya entreprenörer, eller om det i 
huvudsak var de traditionella ämbetsgrupperna som investerade i 
systemet? Innan vi går vidare och undersöker hur förpaktningssys-
temet fungerade i det svenska riket måste vi dock fundera ytterliga-
re över de politiska implikationerna av övergången från statlig för-
valtning till privata lösningar.

Den politiska dimensionen

Utformningen av ett skattesystem styrs till stor del av rent ekono-
miska överväganden. Men detta är bara halva sanningen. Skattesys-
tem är samtidigt politiska system vilka formaliserar förhandlingarna 
mellan överhet och undersåtar om vilka som skall bidra, om skatter-
nas storlek samt vad de skall användas till. Detta erkänns också av 
många ekonomhistoriker som ser förhandlingar om skatterna som 
en transaktionskostnad för statsledningen. Margaret Levi framhål-
ler betydelsen av att skapa acceptans för skattepolitiken: en ledare 
måste få majoriteten av befolkningen att medverka av egen fri vilja, 
i syfte att minimera riskerna för uppror och kollektiv skattevägran. 
För Levi är skattepolitiken en balansgång mellan å ena sidan härs-
karens målsättning att driva in så mycket skatter som möjligt, och 
å andra sidan kravet på att undersåtarna måste kunna förmås att ac-
ceptera skatterna, något som ofrånkomligen begränsar härskarens 
handlingsmöjligheter. Det som fäller avgörandet är härskarens för-
handlingsposition (”bargaining power”) visavi de mer resursstarka 
undersåtarna: härskarens tillgängliga maktresurser bestämmer vilka 
krav som kan framföras utan att väcka för mycket motstånd.37 

Nackdelen med Levis analysmodell är att den förutsätter att skat-
tepolitikens mål är att undersåtarna ska förbli passiva. Så länge härs-
karen inte provocerar fram alltför kraftiga motreaktioner kan han/
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hon fortsätta att maximera sin exploatering av skattebasen. Detta 
stämmer dock illa överens med vad vi vet om det politiska styrets 
villkor i det tidigmoderna Europa. Som regel var härskarnas makt-
resurser fullständigt otillräckliga för att tvinga fram de resurser som 
krävdes för att t.ex. föra krig i stor skala. Därför tvingades furstar 
och andra ledare att köpslå med lokala eliter för att få tillgång till 
de nödvändiga medlen. Charles Tilly menar att det just var detta 
köpslående som kom att ge de framväxande enhetsstaterna dess ka-
raktär: statsorganisationens utformning var beroende av vilka elit-
grupper som statsledningen valde att förhandla med. Tilly skiljer 
mellan tvångsintensiva regimer, där resursuttaget var beroende av 
förhandlingar med jordägare, och kapitalintensiva regimer där det 
framförallt var handeln som beskattades. Han menar dock att de 
mest framgångsrika regimerna var sådana som lärde sig att utnytt-
ja båda formerna av resursuttag.38

Jan Glete utvecklar Tillys resonemang och argumenterar för att 
framväxten av centraliserade statsorganisationer under tidigmodern 
tid var en direkt följd av en ny form av intresseaggregering, vilken 
resulterade i att staten så småningom kom att framstå som den enda 
aktören med förmåga att erbjuda sina undersåtar beskydd mot ex-
terna och interna fiender. De härskare som kunde påräkna aktivt 
stöd från både lokala eliter och bredare folkgrupper hade goda för-
utsättningar att bygga effektiva organisationer för skatteindrivning 
och krigföring, och kom just därför att bli tongivande i den inter-
nationella konkurrensen.39 Ur ett sådant perspektiv blir breda över-
enskommelser med olika samhällsgrupper inte ett tecken på svag-
het hos härskaren, utan förhandlingar ses istället som nödvändiga 
instrument för att skapa politisk uppslutning bakom organisatio-
nens mål. Eftersom all statlig verksamhet i praktiken var beroen-
de av att tillräckliga resurser kunde uppbådas blir det naturligt att 
betrakta valet av skattesystem som ett avgörande led i statsmaktens 
mobilisering av intressen. 

En framgångsrik intresseaggregering förutsätter att regimen fram-
står som legitim och därför kan accepteras av undersåtarna som före-
trädare för det gemensamma bästa. Den brittiske sociologen David 
Beetham pekar ut tre kriterier för ett legitimt styre: ) Maktutövning-
en måste ske i överensstämmelse med gällande lagstiftning och all-
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mänt accepterade sedvänjor. 2) Dessutom skall denna kunna rättfär-
digas i termer av normer och värderingar som omfattas gemensamt 
av både styrande och styrda. 3) Ett legitimt styre måste också ge un-
dersåtarna möjlighet att genom handlingar uttrycka sitt samtycke el-
ler visa sitt deltagande inom det rådande systemet. Förhandlingar om 
t.ex. skatteuttagets former blir därför inte bara ett instrument för att 
mobilisera nödvändiga resurser utan samtidigt också ett medel för 
att stärka regimens legitimitet. Fokus på handlingar snarare än på 
allmänt diffusa trosföreställningar gör det möjligt att faktiskt stude-
ra hur pass legitimt ett styre verkligen varit i praktiken.40

Historikern Michael Braddick har utnyttjat Beethams perspektiv 
för att studera statsbildningsprocessen i det tidigmoderna England. 
Braddick framhåller den engelska statens karaktär av löst samman-
satta lokala nätverk och menar att de lokala ämbetsmännens per-
sonliga status var av helt avgörande betydelse för den statliga politi-
kens möjligheter att vinna genomslag. Statsmaktens representanter 
hade små möjligheter att genomföra förändringar som inte gick att 
förena med den lokala elitens intressen. En ämbetsman måste kun-
na legitimera sina åtgärder inför omgivningen, och detta begrän-
sade i många fall hans möjligheter att implementera statliga påbud 
uppifrån.41 Frågan om vem som skulle uppbära gemensamma skat-
ter och avgifter var således av stor betydelse för regimens legitimi-
tet. Om härskaren valde en av sina egna tjänare framför någon av 
lokalsamhällets egna representanter riskerade han att få en ämbets-
man med mycket begränsade möjligheter att vinna gehör för regi-
mens åtgärder. Om han å andra sidan valde att överlåta rätten att 
kräva in skatter till en privat köpman måste vi fråga oss hur detta 
påverkade härskarens egen legitimitet liksom i förlängningen hans 
möjligheter att påverka lokala förhållanden. Skattebetalarnas inställ-
ning till arrendatorerna är således av största betydelse.

Att skattesystem bör betraktas som i första hand politiska system 
framhålls även av historikern Matthew Vester, som studerat förpakt-
ningen av den allmänna omsättningsskatten på salt i hertigarna av 
Savojens domäner under 500-talet. Vester ansluter sig till uppfatt-
ningen att de tidigmoderna staterna i allmänhet saknade tillräckliga 
maktresurser för att tvinga undersåtarna att underordna sig politiska 
beslut. Just därför var furstarna hänvisade till att bygga politiska och 
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ekonomiska system som ledande aktörer i lokalsamhället kunde iden-
tifiera sina egna intressen med. I fallet med saltskatten i Nice-Pied-
mont ledde detta till att hertigarna av Savojen fortsatte att investe-
ra i ett förpaktningssystem som knappast var ekonomiskt effektivt, 
men som visade sig vara ett utmärkt instrument för att mobilisera 
stöd från lokala intressen. Vester pläderar för ett bredare perspektiv 
i studiet av historiska skattesystem, där inte bara furstens resursbe-
hov utan också andra aktörers maktresurser och intressen vägs in i 
analysen. Han understryker särskilt att skattestrukturerna i det tidig-
moderna Europa gav utrymme till aktivt deltagande för ett stort an-
tal aktörer, inte enbart för fursten och de traditionella eliterna. Stu-
dier av lokala skattesystem ger därför historikern goda möjligheter 
att analysera folkligt deltagande i statliga aktiviteter.42

För den här undersökningen innebär detta att undersåtarnas del-
tagande i – och protester mot – förpaktningssystemet måste till-
mätas stor betydelse. Det svenska riket var stort och geografiskt 
splittrat, samtidigt som de ekonomiska resurserna var fördelade på 
många händer och inte som på andra håll koncentrerade till någ-
ra få adliga godsägare eller kapitalstarka köpmän. För den svens-
ka staten var det nödvändigt att mobilisera stöd också från präster, 
bergsmän och skattebönder, särskilt som den senare gruppen vid 
600-talets början kontrollerade närmare hälften av rikets samlade 
jordegendomar. Det faktum att en stor del av skatterna fortfarande 
togs ut i natura, samt att staten behövde arbetskraft för att kunna 
utnyttja rikets viktiga naturtillgångar, ökade dessutom böndernas 
förhandlingsutrymme. Skatteuppbörden kunde därför aldrig redu-
ceras till en fråga om hur mycket den enskilde bonden skulle betala 
– det handlade i minst lika stor utsträckning om när skatten skulle 
betalas, var den skulle levereras och hur, det vill säga i vilken form 
(pengar eller varor, arbete eller transporter) som pålagorna skulle 
utgöras. Till detta kommer naturligtvis frågan om till vem man för-
väntades betala skatten. Allmogens uppfattning var att man skul-
le betala skatt till den kung som svurit att beskydda dem mot fien-
der och att garantera deras rätt till uppehälle. Men det var, som vi 
skall se, inte självklart att kungen utan vidare kunde överlåta den-
na rätt på privata intressen utan att det påverkade hela det politis-
ka systemets legitimitet.43 
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Arrendesystemets för- och nackdelar

600-talets furstar kunde liksom 2000-talets statsmän välja mellan 
att tillämpa marknadslösningar eller byråkratiska system för att lösa 
sina behov av resursmobilisering och intresseaggregering. Som fram-
gått ovan var detta val dock begränsat av en rad faktorer, dels eko-
nomiska och dels politiska. Det kan vara på sin plats att här sam-
manfatta de fördelar och nackdelar med förpaktningssystemet som 
andra forskare pekat ut:

Förpaktningssystemets fördelar:

• Garanterar kontanta intäkter: staten slipper kostnader för att 
omvandla naturainkomster till betalningsmedel (Lindegren)

• Gör det lättare att överblicka olika typer av inkomster, vilket 
medför att systemet blir mer kalkylerbart (Weber)

• Fungerar som medel för att skaffa fram krediter och kortfristiga 
lån (Levi)

• Minskar härskarens transaktionskostnader för att övervaka äm-
betsmän och andra lokala agenter (Levi)

• Ger härskaren möjlighet att knyta till sig kapitalstarka grupper 
och därmed bli mindre beroende av de traditionella jordägande 
eliterna (Levi)

• Leder till effektivare bekämpning av svinn och korruption (Ki-
ser)

• Skapar incitament för härskaren att upprätta stabila ekono-
miska institutioner som kan få marknaden att fungera bättre 
(North)

• Ger entreprenörer inom industri och manufakturnäring större 
självständighet och därmed bättre förutsättningar att effektivi-
sera verksamheten (Nergård)

Förpaktningssystemets nackdelar:

• Härskaren måste avstå en del av sina intäkter till förpaktarnas 
profit (Vester)

• Försvårar kontrollen av lokala agenter: risken för överexploate-
ring och urholkande av skattebasen ökar (Weber)
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• Minskar härskarens incitament att själv utveckla effektiva kon-
trollmetoder, och medför sämre tillgång till information om lo-
kala förhållanden (Hallenberg)

• Försämrad statlig kontroll ökar riskerna för rent-seeking och 
opportunism, vilket på sikt skadar samhällsekonomin (Levi)

• Försämrar härskarens möjligheter att mobilisera stöd från 
breda samhällsgrupper genom att de direkta förhandlingarna 
med skattebetalarna överlåts till privata aktörer (Beetham, Gle-
te)

• Kolliderar med traditionella ideologiska föreställningar om vad 
skatterna får användas till, samt hotar det direkta förhållandet 
mellan kung och allmoge (Holm et al)

Till detta kan läggas det faktum att förändringar av skattesystemet 
i praktiken alltid var omstridda. Respekt för sedvana och väl för-
ankrade ekonomiska institutioner talade självklart emot ett byte av 
skattesystem. Denna omständighet gör det svenska privatiserings-
försöket extra intressant att studera. Då den svenska staten redan 
hade byggt upp en omfattande organisation för lokal resursmobi-
lisering, som tillfälligt lades i malpåse, måste fördelarna med en 
privatisering rimligen ha upplevts som särskilt stora. Den svenska 
staten saknade varken alternativ eller förmåga att själv utveckla ef-
fektiva kontrollsystem. Ändå bedömde Gustav II Adolf och Axel 
Oxenstierna att privatiseringar var en bättre väg att gå. Men fem-
ton år senare var privatiseringsvågen framme vid vägs ände – drott-
ning Kristinas förmyndarregering beslutade att inga skattedistrikt 
skulle arrenderas ut hädanefter. De fördelar man tidigare sett med 
förpaktningarna kunde uppenbarligen inte längre väga upp nack-
delarna med systemet. 

Syftet med den här boken är att förklara varför skatteuppbörden 
i det svenska riket kom att privatiseras under Gustav II Adolfs re-
gering, och varför detta system sedan avskaffades under förmyndar-
regeringen till förmån för en byråkratiserad förvaltningsstruktur. I 
första hand står alltså statsmaktens motiv i fokus, varför undersök-
ningen till att börja med inriktas på statsledningens agerande. Men 
då uttryckliga motiveringar och policydiskussioner är svåra att finna 
i källorna måste huvudfrågorna till stor del besvaras genom att stu-
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dera hur det svenska arrendesystemet fungerade i praktiken. Efter-
som skattearrendena inte har varit föremål för en samlad behandling 
är det nödvändigt att gå igenom ett omfattande empiriskt materi-
al för att kunna dra säkra slutsatser. Forskningsläge och metodiska 
utgångspunkter kommer att presenteras mer utförligt i anslutning 
till de empiriska kapitlen. 

Kapitel 2 ger en övergripande karakteristik av arrendesystemets ut-
veckling och försöker klargöra skattepolitikens mål, främst genom 
att studera officiella dokument och förordningar, samt diskussio-
nerna i riksrådet och kammarkollegium. Kapitel 3 behandlar arren-
datorerna som aktörer: vilka var de, hur såg deras förhållande till 
statsmakten ut och hur pass framgångsrika var de i sin affärsverk-
samhet? Kapitel 4 tar upp systemets funktion: hur lönsamma var 
arrendena i praktiken, vilka konflikter skapade de i lokalsamhället 
och hur hanterade den statliga förvaltningen dessa problem? I ka-
pitel 5 ligger fokus på allmogens reaktioner: hur reagerade de skatte-
betalande bönderna på privatiseringarna? Kapitel 6, slutligen, sam-
manfattar de viktigaste resultaten och återknyter till de teoretiska 
utgångspunkterna: hur kan erfarenheterna av 600-talets privatise-
ringsvåg utnyttjas för att nyansera 2000-talets debatt om olika sätt 
att organisera allmännyttig verksamhet?

Till sist ett förtydligande: med begreppet arrende avses en kon-
traktsöverlåtelse av statlig inkomstkälla eller egendom på begränsad 
tid, i utbyte mot ersättning i pengar eller varor. Den person som ge-
nom kontraktet övertog nyttjanderätten till inkomstkällan kallas i 
den här studien för arrendator eller förpaktare. Dessa båda begrepp 
används alltså i det följande som synonymer. Verbformerna arren-
dera och förpakta betecknar såväl kronans överlåtande av egendom 
(här: utarrendera) som enskilda personers tillägnelse av densam-
ma.44 Även termerna bönder och allmoge kommer i det följande att 
användas som synonymer. Allmoge betecknar egentligen den bre-
dare gruppen landsbygdsbefolkning, vilken innefattade både skat-
tebönder, landbor, torpare, drängar och pigor. Då skattebönderna 
utgjorde den tongivande gruppen inom allmogen, och oftast age-
rade motpart till arrendatorerna i förhandlingar om skatteuppbör-
den, anses de i det följande ha representerat hela allmogen gent-
emot skattekrävarna.
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Arrendesystemets utveckling 
Det här kapitlet skall klarlägga det svenska arrendesystemets allmänna 
karaktärsdrag. Det handlar om att beskriva systemets omfattning i tid 
och rum, det vill säga när skattearrendena infördes, vilka geografiska 
områden som statsledningen valde att prioritera samt vilka intäkter 
som blev föremål för privatisering. Vidare skall skattearrendenas rätts-
liga utformning analyseras för att fastställa vad som var nydanande 
jämfört med den förvaltningsmodell som tidigare varit gällande. Jag 
kommer att gå igenom det normativa regelverk som statsledningen 
skapade för att kontrollera arrendatorerna, i syfte att belysa systemets 
spelregler. Kapitlets sista del behandlar statsledningens motiv till för-
ändringarna: varför ansåg man att en privatisering av uppbördsorga-
nisationen skulle ligga i statens intresse – och vilka överväganden låg 
bakom beslutet att återinföra fogdeförvaltningen? 

Då arrendesystemet inte har varit föremål för någon systematisk 
undersökning tidigare är det nödvändigt att först utreda hur syste-
met fungerade, om vi skall kunna förstå de radikala omsvängningar 
som ägde rum under perioden. Målet är ytterst att förklara vad som 
drev den svenska statsledningen till att privatisera skatteindrivningen. 
Statsledningens motiv och ambitioner blev emellertid sällan uttryck-
ta i klartext, utan förklaringen till förändringarna måste till största 
delen sökas i systemets praktik. Till att börja med måste vi säga nå-
got om tidigare forskning om de svenska skattearrendena samt upp-
märksamma de källor som kommer att användas.

Tidigare forskning

Huvudarbetet om lokal förvaltning och skatteväsen under tidig Vasa-
tid är fortfarande Johan Axels Almquists Den civila lokalförvaltningen 
i Sverige 1523–1630. Almquists verk är till största delen en katalog över 
personal och förvaltningsdistrikt i rikets alla delar, men han ger ock-
så en utmärkt översikt av statsförvaltningens utveckling från Gustav 
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Vasa till Gustav II Adolf. Den omfattande lokala organisation som 
växte fram under 500-talets första hälft byggde i allt väsentligt på fog-
darna. Dessa var utsedda av kungen personligen, och skulle kräva in 
alla skatter samt redovisa inkomster och utgifter direkt inför kamma-
ren i Stockholm. Vid 600-talets början stod det klart att centralmak-
ten saknade nödvändiga medel för att effektivt kontrollera fogdarna i 
rikets alla hörn, och att den regionala mellannivån måste förstärkas. 
Det var också strävan efter att stärka ståthållarnas roll som utmärkte 
förvaltningspolitiken under 600-talets första två decennier.1 

 Enligt Almquist kom skatteförpaktning att sättas i system av Gus-
tav II Adolf, närmast som en följd av behovet av kontanta inkoms-
ter för att driva krigen vidare på utländsk mark. Det första kontrak-
tet skall ha upprättats för Willem de Besche över Finspångs län 68 
och det följdes inom kort av flera. Under de närmaste åren kom i 
stort sett hela landet att fördelas mellan olika arrendedistrikt, och 
fogdeförvaltningen blev därmed helt satt på undantag. Men protes-
terna från allmogen ökade samtidigt i omfattning, och redan i slu-
tet av 620-talet, hävdar Almquist, hade regeringen börjat tveka om 
systemets effektivitet. Almquist ser dock proteststormen vid 633 års 
riksdag som den direkta orsaken till att riksrådet våren 635 fattade 
beslut att helt upphöra med förpaktningen av lands- eller härads-
räntor.2 Eli F. Heckscher ägnar i sin ekonomiska historia inte något 
större utrymme åt skattearrendena, utan nöjer sig med att konsta-
tera att skatteförpaktningen var ett effektivt medel för att omvand-
la naturaräntor till kontanta betalningsmedel. Heckscher ansluter 
sig till Almquists ståndpunkt att systemet avvecklades som en följd 
av skattebetalarnas motvilja, men förklarar inte närmare omstän-
digheterna kring detta.3 

Sambandet mellan skattearrendena och behovet av kontanta in-
komster har ifrågasatts av Birgitta Odén. I en artikel från 967 ar-
gumenterar hon för att arrendesystemet i själva verket förutsatte en 
omfattande handel med naturaprodukter. Det kontrakt som upp-
rättades mellan kungen och arrendatorn överlät rätten till samtliga 
kungliga inkomster från ett skattedistrikt – skatter, jordräntor, ti-
onden och dagsverken – på arrendatorn personligen. I utbyte mot 
detta förband sig arrendatorn att varje år leverera en bestämd sum-
ma pengar till kammaren i Stockholm. Eftersom arrendesumman 
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som regel sattes till ett värde motsvarande den beräknade bruttoin-
komsten av fögderiet var arrendatorn piskad att göra sig en förtjänst 
genom att handla med uppbördsvarorna. Det faktum att 620-ta-
let var en period av stigande priser på lantbruksprodukter öppnade 
stora möjligheter för den som kunde köpa och sälja vid rätt tillfälle. 
Samtidigt skapade detta konfliktytor mot allmogen, som själva ville 
tillgodogöra sig förtjänsterna av den gynnsamma konjunkturen.4 

Aleksander Loit, som är den forskare som senast diskuterat det 
svenska arrendesystemets uppkomst och funktion, ansluter sig till 
Almquists uppfattning att arrendena infördes för att garantera sta-
ten penninginkomster. Rikets finanser var fortfarande baserat på 
jordräntor, men krigen krävde kontanta inkomster och arrende-
na möjliggjorde både en fixering av inkomstbeloppen samt bätt-
re garantier för att summorna verkligen skulle levereras i tid. Loit 
poängterar också att arrendena ökade risken för överexploatering 
av allmogen, och ansluter sig till Almquists uppfattning att det var 
böndernas protester som slutligen fick systemet på fall. Men även 
om statsmakten upphörde med utarrendering av skattedistrikt efter 
635 så fortsatte man att förpakta kungs- och ladugårdar. Under det 
karolinska enväldet kom arrendesystemet återigen att tillämpas för 
de omfattande godskomplex som dragits in från olika aristokrater. 
Det unika med Gustav Adolfs period var att utarrenderingen om-
fattade hela riket och alla typer av inkomster.5

Den svenska statsledningen skapade aldrig något heltäckande 
regelverk för arrendenas omfattning och inre förhållanden. Istäl-
let präglades deras agerande av ad hoc-mässighet: nya mandat och 
instruktioner utfärdades som svar på de omedelbara problem som 
uppstod under färdens gång. Loit hävdar att skattearrendena ändå 
i praktiken kom att fungera som ett homogent system under pe-
rioden 60–640. Staten avhände sig sina löpande inkomster och 
sin fasta egendom mot att arrendatorerna betalade in de summor 
som kontrakten stipulerade. Samtidigt tvingades statsledningen 
att etablera ett kontrollsystem för att skydda sig mot missbruk och 
begränsa utsugning av bönderna. Loit sammanfattar det svenska 
arrendesystemet som ett medvetet program för att effektivisera skat-
teuppbörden genom att fixera så mycket som möjligt av inkomster-
na i fasta penningbelopp. Denna strävan var på intet vis unik för 
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den svenska statsledningen – tvärtom så präglades 600-talets Eu-
ropa av en växande marknadsekonomi, vilket beredde vägen för lik-
nande lösningar på många håll.6

Maj-Britt Nergård, som studerat entreprenörer inom bergshan-
teringen under 500- och 600-tal, fullföljer ett annat spår, som 
Almquist och Loit endast snuddat vid: skattearrendena gav staten 
möjlighet att etablera fastare förbindelser med kapitalstarka indivi-
der. Enligt Nergård var arrendena en nödvändig förutsättning för 
att industrientreprenörer skulle kunna lockas att investera kunskap 
och kapital i den tekniskt outvecklade svenska bergsnäringen. Ti-
digare försök att öka produktionen genom samarbete med driftiga 
köpmän och industriidkare hade misslyckats, då staten inte kunde 
lämna tillräcklig säkerhet för att entreprenörerna själva skulle kun-
na tillgodogöra sig de investeringar de gjorde. Det var först genom 
upprättandet av juridiskt bindande arrendekontrakt som det skapa-
des ekonomiska förutsättningar för en lönsam privat affärsverksam-
het menar Nergård, och ger därmed arrendesystemet en nyckelroll i 
den svenska bergsnäringens utveckling under 600-talet.7

Den tidigare forskningen har alltså identifierat några av de grund-
läggande karaktärsdragen i det svenska arrendesystemet, men det 
saknas fortfarande en grundlig undersökning av hur systemet fung-
erade i praktiken. Äldre forskning har främst velat förklara arren-
denas införande med statens stora behov av penninginkomster för 
de kontinentala krigen. En sådan förklaring är inte särskilt tillfreds-
ställande med tanke på att storskalig krigföring hade dominerat den 
svenska statens verksamhet ända sedan mitten av 500-talet, och att 
statsmakten varit nära bankrutt vid ett flertal tillfällen. Dessutom 
valde statsledningen att avveckla skattearrendena trots att det kon-
tinentala kriget fortsatte att sluka både människor och materiella 
resurser.8 Varför kom skiftet till en ny skatteregim att äga rum just 
under Gustav Adolfs tid? Här erbjuder Nergårds och – i viss mån 
– Odéns tolkningar en möjlighet att anknyta till Wallersteins teori 
om det ekonomiska världssystemet och behovet att koppla upp de 
svenska statsinkomsterna till den internationella marknaden. För 
att kunna frilägga orsakerna och drivkrafterna bakom arrendesy-
stemets uppgång och fall måste vi emellertid först sammanställa de 
data som finns tillgängliga om systemets utformning. 
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Källor och metod

Källorna från Gustav II Adolfs regeringstid är relativt rikliga, men 
det är främst den senare delen av perioden som finns väl represente-
rad i de statliga arkiven. Under 60-talet var centralförvaltningen 
fortfarande löst organiserad, och kunskaper om denna period måste 
i huvudsak hämtas från de kungliga breven i riksregistraturet. Om-
kring ca 620 började Axel Oxenstiernas reformprogram att bära 
frukt och från denna tidpunkt finns också ett omfattande materi-
al som behandlar skattearrendena att tillgå. Av största betydelse för 
mina undersökningar är kammarkollegiets arkiv som bl.a. innehål-
ler protokoll från kammarrådens sammanträden och rannsakningar 
av lokala ämbetsmän, samlingar av upprättade kontrakt samt en om-
fattande korrespondens med både regionala och lokala befallnings-
män. Jag har gått igenom kontraktsböckerna i sin helhet, men stu-
dierna av brevkorrespondensen har av arbetsskäl koncentrerats till 
fyra nedslag: 69–2 (systemets introduktionsfas), 624–25, 629–30 
samt 632–34 (systemets avvecklingsskede). Sammantaget erbjuder 
kammarens källor goda möjligheter för att studera skattearrendenas 
praktik. När det gäller beslutsfattandet har jag förutom riksregistra-
turet utnyttjat riksrådets protokoll (SvRRP) samt Axel Oxenstiernas 
brevväxling (AOSB). Som jag tidigare antytt är dock dessa dokument 
betydligt mer sparsmakade när det gäller uppgifter om arrendesy-
stemets funktion och syften. För att komma åt allmogens protester 
och reaktionerna i lokalsamhället på arrendesystemet har jag i första 
hand använt allmogens häradsbesvär i riksdagsarkivet.9

Om centralförvaltningens material finns väl representerat i arki-
ven är det dock sämre ställt med källorna från den centrala och loka-
la förvaltningen. Arrendesystemet medförde att kammaren i Stock-
holm inte längre fick tillgång till fullständiga lokala räkenskaper. 
Skattearrendatorerna lämnade ofta endast summariska samman-
fattningar till de centrala myndigheterna och dessa innehåller be-
tydligt mindre information än fogderäkenskaperna. Dessutom de-
legerades under perioden mycket av granskningen till ståthållarna, 
sedermera landshövdingarna, och deras bokhållare. Men länsförvalt-
ningen systematiserades inte förrän med landshövdingeinstruktio-
nen 635, och det tog tid innan den regionala organisationen börja-
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de fungera tillfredsställande. Inom ramen för det här projektet har 
jag inte bedömt det vara mödan värt att genomföra några punkt-
studier av regionalt eller lokalt källmaterial, utan jag har valt att be-
gränsa undersökningarna till de källor som finns åtkomliga i cen-
tralförvaltningens arkiv. 

I det följande kommer arrendesystemets införande och utbred-
ning att studeras främst utifrån en genomgång av kammarkollegiets 
kontraktsböcker. Här finns en stor mängd arrendekontrakt samla-
de i kronologisk ordning. Almquists genomgång av lokala befatt-
ningshavare till och med 630 har använts som utgångspunkt, men 
jag har följt kontraktsböckerna fram till 640 för att kunna ge en 
helhetsbild av systemets utveckling fram till denna tidpunkt. Även 
om merparten av arrendekontrakten finns samlade i dessa volymer 
så är inte samlingen fullständig – flera avtal har t.ex. istället blivit 
införda i riksregistraturet. Jag har valt att inte finkamma registratu-
ret för att gräva fram uppgifter om varje enskilt avtal, utan har nöjt 
mig med att utgå från kontraktsböckerna och komplettera dessa 
med belägg från andra håll, i de fall sådana har återfunnits. Även 
om jag inte har uppgifter om samtliga arrenden menar jag att un-
derlaget är tillräckligt för att ge en fullgod bild av hur systemet ut-
formades i praktiken.

För en översikt av det regelverk som centralmakten efterhand ska-
pade för att kontrollera och reglera arrendatorernas verksamhet, 
har jag utnyttjat C.G. Styffes tryckta samlingar av instruktioner 
för central- respektive lokalförvaltningen samt de kungliga förord-
ningar och mandat som finns återgivna i riksregistraturet och/eller 
årstrycket (KB). En undersökning av dessa källor torde fånga upp 
huvuddelen av det normativa materialet och resultaten kommer 
sedan att kompletteras med de diskussioner kring skattearrende-
na som återfinns i framför allt kammarkollegiets bevarade brevkor-
respondens. De policydiskussioner som står återgivna i riksregist-
raturet, riksrådsprotokollen samt i Axel Oxenstiernas brevväxling 
kommer jag att använda för att ytterligare belysa statsledningens 
motiv och överväganden. 
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Skattearrendena i Sverige 68–635

Systemet med skattearrenden – att mot kontant ersättning över-
låta statliga inkomster eller fasta tillgångar till privata intressen-
ter för en viss begränsad tid – började införas på Gustav II Adolfs 
tid, men hade sina föregångare under tidigare epoker. Centralmak-
tens ställning i förhållande till lokala eliter var under medeltiden 
ofta påtagligt svag, och vid 300-talets mitt tvingades kung Mag-
nus Eriksson att avsöndra stora delar av riket som pantlän till sina 
inhemska och utländska långivare. Detta innebar att samtliga kro-
nans inkomster från dessa områden disponerades av enskilda stor-
män, till dess att kungen hade lyckats skrapa ihop tillräckligt med 
medel för att återlösa dem från sina fordringsägare. Under senme-
deltiden dominerade istället län på tjänst, då en herreman tilldela-
des ett visst område att administrera mot att denne lovade att ställa 
upp med militära eller ekonomiska resurser när så krävdes. Effek-
terna för centralmakten blev dock desamma: man gick miste om lö-
pande inkomster och detta innebar naturligtvis ett betydande eko-
nomiskt bortfall. Men kronans jordinnehav var det huvudsakliga 
medel som stod till buds när senmedeltida härskare behövde köpa 
sig politiskt stöd, så systemet med tjänstelän kom under 400-ta-
lets lopp att bli alltmer institutionaliserat.10

Under den första delen av Gustav Vasas regeringstid kom en annan 
förläningsform att bli alltmer vanlig: län mot avgift. Läntagaren blev 
här krävd på en fast summa pengar årligen för rätten att administrera 
ett område och själv utnyttja dess resurser. Avgiften var dock snarast 
symbolisk och stod inte i någon bestämd korrelation till kronans för-
väntade inkomster av länet.11 I praktiken satsade Gustav Vasa istället 
på att bygga upp en egen lokal organisation för direkt styrning och 
resursutnyttjande genom sina fogdar. Detta system kom att bli det 
dominerande under resten av 500-talet och de förläningar som de-
lades ut hade oftast karaktären av ett slags löneförmån för de direkta 
tjänster (oftast militära) som gjordes till kronan.12

Skattearrendena skiljer sig från förläningar främst genom att de 
senare sällan var tidsbegränsade. Men kontraktsförhållandet inne-
bar samtidigt någonting unikt nytt: här slöt kungen ett bindande 
avtal med en lokal befattningshavare, vilket åtminstone juridiskt 
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placerade dessa båda som två likställda parter. Det trohets- och lo-
jalitetsförhållande som stipulerades i de eder och försäkringar som 
avkrävdes läntagare och fogdar lyser med sin frånvaro i arrende-
kontrakten. Arrendatorernas förhållande till staten var strikt eko-
nomiskt och de garantier man lämnade mot rätten att disponera 
kronans intäkter var följaktligen av ekonomisk art – i praktiken i 
form av en borgensförbindelse. Arrendena gav heller inte den so-
ciala status som en kunglig förläning förde med sig – arrendatorn 
fick vad han betalade för, varken mer eller mindre.13

De första försöken att arrendera ut kronans fasta egendom gjor-
des under Johan III:s regeringstid. Johan var skuldsatt upp över 
öronen sedan han låtit rikets ledande adelsfamiljer finansiera upp-
roret mot kung Erik. För att minska statens utgifter beslutade Jo-
han bl.a. att lägga de finska kungsgårdarna under landbodrift, vil-
ket i praktiken innebar att bönderna nu fick arrendera de jordar 
som Gustav Vasa tjugo år tidigare beslagtagit för sitt avelsgårdspro-
jekt.14 Av större betydelse var satsningen på bergsbruken. Somma-
ren 572 uppläts samtliga räntor av Värmlandsberg till den Neder-
ländske köpmannen Willem de Wijk för en period av fyra år, mot 
att denne förband sig att öka produktionen och leverera varor till 
kronan mot i förväg överenskomna priser. De Wijk kom under Jo-
han III:s regeringstid att överta driften vid flera av kronans bergs-
bruk, och 580 fick denne kontrakt på att driva samtliga järnbruk i 
hela riket. I gengäld skulle han få behålla en fjärdedel av det över-
skott han lyckades skapa. de Wijk lyckades verkligen öka produk-
tionen, men leveranserna till kronan motsvarade ändå inte kungens 
förväntningar. Maj-Britt Nergård menar att de Wijks intresse sna-
rare låg i att göra vinster på handeln med förnödenheter än att in-
vestera i produktionen. Så länge staten inte kunde garantera bruks-
herren full kontroll av arbetskraft och råvaror saknades långsiktiga 
förutsättningar för en utveckling av bergsbruken.15

Statsledningen fortsatte att med hjälp av kontraktsupplåtelser för-
söka locka utländska industrimän att investera i de svenska berg-
verken. Under Karl IX:s regering fick t.ex. bröderna Hans och Pe-
ter Stryvert med konsorter överta driften av Tabergs järnbruk söder 
om Jönköping, medan Willem Giliusson de Besche, en köpman från 
Liège, gavs fullmakt att leda järnindustrierna i Södermanland. Den 
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senare kom efter Karl IX:s död att arrendera järn- och mässingsbru-
ken i samma landskap av änkedrottning Kristina samt från 66 även 
Finspångs bruk av hertig Johan av Östergötland. Gemensamt för de 
tidiga brukskontrakten var att dessa inte innefattade några rättighe-
ter för bruksherrarna att själva kräva in skatter av de kringliggande 
socknarna, utan istället förutsatte att en kunglig fogde i närområdet 
skulle tillhandahålla de resurser som verksamheten krävde.16 

Rustningen av örlogsflottan var ett annat område där man tidigt 
prövade att släppa in privata entreprenörer. Rickard Clerck, en sjö-
officer av skotskt ursprung, tecknade våren 65 kontrakt på att för 
egna medel förse flottans skepp i Stockholm med segel, tackling och 
kablar.17 Clerck skulle under de följande åren sluta en serie liknan-
de avtal med kronan, vilka stipulerade att denne, mot kontant er-
sättning, skulle skaffa fram arbetsfolk och materiel samt se till att 
örlogsskeppen blev segelfärdiga inom överenskommen tid. Jan Gle-
te hävdar i sitt kommande arbete om den svenska flottans organi-
sation att förpaktningen av tackel och tåg fungerade relativt väl, så 
länge Clerck själv var i livet. Efter Rickard Clercks död 625 fick 
dennes släkting Johan (Hans) Clerck överta kontraktet, men redan 
629 återgick verksamheten i statlig regi. Under 620-talet lade ami-
ralitetet dessutom ut all skeppsbyggnad vid varven i Västervik och 
Harbovik på entreprenad. Verksamheten vid skeppsgården i Stock-
holm kom också att övertas av privata intressenter. Skeppsgårdsar-
rendet gick först till den f.d. arkliöversten Anton Monier, som från 
622 delade ansvaret för örlogsskeppens underhåll med skeppsbygg-
mästaren Henrik Hybertsson. När Monier försvann ur bilden 625 
gick Hybertssons halvbror Arent de Groot in som affärspartner, för-
modligen med eget handelskapital att tillföra.18 Kung Gustav Adolf 
försökte också teckna avtal med rikets vantmakare i syfte att säkra 
produktionen av uniformstyg för krigsmaktens behov.19 

Statsledningen hade alltså redan före 620 börjat arrendera ut oli-
ka typer av verksamheter. Det äldsta kontraktet i kammarens kon-
traktsböcker är från december 67, då Näs kungsgård uppläts till 
holländaren Petter van Beningen, tidigare kronans fogde i Koppar-
bergslagen, på tre år mot årlig leverans av tio skeppund råkoppar till 
kopparberget. Även detta arrende förutsatte dock att de dagsverken 
som hörde till gården skulle levereras av kronofogden – ännu var ti-
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den inte mogen att låta bruksarrendatorn få direkt kontroll över bön-
dernas arbete.20 De första skattearrendena där hela områden med 
samtliga intäkter överläts till arrendatorn dyker upp i slutet av 69. 
Till en början var det främst områden i östra delen av riket samt de 
baltiska provinserna som statsledningen valde att förpakta och ar-
rendatorerna var ofta aristokrater och/eller höga krigsbefäl. Den 9 
december uppläts Raseborg och Borgholms län till fältherren Jakob 
De la Gardie, som sedan föregående år arrenderat de nyligen erövra-
de provinserna Kexholms och Nöteborgs län, medan hans bror Johan 
övertog Satakunda med Kumo gård på arrende. Henrik Fleming på 
Viborg fick vid samma tid kontrakt på Lillsavolaks vid gränsen mot 
Ryssland. Under vintern förpaktade kronan även en rad kungsgår-
dar i den östra riksdelen till adelsmän och militärbefäl vilka tjänst-
gjorde i Finland.21

Den tidigare forskningen har pekat ut Gustav II Adolfs brev vid 
avfärden till Polen sommaren 62 som det avgörande startskottet 
för arrendesystemet. Men redan 620 hade kammaren börjat till-
lämpa utarrendering av skattedistrikt i full skala. Under sommaren 
och hösten kom merparten av skattedistrikten i Småland att arren-
deras ut till olika köpmän och näringsidkare. I Bergslagen var bl.a. 
Väsby gård, Skinnskatteberg, Salberget och Garpenberg utarrende-
rade samma år, liksom de närliggande landskapen Gästrikland och 
Hälsingland. I övrigt var det de mer perifera delarna av riket som 
Dalsland, Lappmarkerna, Åland samt de baltiska provinserna som 
först blev föremål för statsmaktens privatiseringsiver. Trots propå-
erna från kungen att samtliga kronans räntor skulle arrenderas ut 
verkar det ha gått betydligt trögare att arrendera ut skattedistrikten 
i de centrala delarna av riket. Merparten av Mälarlandskapen, Öst-
ergötland och Närke var ännu fogdeförvaltade 623 och kammar-
råden uppmanade i december samma år ståthållaren i Östergötland 
att lägga ner större flit på att finna arrendatorer till landskapets fög-
derier.22 Men arrendena fortsatte att öka i antal och omfattning, och 
från mitten av 620-talet var skatteförpaktning den helt domine-
rande förvaltningsformen i samtliga delar av riket, dock med Fin-
land som påfallande undantag.23 

Det svenska arrendesystemet var således, som Aleksander Loit på-
talat, inte något begränsat experiment utan syftade till att upplåta 
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samtliga kronans intäkter och fasta tillgångar till privata intressenter. 
Fokus låg till att börja med på förpaktning av häradsfögderier, kro-
nobruk och kungsgårdar, men snart började staten också avhända sig 
mindre inkomstkällor som kvarnar, gästgiverier och enstaka gårdar. 
Kontraktsböckerna innehåller förutom sådana kontrakt också en rad 
affärsöverenskommelser mellan kungen och diverse köpmän om leve-
ranser av varor samt rena skuldförbindelser. Från och med våren 620 
började statsledningen även arrendera ut tullar samt acciser från rikets 
städer till högstbjudande. Införandet av lilla tullen 622, då samtliga 
varutransporter till städerna belades med tullavgift, gjorde tullarren-
dena än mer attraktiva för städernas köpmän.24 

Statsledningens linje var att hellre förpakta stora, sammanhållna 
skattedistrikt än att sluta en rad smärre överenskommelser med di-
verse lokala aktörer. En uppdelning av arrendena i smärre distrikt 
medförde naturligtvis att transaktionskostnaderna för att övervaka 
kontraktsvillkoren blev betydligt högre. Därför avslog kammaren 
620 ståthållaren Erik Jöranssons begäran om att få arrendera några 
socknar i Stegeborgs län med hänvisning till kungens befallning:

att ingen skall förarrenderas en del utav häraden, utan den som vill arren-
dera, så skall han arrendera hela befallningarna, och icke på annat sätt.25

I praktiken var man ändå villig att medge vissa undantag från denna 
regel. Enstaka socknar kunde läggas till utarrenderade kronobruk, 
som då Lerbäcks socken i Närke lades under Asperns bruk 622.26 
Österbotten delades med tiden upp mellan ett flertal arrendatorer 
och Aska härad i Östergötland splittrades år 625 i inte mindre än 
nio små arrendedistrikt, vart och ett omfattande några socknar var-
dera. Det avgörande tycks ha varit huruvida det funnits intressen-
ter beredda att påta sig ett samlat ekonomiskt ansvar för hela di-
striktet. Småarrendena i Aska härad slogs ihop med Dals härad till 
ett gemensamt arrende redan 627. I Österbotten kom arrendena 
även fortsättningsvis att bestå av en eller flera socknar, men här var 
socknarna också betydligt mer vidsträckta än i södra Sverige.27 

Det går att identifiera två skilda, men kompletterande principer 
som styrt utarrenderingen av kronans egendom och intäkter under 
620-talet. Viktiga inkomstkällor som större skattedistrikt, bergs-
bruk eller faktorier skulle främst arrenderas ut till kapitalstarka ak-
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törer med tillräckliga resurser att fullgöra sina åtaganden gentemot 
kronan. Ladugårdar, enstaka kronogods och kvarnar som inte läm-
nade någon större profit kunde med fördel arrenderas ut till äm-
betsmän eller andra lokala aktörer, i syfte att minska statens utgif-
ter. Kronans ståthållare förpaktade som regel slottsladugårdarna vid 
sina respektive slott, medan enstaka kronogårdar arrenderades av 
enskilda ämbetsmän som behövde extra förnödenheter till sina per-
sonliga hushåll. Arrenden av den här typen motiverades ofta explicit 
med att de högre ämbetsmännen var tvungna att vistas större delen 
av året långt från sina egna gods, och därför behövde spannmål och 
jordbruksprodukter på orten där de tjänstgjorde. Sådana avtal skulle 
således täcka vad vi idag kallar ”utgifter för representation”.28 

Tabell . De högsta arrendesummorna enligt kammarkollegi-
ets kontraktsböcker
Fögderi Arrendator Arrendes:a 

(daler smt)
Kontraktsda-
tum

Norrköpings och Linkö-
pings län

Adam Henrik Pentz 27 649 9/2 1623

Öland Herman Bothe 19 746 31/5 1622
Nora och Lindes bergslag Anders Dress 16 942 28/5 1631
Näsgårds län med bergslagen Peter Grönberg 16 000 27/4 1627
Hälsingland Bernt Lohrman 15 992 16/5 1621
Ortala bruk med Lyhundra 

härad
Henrik Janckow 14 751 28/5 1622

Österdalarna Karl Bröms & Samuel 
Påvelsson

14 745 18/10  1621

Österby bruk med Olands 
härad

Paul Auliander 14 080 30/5 1622

Tjust och Tunalän m.fl. 
härader

Didrik Dijkman m.fl. 12 394 23/1 1623

Åbo län Kasper Rotemund 12 000 6/9 1624

Källa: Kontraktsböcker, kammarkollegiets kansliarkiv
Anmärkning: Beloppen är avrundade till hela daler 

Tabell  visar de högsta arrendesummorna som finns specificerade i 
kontrakten. I praktiken fanns det ytterligare ett antal större arren-
den där summorna inte angavs direkt utan där man istället hänvisa-
de till landsboken. Noterbart är att arrendedistrikten var av mycket 
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varierande omfattning. Häradsfögderierna i södra Sverige förpak-
tades mot en årlig taxa som oftast hamnade mellan 2 000–6 000 
daler, medan de större landskapsfögderierna i norr uppläts för be-
tydligt större summor. Berendt Lårman, borgmästare i Hudiksvall, 
arrenderade t.ex. Hälsingland  620 för en totalsumma motsvaran-
de 4 249 daler per år, vilket inkluderade rättigheten till både tullar 
och tionden. Följande år justerades denna summa ytterligare nå-
got uppåt till 5 992 daler.29 Österdalarna blev vid samma tidpunkt 
utarrenderat för 4 745 daler årligen, till vilket lades en förpliktelse 
att leverera  200 stavrum ved för bergsbrukets behov.30 Som jäm-
förelse kan nämnas att kungsladugårdarna, de norrländska fiskena 
liksom de vidsträckta lappmarkerna som regel arrenderades ut mot 
en taxa av några hundra daler per år.

Den högsta specificerade kontraktssumman gällde Adam Henrik 
Pentz arrende av Norrköpings och Linköpings län, vilket i prakti-
ken omfattade halva landskapet Östergötland.31 Ett annat jättear-
rende var Herman Bothes förpaktning av Öland 622 på en period 
av tio år. Arrendesumman fastslogs först till hela 9 746 daler årli-
gen, att levereras till kammaren i Stockholm den  februari. Bothe 
förband sig dessutom att utveckla humleodlingen i landskapet ge-
nom att rekrytera särskilda humlegårdsmästare från Tyskland. I gen-
gäld skulle han själv få behålla överskottet av nyodlingarna så länge 
arrendetiden löpte.32 Redan nästa år omförhandlades villkoren: ar-
rendesumman sänktes visserligen till 8 295 daler, men enligt det nya 
kontraktet måste Herman Bothe också underhålla ett kompani ryt-
tare (25 man) samt ett kompani med fotfolk (450 man). Arrenda-
torn skulle själv föra befälet över dessa, såvida kungen inte tillsatte 
någon annan löjtnant inför kommande krigståg. Om syftet varit att 
göra om hela Öland till ett militärt underhållsområde så misslycka-
des det hela, för Bothe hamnade omgående i betalningsbekymmer 
och arrendet delades upp på flera intressenter.33 

De flesta stora skattearrendena var tydligt kopplade till bruksin-
dustri eller annan resurskrävande näringsverksamhet. Statsledning-
en var uppenbarligen angelägen att utnyttja skattekontrakten för 
att understödja dessa sektorer. Willem de Besches arrende av Fin-
spångs län 68 är ett tidigt exempel på detta, liksom arrendena av 
de uppländska vapenfaktorierna med underliggande distrikt. Or-
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tala bruk med Lyhundra härad arrenderades år 622 ut till Henrik 
Janckow för en årlig summa av 8 598 daler plus ytterligare 6 52 da-
ler för det tiondejärn och de gärdepersedlar som lades till bruket. 
Arrendet utökades redan följande år med Bro och Frötuna skepps-
lag och i kontraktet från 624 stipulerades att arrendesumman skul-
le betalas med leveranser av ammunition.34 Paul Auliander förpak-
tade 622 Österby bruk med Olands härad samt spannmålsräntor 
från Rasbo och Norunda till ett sammanlagt värde av 4 080 daler 
årligen. I kontraktet förband sig arrendatorn att skaffa fram dugli-
ga vapensmeder och leverera hela summan i form av lod, muskö-
ter, harnesk och annat krigsmaterial.35 

I södra Sverige fanns det andra näringsverksamheter som staten ville 
satsa på. Holländarna Kristian Welshuisen och Paridon van Horn tog 
68 över flottans skeppsvarv i Västervik, och verksamheten där kräv-
de omfattande tillförsel av material och förnödenheter från de intil-
liggande områdena. För varvets befordran arrenderade de båda entre-
prenörerna först Västerviks stad med Stegeholms gamla slottslän och 
från 620 även Södra och Norra Vedbo samt Östra härader för en icke 
namngiven summa. Till detta arrende lades samma år ytterligare gods 
samt ett antal sågverk i närområdet.36 Ett annat jättekontrakt bestods 
Jönköpingsborgaren Per Gudmundsson, som från 620 arrenderade 
Östbo, Västbo och Norrvidinge härader tillsammans med en annan 
borgare, Måns Jönsson. När Per G:son 622 gick in som delägare i Jön-
köpings vantmakeri anslogs ytterligare räntor till klädesproduktionen: 
Årliga räntan av Sunnerbo samt landshjälpen från Allbo och Kinne-
valds härader lades våren 622 direkt under vantmakeriet, och i juni 
samma år förde kungen dessutom Tveta och Mo härader till Per Gud-
mundssons arrende. Därmed var större delen av uppbörden från nor-
ra och västra Småland – värderad till 40 000 daler årligen – anslagen 
till klädesproduktionen i Jönköping.37 Snarlika förhållanden rådde i 
de västra Mälarlandskapen, där Hans Leffler arrenderade Ulvesunds 
samt Strömsholms län med Rekarne och Åkerbo härader för att för-
sörja sina vantmakerier i Arboga och nuvarande Kungsör.38

Gemensamt för alla dessa verksamheter var att de krävde betydan-
de resurser i form av råmaterial och arbetskraft. Arrendekontrakten 
fungerade här som statsmaktens instrument för att tillhandahålla 
sådana basresurser, binda entreprenörer med specialistkunskaper 
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till den egna verksamheten och samtidigt försäkra sig om de nöd-
vändiga leveranserna av krigsmaterial och manufakturvaror. Lite 
tillspetsat kan man uttrycka det som att kronans huvudsyfte med 
arrendena var att etablera och understödja det militärindustriella 
komplexet bestående av skeppsbyggare, vapentillverkare och tex-
tilfabrikörer som alla levererade direkt till krigsmakten. Lösningen 
att låta skattearrenden understödja utvecklingen av sådan industri-
ell verksamhet måste betraktas som mycket framgångsrik, särskilt 
med tanke på det uppsving som bergssektorn kom att uppleva un-
der de närmaste åren.39 Den nederländske storkapitalisten Louis 
De Geer, vilken sedan 67 hade finansierat upprustningen av den 
svenska vapenindustrin, lockades själv till Sverige 627 för att ta över 
arrendena av en rad kronobruk med underliggande distrikt. Till en 
början var verksamheten främst inriktad på gjutning av järnkano-
ner men så småningom kom De Geer att på egen hand, eller via 
sina kompanjoner, kontrollera merparten av den svenska krigsin-
dustrin. De Geers svensktillverkade kanoner såldes till stor del på 
export och kom att dominera den europeiska marknaden fram till 
600-talets mitt.40 

Tabell 2. Arrenderade fögderier per landskap 620–630 (634)
Landskap Arrendedistrikt (av totalt antal fögderier)

1620 1625 1630 1634
Uppland 2 (21) 16 (22) 20 (23) 10 (19)
Södermanland/Närke 0 (11) 5 (12) 11 (12) 7 (7)
Östergötland 3 (11) 11 (12) 6 (11) 4 (11)
Småland 6 (14) 10 (12) 9 (10) 7 (10)
Västergötland 2 (12) 16 (19) 21 (22) Ingen uppg.
Västmanland/Dalarna 4 (13) 13 (13) 12 (13) Ingen uppg.
Norrland/ Österb. 9 (15) 19 (20) 9 (13) Ingen uppg.
Finland 9 (19) 6 (21) 4 (17) Ingen uppg.
S:a 35 (107) 96 (131) 92 (121) Ingen uppg.

Källa: Almquist, Den civila lokalförvaltningen samt Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden
Anmärkning: Siffrorna i tabellen måste betraktas som ungefärliga eftersom ett distrikt kunde 
växla mellan förpaktning och fogdeförvaltning under kalenderåret

Tabell 2 visar andelen arrenderade fögderier under hela perioden. 
Det exakta antalet är svårt att uppskatta eftersom arrendena kunde 
variera kraftigt i både antal och omfattning från år till år. Flera av 
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de finska områden som var utarrenderade 620 återgick t.ex. under 
fogdeförvaltning redan under följande år. Tabellen gör heller inte 
skillnad på olika typer av fögderier. I Finland var det under 620-ta-
let i huvudsak kungsgårdar med underliggande bönder som arren-
derades ut, medan de större fögderierna fortsatte att administreras 
av kronofogdar. Tabellen ger trots detta en rättvis bild av det stora 
genomslag som förpaktningssystemet fick.

625 var skattearrenden den helt dominerande förvaltningsformen 
i riket och alla tecken pekade mot att den gamla lokala fogdeorga-
nisationen snart skulle vara ett minne blott. Samtidigt gick utveck-
lingen mot att staten tecknade allt mer långtgående avtal med ett 
litet antal extremt kapitalstarka aktörer. Skeppsbyggarna van Horn 
och Welshuisens kontrakt i mars 623 på samtliga tullar och acciser 
i hela riket är ett tidigt exempel på detta. Avtalet löpte på fem år och 
de båda holländarna förband sig i gengäld att betala den gigantiska 
summan av 0 000 daler per år till kronan.41 Det faktum att Louis 
De Geer i slutet av 620-talet själv övertog arrendena av Finspångs 
och Österby bruk samt Noraskogs bergslag visar på samma tydliga 
tendens: knappt tio år efter det att arrendesystemet infördes hade 
lejonparten av rikets resurser placerats i händerna på en liten grupp 
ledande riskkapitalister. Stockholmsborgaren Peter Grönberg arren-
derade 628 skatterna från hela den norra delen av riket, Väster- och 
Österbotten samt Näsgårds län med Kopparbergslagen. Erik Lars-
son, ledare för kopparkompaniet och senare adlad von der Linde, 
förpaktade för egen del landskapet Ångermanland. Räntmästaren 
Mårten Wewitzer (adlad Rosenstierna 630) deltog vid samma tid-
punkt i arrendena av Öland respektive Tjust, och förpaktade för 
egen del Södra och Norra Vedbo samt Hälsingland. Både Grönberg 
och Wewitzer var dessutom inblandade i de riksomfattande arren-
dena av stora sjötullen under de följande åren.42

En viktig anledning till att dessa kapitalstarka köpmän kunde få 
en sådan dominerande ställning var att de samtidigt också funge-
rade som den svenska statens krigsfinansiärer. Skattearrendena er-
bjöd därför staten en välkommen möjlighet att reglera sina skulder 
och skjuta delbetalningarna ytterligare fram i tiden. Grönberg, We-
witzer och deras gelikar tillhandahöll stora summor pengar för att 
täcka kronans behov, och genom arrendekontrakten kunde de själ-
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va försäkra sig om att skuldräntorna blev betalda i tid. Peter Grön-
bergs arrende av hela Bergslagen med Österdalarna på tre år 624 
var t.ex. ursprungligen ett vederlag för de krutleveranser (värdera-
de till 72 000 daler) som han utlovat kronan.43 Den balttyske köp-
mannen och spannmålshandlaren Bogislaus Rosen försträckte re-
gelmässigt stora mängder spannmål till den svenska kronan och 
erhöll i utbyte hela Ingermanland samt diverse tullarrenden som 
säkerhet.44 Welshuisen och van Horn fick likaså tillstånd att arren-
dera tullar och kungsgårdar som delbetalning för sina lån till stats-
kassan.45 Arrendena var således inte uteslutande ett instrument för 
att effektivisera själva uppbördshanteringen – som Loit har antagit 
– utan i högsta grad också ett verksamt medel för staten att skaf-
fa sig lån och krediter mot säkerhet i form av jordräntor och an-
dra inkomster.46

Mot slutet av 620-talet går det att se en tydlig tendens till ka-
pitalkoncentration med sammanslagna arrenden av allt större om-
råden och kronoinkomster, även om det fortfarande förekom att 
småhandlare förpaktade de mindre skattedistrikten. Här påminner 
den svenska utvecklingen om vad som senare skedde i länder som 
England och Frankrike, där det stora antalet skatteförpaktare så 
småningom slog sig samman i stora gemensamma bolag, så kallade 
general farms el. farms-génerale. I dessa, mer kommersiellt utveck-
lade stater tog dock denna utveckling nära hundra år medan den i 
Sverige åtminstone till en början såg ut att gå betydligt snabbare.47 
Men ett brott i utvecklingen inträffade redan 629. Ett stort antal 
arrendeavtal – bl.a. Grönbergs arrenden av de bottniska landskapen 
– sades upp av arrendatorerna, och kammarkollegium tvingades ut-
färda instruktioner till ståthållarna i Norrland och Östergötland att 
tillsätta fogdar i deras ställe.48 Det verkar som systemet redan här 
”slagit i taket” och drabbats av en allvarlig kris. Under sommaren 
629 utnämndes flera nya fogdar i de norra landskapen och en lik-
nande utveckling kan skönjas även på andra håll.49 

Även om kammaren under 630-talet på sina håll lyckades finna 
nya arrendatorer också i södra Sverige, så tyder alla fakta på att det 
blev allt svårare för staten att hitta personer villiga att ställa upp med 
nödvändigt kapital. Trots omfattande protester under riksdagen 633 
fortsatte utarrenderingarna, men antalet utfärdade kontrakt sjönk 
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för varje år. Under 634 registrerades endast sju nya skattearrenden 
(jämfört med 3 stycken två år tidigare) och följande vår beslöt riks-
rådet att helt upphöra med utarrenderingen av skattedistrikt.50 Sys-
temet med att upplåta kronans rättigheter till privata intressenter 
fortlevde dock inom flera områden. Stadstullarna, såväl inom riket 
som i provinserna, fortsatte att bjudas ut till hågade arrendatorer 
liksom kronobruken. Våren 635 skrev kronan kontrakt med den 
franske bergsentreprenören Fermin Mazalet, där denne gavs privi-
legium att driva samtliga krut- och saltpeterbruk samt gruvorna i 
hela riket. Samma höst arrenderade Mazalet med konsorter också 
Västerdalarna med Järnbergslagen. Det hela kom emellertid aldrig 
att fungera i praktiken och Mazalet försvann snart ur riket.51 Kro-
nan satsade istället på att arrendera ut befintliga och nyupprättade 
industrier till sådana bruksentreprenörer som redan var verksam-
ma i landet. Louis De Geer fick i mars 639 samtliga sina arrenden 
förlängda på tre år sedan kammaren med viss möda lyckats regle-
ra skuldförhållandena mellan honom och kronan. Under samma 
år slöts även ett antal nya arrendeavtal med andra industrimän.52 
I flera landsändar fortsatte man att lägga hela skattedistrikt direkt 
under bruken. Så var i princip hela norra Uppland ännu vid mit-
ten av 640-talet utarrenderat till bruksherrarna på Österby-Löv-
sta, Forsmark och Ortala, medan Finspångs län liksom Östersyss-
let i Värmland förpaktades av Louis De Geer.53

Vantmakeriet i Jönköping var en annan verksamhet som fortsat-
te att understödjas av kronan med hjälp av formella arrendeavtal. 
Som ersättning för leveranser av uniformstyg tilldelades Per Gud-
mundsson samtliga räntor av Östbo, Västbo, Sunnerbo och Väs-
tra härader i Småland 636.54 I fortsättningen hörde det dock till 
undantagen att arrendatorer tillerkändes rätten att direkt uppbära 
skatter av bönderna.55 Den huvudprincip som kom att gälla från 
635 var att kronans fogdar skulle ha huvudansvaret för exploate-
ringen av böndernas resurser och se till att dessa ställdes till bruks-
herrens förfogande. 

Sammanfattningsvis kan arrendesystemets uppgång och fall be-
skrivas så här: under 60-talet gjordes sporadiska försök att arren-
dera ut kronobruk och skeppsbyggnationer. Mot slutet av samma 
årtionde inleddes förpaktningen av enstaka större områden i de öst-
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liga provinserna. Från 620 började staten att regelbundet överlåta 
skattedistrikt till privatpersoner och under de följande åren kom i 
stort sett samtliga statliga inkomstkällor och fasta tillgångar att pri-
vatiseras. Ambitionen att prioritera industri- och näringsverksamhe-
ter som bergsbruk, vapentillverkning, skeppsbyggnad och textilpro-
duktion var tydlig redan från starten. Detta är en del av förklaringen 
till att förpaktningarna först tog fart i Bergslagen, västra Svealand, 
Norrlandslandskapen samt Småland, medan det gick något trögare 
att hitta arrendatorer i de centrala Svea- och Götalandskapen. Från 
625 var i princip all skatteuppbörd i hela riket och provinserna pri-
vatiserad – undantaget södra och östra Finland, där fogdeförvalt-
ningen tycks ha fått bestå. Men redan 629 stötte privatiseringsvå-
gen på problem och under de följande åren tycks det ha blivit allt 
svårare för kronan att arrendera ut hela skattedistrikt. Skattearren-
dena avskaffades officiellt 635, men privata intressenter kunde även 
i fortsättningen ges möjlighet att arrendera tullar och acciser liksom 
driften av de viktiga kronobruken. 

Kontraktens utformning och villkor

Arrendekontrakten var upplagda som juridiska avtal mellan kungen 
och den enskilde arrendatorn (samt dennes ev. kompanjoner). I tex-
ten stadgades först arrendets omfattning: det område som förpak-
tades samt de kungliga intäkter och fasta tillgångar inom distriktet 
som skulle överlåtas till arrendatorn. I de flesta fall angav man ock-
så en specifik tidsperiod för upplåtelsen. Det vanligaste var att ett 
skattearrende löpte på en period av 2–4 år, men tidsfrister på 6–2 
år förekom också.56 Därefter slog kontraktet fast vad arrendatorn 
skulle prestera i ersättning för rätten att disponera kronans rättig-
heter under den föreskrivna tiden. Det vanliga var att den private 
intressenten förband sig att erlägga en bestämd summa pengar vid 
en specifik tidpunkt, men många kontrakt föreskrev också varuleve-
ranser av olika slag. Det handlade alltså inte om att arrendatorerna 
måste ersätta kronan i förskott, utan att de skulle garantera att in-
täkterna levererades i rätt tid och i den form kronan önskade. Det-
ta innebar i realiteten en betydande vinst för statsmakten eftersom 
kronofogdarna i allmänhet brukade släpa efter med leveranserna i 
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åratal. Ur kronans synvinkel var arrendena således ett medel för att 
strama upp uppbördshanteringen och göra de statliga inkomster-
na mer kalkylerbara.57 

Förutom de rent ekonomiska villkoren så innehöll kontraktstex-
ten också ett antal normativa bestämmelser: arrendatorn förplikti-
gade sig t.ex. att hålla undersåtarna vid lag och rätt samt att inte 
kräva några extra pålagor av allmogen på eget bevåg. För dem som 
arrenderade gårdar och bruk tillkom dessutom detaljerade föreskrif-
ter om hur de skulle underhålla anläggningarna. Kungens underså-
tar uppmanades å sin sida att visa sig lydiga och hörsamma genom 
att leverera arrendatorn sina skatter och avgifter i rättan tid. För ar-
rendatorns del kompletterades kontraktet med en obligation ställd 
till kungen, där skatteförpaktaren ställde säkerhet för den summa 
intäkter han hade att förvalta. Dessutom måste denne namnge bor-
genärer som kunde gå i god för hans betalningsförmåga.

Om vi jämför arrendeavtalen med fogdarnas fullmakter fram-
går skillnaden mellan offentlig och privatiserad förvaltning med all 
önskvärd tydlighet. Arrendekontraktet var en strikt affärsmässig upp-
görelse, där arrendatorn fick överta kungliga rättigheter och offent-
lig myndighet i utbyte mot ekonomisk ersättning. Utöver ekono-
misk kompensation behövde kontraktstagaren inte lova statsmakten 
något annat än att låta bli att bryta mot lagen. Den skriftliga obli-
gation som arrendatorn utfärdade var av strikt ekonomisk karak-
tär.58 En fullmakt för en kunglig ämbetsman satte däremot lojalite-
ten mot kungens person i första rummet. Fogden måste t.ex. lova 
att alltid verka med kungens bästa för ögonen och att förhindra all 
form av skada på dennes egendom eller mot det allmännas intres-
se. Han var också tvungen att redovisa all sin verksamhet för sina 
överordnade, men fick i gengäld ersättning för sina besvär i form av 
kontant lön samt underhåll i natura. Arrendatorn däremot, hade en-
dast begränsad redovisningsplikt. Han förväntades se till sina egna 
intressen och göra personlig förtjänst under den begränsade tid han 
disponerade kungens inkomster.59

De första arrendena i öster innebar omfattande befogenheter för 
arrendatorerna. När fältherren Jakob De la Gardie 68 förpakta-
de Kexholms och Nöteborgs län på sex år tillerkändes han samtliga 
räntor, tionden och tullar från området utan några som helst redo-
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visningskrav. De la Gardie lovades dessutom tullfri utförsel, fri kö-
penskap samt rätten att nyttja samtliga naturresurser i länet till sin 
egen fördel. Fältherrens motprestation var att han skulle se till att 
fästningsgarnisonerna blev väl försörjda med livsmedel och andra 
förnödenheter.60 Bogislaus Rosen, nyadlad ståthållare på Ivangorod, 
förpaktade Ingermanland på liknande villkor som De la Gardie med 
den skillnaden att han också utlovade spannmålsleveranser.61 Även 
de adelsmän som tidigt arrenderade områden inom den finska de-
len av riket garanterades fri tillgång till skog, fiske och jaktmarker 
för egen del samt rätten att utse sina egna länsmän till att hålla efter 
kungens påbud. Arrendatorerna fick också rätt att avsätta försumli-
ga kronobönder, liksom löfte om att arrendesumman skulle avkor-
tas i de fall bönderna inte klarade av att betala sina pålagor.62 De 
förmånliga villkoren kan förklaras av att arrendatorerna här (Rosen 
undantagen) tillhörde den svenska aristokratin, liksom att deras di-
strikt omfattade gränsområden eller nyerövrade provinser.

Långtgående överlåtelser av det här slaget hörde dock till undanta-
gen – i den svenska riksdelen hade arrendatorerna som regel betyd-
ligt stramare villkor att rätta sig efter. Det vanliga var att kontraktet 
stipulerade en kontant summa pengar som arrendatorn måste betala 
varje år vid en viss tidpunkt, så länge arrendetiden varade. I de flesta 
fall fordrade staten att hela arrendesumman för det gångna året skul-
le levereras till kammaren i februari, men det förekom också att betal-
ningarna delades upp på flera terminer. De intäkter som arrendatorn 
fick full dispositionsrätt över inkluderade främst den årliga räntan 
(jordeboksräntan), tiondeskatten samt sakören, d.v.s. kungens an-
del av de bötesbelopp som betalades vid tingsrätterna.63 För de ovis-
sa persedlarna, de extraskatter som togs ut i natura, måste han betala 
en kontant summa pengar i enlighet med kronans varuvärdering.64 
Förpaktaren fick inte disponera över de särskilda penninghjälperna – 
vilka vid det här laget var att betrakta som årliga pålagor – utan dessa 
skulle omgående levereras till den plats som kronan önskade. Han 
måste också redovisa uppbörden av penninghjälperna för kamma-
ren i Stockholm, så i sådana fall förväntades arrendatorn agera som 
vilken kronofogde som helst. Den som arrenderade ett skattedistrikt 
fick normalt inte heller befatta sig med tullar eller acciser i städerna, 
då dessa ofta blev föremål för separata uppgörelser.
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Arrendesummorna var från början specificerade på öret i kon-
trakten, något som understryker det faktum att summorna måste 
ha räknats fram med kronans jordeböcker som underlag. Beloppet 
skulle motsvara det sammanlagda värdet av statsmaktens nettoin-
täkter från distriktet, vilket arrendatorn hade att leverera oavkortat 
till kronan.65 Systemet byggde alltså på att staten redan hade skaf-
fat sig ett fast grepp om lokalsamhällets resurser, så att man säkert 
kunde beräkna värdet av de inkomstkällor man ville förpakta. Sam-
tidigt som staten försäkrade sig om fullständig ekonomisk kompen-
sation var arrendatorerna hänvisade till att bedriva handel med bön-
dernas skattevaror för att själva kunna tjäna något på affären. Det 
fanns således en konflikt inbyggd i systemet redan från början, där 
arrendatorns intressen ställdes mot allmogens. Från 624 och fram-
åt nämns inte längre några summor i kontrakten utan man hänvi-
sar istället direkt till landsboken och dess sammanställning av vilka 
skatter som skulle utgå i varje distrikt. När arrendesummorna på 
så vis blev fixerade innebar det att statsmakten frånsade sig möjlig-
heten att upplåta skattearrendena till högstbjudande. Arrendesum-
man skulle i fortsättningen vara lika med den förväntade utdelning-
en av det aktuella området, varken mer eller mindre. 

Både Loit och Odén påpekar att arrendatorerna var beroende av 
handelsprivilegier för att kunna göra några vinster på handeln med 
skattepersedlar. Därför krävde kungen också att de som skulle arren-
dera skatteuppbörden i ett distrikt måste flytta in till någon stad och 
bli borgare där. Normalt så gav skattekontrakten inte någon automa-
tisk rätt till tullfrihet utan texten hänvisade istället till att arrendato-
rerna som andra borgare skulle följa kungens tullordning. Även här 
gällde generösare villkor för de adelsmän som arrenderade de östra 
provinserna: i deras kontrakt skrevs från början in att de inte skulle 
behöva betala några som helst tullar eller avgifter.66 I vissa fall kunde 
begränsad tullfrihet medges, som när Hans Urbansson på Skinnskat-
teberg beviljades fri utförsel av allt avrads- och tiondejärn han uppbu-
rit i sitt arrendedistrikt.67 Andra gånger valde kronan att särskilt be-
tona att inga undantag skulle gälla för arrendatorerna.68 Då tullarna 
efterhand arrenderades ut till andra aktörer blev det efter hand alltmer 
sällsynt att skattearrendatorerna beviljades särskild tullfrihet. 

På andra håll var det brukligt att bjuda ut skattekontrakten till 
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den som kunde betala bäst och bl.a. i Frankrike förekom regelrät-
ta auktioner. Den svenska kronan prövade också budgivning för 
att trissa upp priserna, men det är svårt att finna klara belägg för 
att man lyckades driva upp arrendesummorna för vanliga skattedi-
strikt. Till en början skiftade ofta villkoren mellan olika kontrakt, 
så summorna blir därför svåra att jämföra. I enstaka fall lyckades 
man ändå driva upp arrendesumman något. När Berendt Lårman 
arrenderade Hälsingland 620 skulle han enligt kontraktet betala 
7 06 daler för årliga räntan plus 5 682 daler för alla tiondeinkom-
ster från landskapet. När han följande år fick sitt arrende förlängt 
på ytterligare tre år var arrendesumman 7 509 daler för årliga räntan 
samt 7 022 daler för tiondena, en ökning med drygt 0 procent.69 
Det brukliga tycks ändå ha varit att arrendedistrikten förpaktades 
för ungefär samma belopp från gång till annan, men summorna 
varierade hela tiden beroende på vilka skatter som för tillfället var 
kronan behållna.70

Medan skattearrendena således var övervägande statiska till sin 
karaktär var tullarna betydligt bättre lämpade för att auktionera ut 
till den som ville betala mest. Handeln på de svenska städerna ex-
panderade under 620-talet vilket, tillsammans med införandet av 
nya avgifter som lilla tullen 622, medförde att kronans tullintäk-
ter ökade från år till år. Därför var det lättare för statsmakterna att 
snabbt driva upp överlåtelsesummorna på tullarrendena. De tidigas-
te kontrakten på stadstullarna gav arrendatorn rätt att för egen del 
behålla allt förbrutet (smugglat) gods samt att anställa egna uppsy-
ningsmän, så kallade ”bryggekikare”. Precis som skattförpaktarna 
på landsbygden kunde arrendatorerna i städerna dessutom tjäna ex-
tra på de sakören som tilldömdes de borgare som bröt mot kung-
ens handelsordning.71 Kombinationen av myndighetsutövning och 
eget vinstintresse måste ha varit särskilt iögonfallande i städerna, 
där arrendatorerna i huvudsak beskattade sina egna ståndsbröder 
och grannar. Tullarrendena löpte oftast bara på ett år i taget, vilket 
avspeglar det faktum att statsmakten räknade med att intäkterna 
skulle komma att öka för varje år. Då Abraham Nilsson förpakta-
de lilla tullen och accisen av Härnösand för år 625 fick han betala 
300 daler i arrendesumma. När kontraktet förlängdes för nästa år 
hade summan stigit till det dubbla.72 Arrendesumman för lilla tul-
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len i Kalmar steg också snabbt: från  000 daler 624 till 2 300 daler 
626. Tullinkomsterna från både in- och utrikestullar skulle fort-
sätta att öka under hela perioden, delvis som en följd av statsmak-
tens strävan efter större penninginkomster.73 

Intäkterna från tullar och acciser blev alltså allt mer betydelseful-
la för de svenska statsfinanserna. Tullarrendena lämpade sig sam-
tidigt att slå ihop till stora affärsrörelser eftersom transaktionerna 
i staden var lättare att övervaka och därmed också enklare att ad-
ministrera. Borgarna i småstäderna kunde sedan i sin tur förpakta 
den lokala tullen av huvudarrendatorn. Christian Welshuisen och 
Paridon van Horn arrenderade från 623 stora sjötullen av samtliga 
städer på fem år för den närmast astronomiska summan av 0 000 
daler årligen.74 Kontraktet övertogs 629 av ett konsortium beståen-
de av Stockholmsborgare vilka följande år på nytt avlöstes av Wels-
huisen, denna gång i bolag med storkapitalisten Peter Grönberg. 
Lilla tullen av hela riket slogs vid samma tidpunkt ihop till ett ge-
mensamt arrende vilket förpaktades av räntmästaren Mårten We-
witzer för 60 000 daler (silvermynt). Wewitzer arrenderade senare 
stora sjötullen tills denna åter drogs in under kronan 635.75 Under 
630-talet delades dock arrendena av lilla tullen som regel upp di-
striktsvis mellan olika intressenter som ansvarade för sina respektive 
landskap.76 Den tendens till kapitalkoncentration som kan skönjas 
i kronans hantering av skattearrendena är således än tydligare när 
det gäller tullarna. De mest lukrativa intäkterna hamnade snart i 
händerna på en liten grupp förmögna köpmän. 

Industriarrendena

Vid utarrendering av kronans fasta egendom som gårdar, bergverk 
och manufakturer såg kontraktsvillkoren något annorlunda ut. Så-
dana kontrakt löpte oftast över längre tidsperioder och innefattade 
detaljerade föreskrifter om hur anläggningarna skulle skötas. För 
kungsgårdarnas del innebar dessa att arrendatorn förpliktigade sig 
att underhålla byggnader och gärdesgårdar med hjälp av böndernas 
dagsverken.77 När det gällde kronobruk och andra produktionsan-
läggningar syftade arrendena ofta till att försäkra statsmakten om 
leveranser av nödvändiga varor och halvfabrikat. Kontraktstexten 
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räknade först upp de fasta tillgångar och intäkter som arrendatorn 
hade att disponera. Hit hörde förutom bergverk, hamrar och kvar-
nar även de dagsverken och häradsräntor som lades till bruken för 
att garantera tillgång till arbetskraft, transporter och råmaterial. I 
bergslagsdistrikten var arrendatorerna beroende av att allmogen le-
vererade kol, ved och timmer till bergverken, samt ombesörjde de 
tunga malmtransporterna. Dessutom skulle undersåtarna tillhanda-
hålla de gruvdrängar som skulle bryta malmen samt själva hjälpa till 
att hålla gruvorna öppna genom s.k. vaskekörningar vid berget.78

Som motprestation krävde staten att arrendatorerna skulle leve-
rera en viss mängd varor enligt noggrant specificerad kvalitet. Det 
kunde röra sig om färdiga produkter som skjutvapen, harnesk el-
ler kläde, eller viktiga råmaterial som stångjärn, raffinerad s.k. går-
koppar, svavel eller salpeter. Som regel gavs bruksherren tillstånd 
att fritt utföra och sälja allt han kunde tillverka utöver den kvanti-
tet som kronan förbehöll sig enligt kontraktet. Simon Landsberg 
på Ortala bruk i Roslagen fick t.ex. tillstånd att för egen del sälja 
allt det stångjärn som producerades sedan kungen först fått sin be-
skärda del.79 Willem de Besche på Finspång garanterades inte bara 
fri utförsel av det järn han kunde tillverka, utan fick dessutom fritt 
utnyttja länets naturresurser till att upprätta nya bruk. Kontraktet 
gav vidare de Besche fritt spelrum att avtala med bönderna om att 
utgöra sin skatt i den form bruksherren önskade. Han hade dessut-
om fullmakt att avsätta kronans befallningsman i distriktet om den-
ne inte skötte sina åtaganden gentemot bruket, samt att anställa en 
profoss för att särskilt handskas med uppstudsiga bönder.80

Den rättsliga grunden för industriarrendena var kronans bergsrega-
le, vilket gav kungamakten juridisk rätt att utnyttja rikets alla malm-
tillgångar för egen räkning. Under 500-talets lopp hade Gustav Vasa 
och hans efterföljare anlagt flera kronobruk i bergslagsområdena, där 
kungliga fogdar eller faktorer skulle ansvara för driften. Men dessa an-
läggningar klarade sällan av att möta den inhemska efterfrågan på stål 
och andra metallprodukter, och staten saknade medel till att genom-
föra nödvändiga investeringar. Genom att arrendera ut kronobruken 
till kapitalstarka köpmän skapades incitament att modernisera verk-
samheten. En förutsättning var dock att bruksarrendatorerna hade 
tillgång till omlandets resurser. Därför fick bruksherrarna som regel 
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också arrendera skatter och andra inkomster från de intilliggande di-
strikten. Dessa områden blev ibland förpaktade tillsammans med själ-
va bruken, ibland genom en separat kontraktsuppgörelse.81

Arrendena var således ett nödvändigt instrument för att skapa 
gynnsamma villkor för avancerad industritillverkning inom det 
svenska agrarsamhällets ramar. Den svenska staten överförde via 
arrendekontrakten rätten att utnyttja naturresurser och arbets-
kraft samtidigt som man lovade att skydda arrendatorernas egen-
dom i framtiden. Industrikontrakten innefattade ofta garantier för 
att rätten till avkastning av de gjorda investeringarna skulle stan-
na inom familjen. Willem de Besche fick t.ex. löfte om att han 
och hans arvingar skulle få behålla bruken så länge de skötte dem 
med flit och erbjöd kronan lika gott vederlag som andra eventu-
ella intressenter. Vid upprättandet av nya anläggningar gav kon-
trakten bruksherren rätt att själv njuta frukterna av verksamheten 
för en inledande period (upp till tio år), samt garantier för att ar-
betet därefter skulle fortsätta i samma regi så länge staten fick rim-
lig kompensation.82 

Just det formella skyddet för privata investeringar och möjlighe-
ten att låta verksamheten gå i arv till kommande generationer un-
derstryker att arrendeväsendet verkligen innebar en regelrätt priva-
tisering av statens tillgångar. Följaktligen var det inte ovanligt att 
arrendekontrakten överläts på efterlevande släktingar. Axel Drakes 
arrende av saltpeterbruken i Uppland övertogs vid dennes död 632 
av änkan Ebba Soop och två år senare trädde sonen Johan Axelsson 
in som arrendator i dennas ställe.83 Peter Kruse, ståthållare och ar-
rendator på Säters bruk, utsåg redan i sin livstid sonen Frans till sin 
efterföljare.84 Bruksarrendena tenderade med tiden att löpa över allt 
längre perioder, så investeringsskyddet förbättrades successivt. Ef-
ter 640 valde statsledningen allt oftare att låta arrendatorerna köpa 
kronobruken med full äganderätt, något som fullbordade utveck-
lingen mot en storskalig privat företagsamhet.85

 Syftet med att överlåta driften av kronans bruk och verkstäder på 
privata händer var att arrendatorerna skulle introducera ny teknik 
och med hjälp av denna effektivisera produktionen. I kontrakten 
specificerades därför ofta att arrendatorn ansvarade för att rekrytera 
yrkeskunnigt folk utomlands samt även åtog sig att utbilda svenska 
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hantverksdrängar i nya arbetsmetoder. Störst betydelse fick natur-
ligtvis invandringen av valloner från södra Nederländerna (nuva-
rande Belgien), vilken till stor del ägde rum genom Louis De Geers 
försorg. Vallonerna förde med sig nya kunskaper om tackjärnsgjut-
ning och stålsmide vilka anses ha revolutionerat den svenska järn-
hanteringen.86 Men utländsk arbetskraft var avgörande också för ny-
etableringen av vantmakerier i Ulvesund och Jönköping. I det förra 
fallet förband sig arrendatorerna Hans Leffler och Henrik Hoffricht 
att rekrytera 8 mästare samt 230 mästersvenner som lärt sig ämbe-
tet ”i främmande land”. De fick också tillstånd att fritt införa allt 
det engelska kläde, ull samt de verktyg som behövdes för att verk-
samheten skulle komma igång. Dessutom sköt statsmakten till ex-
tra medel till hantverkarnas löner, allt i utbyte mot att vantmakarna 
lovade att leverera 40 000 alnar ylletyg om året till kronans behov. 
Deras kolleger i Jönköping fick på motsvarande vis extra anslag till 
värvning av utländsk specialkompetens och materialinköp, mot ut-
lovade leveranser i framtiden.87

Vantmakarnas verksamhet illustrerar väl hur privata investeringar 
och statliga subventioner gick hand i hand när nya industrier skulle 
byggas upp. När arrendatorerna inte förmådde tillverka den mängd 
kläde som kontraktet stipulerade tvingades staten skjuta till ytter-
ligare medel för att säkerställa fortsatt tillgång på uniformstyg. Till 
vantmakeriet i Jönköping lades först Gudhems och Fornatorps ladu-
gårdar i Västergötland och senare häradsräntor från hela västra Små-
land. Verksamheten i Ulvesund förstärktes med häradsräntor från de 
intilliggande distrikten Strömsholms län och Rekarne, särskilt an-
slagna för att användas till inköp av ull och färg. Produktionen vid 
de svenska textilmanufakturerna ökade under 620-talet men verk-
samheten krävde även i fortsättningen att kronan tillhandahöll hä-
radsräntor till betydande värden samt dessutom vid behov sköt till 
ytterligare medel för löner samt inköp av verktyg och arbetsmateri-
al. Staten var samtidigt den i särklass största uppköparen av ylleklä-
de och styrde på så vis både över tillgång och efterfrågan.88

Sammanfattningsvis så framstår det svenska arrendesystemet som 
relativt hårt reglerat genom att staten förbehöll sig nettobeloppet av 
skatteintäkterna från varje distrikt. Å andra sidan behövde de svens-
ka arrendatorerna endast lämna in summariska räkenskaper så det 
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existerade en betydande gråzon där skatteförpaktarna hade goda 
möjligheter att sko sig på framför allt allmogens bekostnad. Några 
regelrätta auktioner av arrendekontrakt tycks inte ha förekommit, 
utan arrendesummorna kom snart att likställas med den summa 
som staten hade att påräkna enligt landsboken (det vill säga net-
toinkomsten från distriktet). Systemet kom således att bli mer sta-
tiskt än vad statsledningen från början hade tänkt sig. Dynamiken 
fanns istället inom de sektorer där statens intäkter var mindre för-
utsägbara, som inom tull- och handelssektorn samt de industriel-
la verksamheterna. Ökad handel samt införandet av nya tullar och 
omsättningsskatter medförde att tullarrendena kom att stå för en 
allt större del av statens inkomster. Skattearrendena hade stor be-
tydelse för den svenska statens fortsatta satsning på bergsbruk och 
manufakturindustri. Entreprenörerna tillhandahöll kunskap och 
teknisk expertis, men för statens del så var det inte nödvändigt-
vis ökade inkomster som var det överordnade målet. Det handla-
de också om att skaffa fram produkter som snabbt kunde omsät-
tas på den internationella marknaden, samt att förse den växande 
militärapparaten med de resurser som krävdes för att fortsätta den 
militära expansionen. Arrendatorerna spelade således en avgöran-
de roll för att underlätta omvandlingen av naturainkomster till va-
pen, harnesk och ammunition.89 

Mandat, ordningar och instruktioner

Den rättsliga grunden för arrendesystemets införande lades med 68 
års kammarordning. Denna var i sin tur ett försök att lösa de problem 
med uppbörden som den svenska statsförvaltningen hade dragits 
med sedan slutet av 500-talet. Fogdarna klarade sällan av att levere-
ra skatterna vid rätt tidpunkt utan släpade ofta efter med sina inbe-
talningar i åratal. Under 60-talet sökte statsledningen komma till 
rätta med bristerna genom att ge större kontrollbefogenheter till ståt-
hållarna på de kungliga slotten, men det huvudsakliga ansvaret för 
att granska fogdarnas räkenskaper låg fortfarande kvar på kammaren 
i Stockholm. Den nya kammarordningen, som upprättades av Axel 
Oxenstierna själv, stipulerade att fogdarna först skulle lämna sina rä-
kenskaper till ståthållaren innan de reste till Stockholm för den slut-
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liga granskningen. Därmed hade vägen lämnats öppen för en delege-
ring av granskningsuppgiften till den regionala nivån, och en sådan 
kom också att genomföras under 620-talets första år.90 

Kammarordningen från 68 behandlar till övervägande del ar-
betsuppgifterna för de kammarråd som nu gemensamt med skatt-
mästaren ansvarade för kontrollen av kronans inkomster och utgif-
ter. Mot slutet nämner man helt kort att kammarråden även skall 
se till att ”alla räntor och inkomster som inte äro kronan profitliga 
[…] såsom och alla de som ovisse äro” hädanefter arrenderas ut till 
några ”vissa och säkra män”. Kammarråden fick samtidigt befogen-
het att teckna kontrakt i Kungl. Maj:ts namn. Formuleringen ger 
intryck av att det främst var smärre egendomar som t.ex. kungsgår-
dar och fisken samt osäkra inkomster som tullar, acciser och sakör-
en som kronan kunde tänka sig att överlåta till privata intressenter. 
I övrigt ger kammarordningen inga uppgifter om hur förpaktning-
en av kronans rättigheter skulle gå till.91

Mer specificerade instruktioner riktades istället till de ämbetsmän 
som skulle genomdriva systemskiftet ute i landsorterna. På sensom-
maren 69 reste Johan Skytte m.fl. kammarråd till Finland. De fick 
med sig ett detaljerat memorial som bl.a. tog upp förpaktningen av 
kronans räntor. De utsända kammarherrarna skulle se till att samt-
liga kungs- och ladugårdar i Finland, vilka ansågs kosta mer i un-
derhåll än vad de gav i ränta, blev förpaktade till så stor profit för 
kronan som möjligt. Enligt memorialet kunde kungsgårdarna upp-
låtas till vem som helst som var villig att betala, oavsett om han så 
var adelsman eller borgare, ståthållare eller bonde. Det enda kravet 
var att arrendatorn måste kunna lämna garantier för att arrende-
summan skulle betalas i tid – antingen genom att pantsätta sin fas-
ta egendom, eller via en borgensförbindelse. Men även härader och 
socknar skulle förpaktas i största möjliga utsträckning. Här ställ-
de man dock hårdare villkor: arrendatorn måste vara borgare eller 
fogde. De fogdar som ville arrendera ett skattedistrikt måste dess-
utom slå sig ned i någon stad och bli borgare: ”på det de jämte ar-
renden må fritt och obehindrat driva deras köpfördel, och göra Kungl. 
Maj:t skälig tull”. När det gällde värderingen av arrendena hade de 
utsända kammarråden order att följa de mallar för beräkning av kro-
nans räntor som användes i kammaren. Instruktionerna föresprå-

hallenberg.indd   65 08-08-07   12.35.03



STATSMAKT TILL SALU

66

kade samtidigt kortare perioder för häradsarrendena: dessa fick inte 
förpaktas på längre tid än ett eller två år.92

De instruktioner för ståthållare i olika delar av landet som utfär-
dades under åren 68–62 innehåller samtliga mycket detaljerade 
bestämmelser om kontrollen av fogdar och häradsskrivare, medan 
arrendatorerna endast finns nämnda i förbigående. För  bergslags-
distrikten gjordes dock ett tillägg där ståthållarna uppmanades att 
bistå arrendatorerna med att kräva in sina rättigheter, och samtidigt 
bevaka att dessa också fullgjorde sina skyldigheter gentemot kro-
nan.93 I memorialet angående boskapshjälpen från våren 620 fö-
rekommer arrendatorerna överhuvudtaget inte i texten.94 Statsled-
ningen förutsatte uppenbarligen fortfarande att fogdeförvaltningen 
skulle vara den normala förvaltningsformen i riket. Men arrende-
systemet hade redan börjat vinna utrymme inom statsförvaltningen 
och åtminstone Gustav II Adolf förstod vilka fördelar detta kunde 
föra med sig. Strax före sin avfärd från Älvsnabben till den polska 
krigsskådeplatsen sommaren 62 författade kungen ett särskilt me-
morial till kammarråden med uppdrag att snarast förpakta så många 
av kronans räntor som det bara var möjligt:

Nu ligger Kungl. Maj:t och riket stor makt uppå att alla kammarens rän-
tor må komma uti visst folks händer och riktigt om året bliva förvända i 
penningar uppå en tid avlagda. Varför skola kammarrådet vinnlägga sig 
att förarrendera alla kronans inkomster evad namn de hava till borgare el-
ler de som borgare varda vela, det högsta som de kunna och så att arren-
den erlägga i en summa och på en viss dag […]95

Här var det inte längre tal om att enbart arrendera ut de inkom-
ster som inte var kronan ”profitliga”: kungen förespråkade helt so-
nika att alla rikets räntor skulle förpaktas till sådana personer som 
var villiga att betala för dem. För att göra arrendena mer attrakti-
va som investeringsobjekt föreslog kungen att spannmålsräntorna 
– den viktigaste delen av skatteuppbörden – skulle värderas efter de 
lokala marknadspriserna, och sättas till sex, sju eller åtta daler tun-
nan beroende på efterfrågan i distriktet. Extragärderna (som nor-
malt utgick i varor) skulle på samma vis värderas enligt lokala av-
lösningstaxor och arrendatorerna skulle sedan leverera summan i 
form av reda pengar. Gustav Adolf förutskickade också att arrenda-
torerna kunde få tillåtelse att betala en fast, överenskommen summa 
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för boskapsskatten. I praktiken fick detta knappast något genom-
slag eftersom arrendekontrakten även i fortsättningen stipulerade 
att samtliga penninghjälper skulle levereras i sin helhet till kamma-
ren i Stockholm (eller till den plats kammarråden anvisade). Om 
en skatteförpaktare inte fullgjorde sina skyldigheter var det ståthål-
larens uppgift att se till att denne (med sina borgenärer) drogs in-
för rådhusrätten i sin hemstad.

Kung Gustav Adolf avslutar sitt memorial med att betona det sto-
ra behovet av pengar och proviant inför det stundande krigståget. 
Detta har av forskningen tagits som intäkt för att det var önskemål 
om att snabbt få in pengar till krigskassan som låg bakom lansering-
en av skattearrendena.96 Men arrendesystemet var i praktiken redan 
etablerat i flera delar av riket och memorialet bör snarare ses som 
en indikation på att kungen nu ville överge den försiktiga hållning 
som kammarförvaltningen tidigare intagit till skatteförpaktning-
en. Gustav II Adolf var uppenbarligen villig att sträcka sig ganska 
långt för att locka arrendatorerna att investera i rikets skatteupp-
börd. Systemet med lokala avlösningstaxor tillämpades regelmäs-
sigt i fortsättningen, men de olika taxorna gjorde kammarens kon-
troll av arrendatorerna mer komplicerad. Detta öppnade i sin tur 
för manipulerande med priser och därmed också för fler konflikter 
mellan arrendatorer och allmoge.97

I samband med riksdagen 622 utfärdade kungen ett öppet man-
dat för samtliga arrendatorer i riket som angrep olika former av 
maktmissbruk gentemot allmogen. Mandatet förbjöd arrendato-
rerna att kräva extra kompensation i pengar för skatter som bön-
derna levererat i natura och fördömde samtidigt all manipulation 
av vikter och måttenheter. Bönderna måste i fortsättningen aviseras 
i förväg om när uppbörden skall samlas in, så att de hade en rim-
lig chans att skaffa fram de begärda persedlarna i tid. När det gäll-
de avlösning eller förbytning av skattevaror var mandatet inte helt 
tydligt. Den avgörande punkten stadgade visserligen att arrenda-
torn inte skulle ha rätt att tvinga bönderna att betala sina skatter 
med andra varor än vad de var vana att utgöra, men om bondens 
rätt att betala sin skatt på annat sätt sades bara: ”då må han sig där-
om med arrendatorn förlika, och ingendera hava makt den andre 
att tvinga”. Kronans ovilja till att tala klarspråk om allmogens rätt 
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att lösa sina naturaskatter med pengar kan tolkas som ett erkännan-
de av det faktum att arrendatorn var beroende av att kräva in skat-
terna i den form som för tillfället passade honom bäst för att på så 
vis kunna maximera sin vinst.98 

Under de närmaste åren fortsatte kronan att utfärda nya förord-
ningar för att komma till rätta med de brister som uppdagades ef-
terhand. Lokala protester från allmogen mot skatteförpaktarnas 
framfart resulterade i att arrendekontrakten efterhand komplette-
rades med klausuler som förbjöd arrendatorerna att betunga all-
mogen med olagliga pålagor. I vissa fall korrigerade kammaren den 
ursprungliga ekonomiska uppgörelsen med arrendatorn sedan all-
mogen protesterat, som när bönderna under Ortala bruk fick tillå-
telse att betala sin fodringsskatt med råg istället för kol.99 I riksrådets 
arbetsinstruktioner upprepades ständigt vikten av att fånga upp alla 
klagomål över arrendatorerna och snabbt beivra de övergrepp som 
förekommit.100 Av central betydelse var den nya ordning för ståt-
hållarnas kontroll av skatteuppbörden som publicerades sommaren 
624. De adliga ståthållarna – ibland titulerade landshövdingar – 
skulle enligt denna förordning överta hela ansvaret för övervakning-
en av såväl arrendatorer som fogdar. För att skydda allmogen mot 
övergrepp föreslog man också att bönderna skulle utse en egen om-
budsman i varje prästgäll: sockenskrivaren. Denne skulle stå på all-
mogens sida gentemot fogdar och arrendatorer och själv föra läng-
der på alla skatteinbetalningar för att minimera uppbördsmännens 
fuskande. Dessutom skulle sockenskrivaren särskilt skriva ned de 
”kontrakt som allmogen understundom gör med arrendatorerna”, 
så att förpaktarna inte ostraffat kunde bryta sådana överenskom-
melser som de en gång träffat med bönderna.101

Loits påstående att det svenska arrendeväsendet saknade ett utar-
betat regelverk och istället reglerades via ad hoc-åtgärder efterhand 
som nya problem uppstod, håller uppenbarligen sträck. Det vikti-
ga i sammanhanget är att det var allmogens protester som tvingade 
statsledningen att uppmärksamma problemen med att kontrollera 
arrendatorernas verksamhet. Följden blev att en allt större arbetsbör-
da lades på ståthållarna som, när det inte längre fanns några krono-
fogdar att tillgå, fick axla rollen som statsmaktens viktigaste repre-
sentanter gentemot undersåtarna. I 624 års uppbördsordning var 
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man därför extra noga med att skilja ut kontrollörerna från de kon-
trollerade: artikel 24 förbjöd ståthållarna att själva investera i några 
arrenden, med undantag från kungsladugårdarna. Föga förvånande 
försökte ståthållarna värja sig från alla nya arbetsuppgifter och i en 
gemensam skrivelse till kungen argumenterade man för att ansva-
ret istället borde spridas på fler händer inom förvaltningen. Kam-
maren gick med på att delegera granskningen av länsräkenskaperna 
till ståthållarens bokhållare, som nu fick officiell status som kunglig 
ämbetsman. Men det var fortfarande ståthållarens uppgift att kon-
trollera de lokala uppbördsmännen och därmed att ytterst garante-
ra undersåtarnas rättssäkerhet.102

Även om de statliga förordningarna många gånger klumpade ihop 
fogdar och arrendatorer är det tydligt att de båda kategorierna sins-
emellan hade mycket olika rättslig ställning. Ståthållarna skulle själ-
va utse lämpliga fogdar och sedan skicka dessa till kammaren för att 
få sina fullmakter bekräftade. Fuskande fogdar skulle ställas inför 
rätta och dömas till döden om de medvetet utnyttjat kronans in-
komster för egen del. Förhandlingarna med arrendatorerna sköttes 
centralt i räknekammaren och de skatteförpaktare som inte fullfölj-
de sina skyldigheter straffades i första hand med ekonomiska sank-
tioner. Här gick en skarp skiljelinje mellan de ämbetsmän som svu-
rit kungen trohet och skatteförpaktarna som enbart företrädde sitt 
eget privata vinstintresse. Arrendatorernas speciella ställning och 
bristen på insyn i deras verksamhet försvårade samtidigt statsmak-
tens kontroll. Att statsmakten gång på gång tvingades upprepa sina 
påbud är i sig ett bevis på att övervakningen inte fungerade som 
den borde, något som i första hand drabbade bönderna.103

Turerna kring regelverket visar att centralmakten hade stora be-
kymmer med att övervaka arrendatorernas verksamhet och samti-
digt garantera allmogens rättssäkerhet. Förslaget att tillsätta särskil-
da bondeombudsmän (sockenskrivarna) är ett tydligt belägg för att 
skattebetalarnas ställning nu blivit mer osäker. Då arrendatorerna, till 
skillnad från fogdarna, inte lämnade någon fullständig redovisning 
saknade statsmakten nu tillgång till direkt information om lokala 
förhållanden. Lösningen blev att låta ståthållarna ta över ansvaret för 
att övervaka den lokala förvaltningen samt även agera första instans 
för allmogens klagomål. Arrendesystemet, som skulle minska statens 
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transaktionskostnader genom att föra över uppbördshanteringen till 
privata händer, visade sig i ett senare skede medföra stora omkostna-
der när den regionala kontrollapparaten måste byggas ut.104

De styrandes motiv och argument

Trots att det var fråga om att införa ett helt nytt uppbörds- och 
förvaltningssystem – ett radikalt brott mot den svenska statens tra-
dition av stark lokal förankring – så är det svårt att hitta en tydlig 
argumentation för skattearrendenas eventuella fördelar i källorna. 
De tidiga måldokumenten talar försiktigt om arrendena som ett 
sätt för kronan att göra sig av med svårhanterliga eller icke-profit-
givande inkomster. Det är kung Gustav II Adolf som på allvar lan-
serar arrendesystemet som en generell lösning på rikets finansiella 
problem och kungens motiv framstår som kortsiktigt ekonomis-
ka: genom utarrendering av statens tillgångar kunde man snabbt 
få in pengar till krigsmaktens behov. Så långt stöder källorna upp-
fattningen att skattearrendena främst var ett sätt att lösa regering-
ens akuta penningbrist. 

Aleksander Loit har diskuterat huruvida den svenska statsled-
ningen tagit intryck av internationella förebilder när de beslutade 
att privatisera skatteuppbörden. Loit argumenterar för att det pols-
ka ”arenda-systemet”, som många svenska ämbetsmän och aristo-
krater varit väl bekanta med, kan ha gett inspiration till det svens-
ka systemskiftet. Under de långvariga konflikterna mellan Sverige 
och Polen kom svenskarna att lägga under sig områden i Livland 
där den polska kronan sedan länge brukat förpakta vidsträckta jord-
egendomar till den lokala lantadeln. Loits tes styrks av det faktum 
att flera av de första stora skattearrendena omfattade områden i ri-
kets östliga periferi. Men de svenska skattearrendena omfattade 
inte bara kronans jordegods utan hela skattedistrikt. Utarrende-
ringen berörde alla typer av inkomster och den svenska statsled-
ningen hade redan tidigare börjat förpakta kronobruk, skeppsvarv 
och andra produktionsanläggningar. Jag har inte funnit några be-
lägg som direkt styrker, eller för den delen kullkastar, Loits påstå-
ende. Men bruket att förpakta furstliga intäkter till privata affärs-
män var en allmän europeisk trend, och den svenska statsledningen 
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kan lika gärna ha hämtat inspiration från England, Nederländerna 
eller de tyska områdena.105

I riksrådets protokoll förekommer endast sporadiska notiser om 
arrendena, vilket måste tolkas som att detta inte var något problem 
som riksråden behövde ägna någon större möda åt. Istället är det 
kammarens efterlämnade källmaterial som lämnar de mest utförli-
ga upplysningarna om skatteförpaktningens praktik. Men inte hel-
ler här finner vi några utförliga policydiskussioner, då kammarens 
uppgift var att fullfölja de redan fastslagna riktlinjerna och se till 
att så mycket som möjligt av kronans inkomster arrenderades ut till 
högsta möjliga summa. Jag kommer att behandla kammarens brev-
korrespondens mer utförligt i följande kapitel, så tills vidare räcker 
det att konstatera att kammarens material inte motsäger tesen att 
arrendesystemet infördes för att garantera staten snabba och säkra 
penninginkomster.106

Kammarens ledning bar huvudansvaret för utarrenderingen av 
kronans räntor och måste betraktas som drivande aktörer när det 
gällde att fullfölja kungens beslut. Från 69 var Johan Skytte kam-
marens starke man och han skulle fortsätta leda arbetet med kro-
nans centrala finansförvaltning fram till 629. Skytte var Gustav II 
Adolfs gamle lärare och förtrogne medarbetare, så hans närvaro i 
kammaren kan ha haft betydelse för arrendesystemets konsekven-
ta genomförande. Allt tyder på att Skytte och de övriga kammar-
råden arbetade målmedvetet för att uppfylla kungens krav på att så 
mycket som möjligt av rikets inkomster skulle förpaktas till högst-
bjudande. Några direkta konflikter mellan kammarens tjänstemän 
rörande skattearrendena har jag inte lyckats finna, men deras age-
rande har heller inte stått i centrum för den här undersökningen. 
Sedan Johan Skytte lämnat sin post hösten 629 tog viceamiralen 
Klas Fleming över som ledande kammarråd. Fleming var i praktiken 
ledare för amiralitetet under 620-talet och ansvarade för avveck-
lingen av skeppsgårdsarrendet samt övergången till direkt administ-
ration av flottans huvudbas 628–29. Klas Fleming var tveklöst en 
skicklig organisatör och hans erfarenheter kan ha varit viktiga för 
den gradvisa återuppbyggnad av den statliga uppbördsorganisatio-
nen som skedde under 630-talet.107

Uppenbarligen existerade ingen öppen diskussion för eller emot 
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arrendena under systemets etableringsfas, något som kan tas som in-
täkt på att systemskiftet kunde ske tämligen friktionsfritt (ur stats-
ledningens synvinkel). Omsorgen och oron för allmogens eventu-
ella reaktioner var snarare ett tekniskt problem än ett ideologiskt. 
Det är först när den ekonomiska konjunkturen börjar falla och sta-
ten får problem med att förpakta de mindre attraktiva områdena 
som systemets vara eller inte vara börjar diskuteras på allvar. Gustav 
II Adolf framstod då fortfarande som systemets främste försvarare. 
Som svar på kammarrådens förfrågan 629 hur man skulle gå till 
väga med de arrendatorer i Västergötland som sagt upp sina arren-
den svarade kungen att dessa måste beordras att fortsätta sin verk-
samhet: ”arrendatorerna skola nu så väl som i den goda tiden där 
vid bliva”.108 Kammaren skulle fortfarande sträva efter att arrendera 
ut så mycket som möjligt av kronans inkomster, även om det efter 
630 blev allt svårare att finna villiga förpaktare till alla distrikt.

Rikskanslern Axel Oxenstierna intog för sin del en allt mer kri-
tisk hållning till skatteförpaktning i allmänhet och till tullarrende-
na i synnerhet. Då kungen 630 ville arrendera ut hela provinsen 
Ingermanland till ett konsortium under ledning av holländaren Ab-
raham Six von Sandelier anförde rikskanslern principiella invänd-
ningar: förpaktningar, menade han 

Haver och fuller uti byggningar, kvarnar, strömmar, kabacker [= krogar], 
acciser sin nytta; men såsom de, synnerligen när landen, trafiken och and-
ra commoditeter desslikest arrenderas, intet annat äro än species mono-
polii […] alltså hindra de mera trafiken och landsens förbättring, än att 
de gagna. Dessa arrendatorerna äro av intet annat moverede till arrenden 
än det hopp de hava in privato att göra profit, icke så stort att populera 
landen såsom att nyttja dem där bo och skärat andra av109

Oxenstierna erkände visserligen att arrendena gjorde kammarens in-
komster mer kalkylerbara, men han argumenterade ändå mot för-
paktningar av större landområden. Vad som verkligen krävdes för att 
öka kronans inkomster i de glest befolkade provinserna var ”justitie 
och god politie” och någon sådan kunde inte arrendatorerna, som 
enbart var intresserade av att stänga ute sina konkurrenter och själva 
suga ut allmogen, erbjuda. I fallet Ingermanland fick kanslern vatten 
på sin kvarn då Abraham Six inte förmådde leva upp till sina löften, 
utan tvingades lämna sitt arrende efter bara några veckor.110 
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Rikskanslerns motvilja till arrendesystemet verkar snarast ha ökat 
med tiden. Från sin position som generalguvernör i Preussen kriti-
serade han konsekvent förpaktningen av stora sjötullen (exporttul-
len) i Sverige. Dessa arrenden hade enligt Oxenstierna bara lyckats 
störa handeln och indirekt förorsakat den inflation av kopparmyn-
tet som nu vållade rikets finanser stora besvär. Utrikestullarna bor-
de hellre uppbäras av kronans tullnärer.111 I sina egna förlänade 
områden i Livland föresatte sig kanslern att inte stödja några för-
paktningar för att undvika att drabbas av arrendatorernas egennyt-
ta.112 Ännu på våren 636, sedan skattearrendena blivit avlysta, ar-
gumenterade Axel Oxenstierna för att också sjötullarna i Sverige 
borde hanteras av kronans egna ämbetsmän.113 Brodern Gabriel 
Gustavsson, som på förmyndarregeringens uppdrag reste land och 
rike kring för att stilla allmogens avsky mot arrendatorerna, delade 
kanslerns misstro: ”Arrendatorerna äro landet skadliga och städer-
nas ruin” skrev Gabriel 638 i sin rapport angående oroligheterna 
i Värmland, där upplopp och protester mot lilla tullen (inrikestul-
len) hade ägt rum.114

Arrendena hade emellertid sina förespråkare också bland riksrå-
den. När de ofrälse stånden under riksdagen 633 krävde att arrendesy-
stemet skulle avskaffas argumenterade fältherren Jakob De la Gardie, 
själv f.d. storarrendator i de baltiska provinserna och med betydande 
intressen i gruvindustrin, emot. Prästerna hade i sin skrivelse hävdat 
att arrendatorerna till skillnad från fogdarna bedrev handel som ska-
dade allmogen, men fältherren förnekade att så skulle vara fallet. Pre-
cis som fogdarna måste arrendatorernas verksamhet bevakas av cen-
trala och regionala kontrollinstanser, och De la Gardie försäkrade att 
regeringen under alla omständigheter skulle se till att straffa sådana 
uppbördsmän som ertappades med att fuska.115 Trots att stämningar-
na bland allmogen var hätsk och många förväntade sig att regeringen 
skulle gå de ofrälse stånden till mötes, var riksråden påföljande som-
mar fortfarande tveksamma till att avskaffa arrendena. Alternativet – 
att tillsätta fogdar – ansågs inte vara önskvärt: ”alldenstund kronan 
av dem intet annat haver än en hop oriktiga räkenskaper”.116 Istället 
lovade man ännu en gång att statuera exempel genom att straffa de 
arrendatorer som kunde bevisas ha gjort allmogen orätt.

År 635 tycktes den värsta proteststormen mot arrendatorerna vara 
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över, men likafullt fattade riksrådet nu beslut om att definitivt avskaffa 
systemet med skattearrenden. I protokollet meddelades helt kort:

Regeringen hava om arrendena resolverat, att inga lands- eller häradsrän-
tor här efter förarrenderas skole.117

Bara en vecka tidigare hade riksråden diskuterat kronans svaga fi-
nanser och problemen med att få fram nödvändiga resurser till krigs-
makten. Då beklagade man sig högljutt över rikets situation: 

Landet är mycket öde, allmogen utarmad av den stora missväxten ha-
ver varit, och de, som någon spannmål eller andra persedlar hava, kun-
na dem inte föryttra genom det extraordinära penningtrång allestädes i 
landet vankar.118

Statens ekonomi var alltså lika usel som någonsin tidigare, men ändå 
valde regeringen att avveckla skattearrendena. Samtidigt upphör-
de också arrendet av stora sjötullen. Det system som introducerats 
knappt femton år tidigare för att garantera staten penninginkoms-
ter till krigsförberedelserna blev alltså avlyst vid en tidpunkt då be-
hovet av pengar, p.g.a. Sveriges fortsatta engagemang i det konti-
nentala kriget, var större än någonsin tidigare. Uppenbarligen hade 
allmogens och de övriga ofrälse ståndens protester påverkat beslu-
tet, men utifrån den knapphändiga information som rådsprotokol-
len ger är det svårt att avgöra hur mycket. Klart är att rådsregering-
en inte var enig. Redan samma höst förespråkade vicekanslern Per 
Banér en återgång till att arrendera ut kronans inkomster, då han 
menade att statsfinanserna blivit lidande p.g.a. av att fogdarna inte 
krävde in räntorna i tid. Riksskattmästaren Gabriel Bengtsson häv-
dade tvärtom att skulden till kronans penningnöd låg hos arrenda-
torerna, som sugit ut landet till den grad att bönderna inte hade nå-
got kvar att ge när fogdarna skulle samla in uppbörden. Jakob De 
la Gardies ståndpunkt var denna gång att det borde räcka med en 
reprimand till ståthållarna att hålla bättre uppsikt över fogdarna. 
Per Banér ställde sig skeptisk till detta och hänvisade till att skatte-
arrendena varit en väl fungerande förvaltningsform så länge kung 
Gustav Adolf varit i livet.119 Regeringen höll dock fast vid princi-
pen att inte längre arrendera ut några häradsräntor.

När de gällde ”de små arrendena” – inrikestullar, acciser, kungs-
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gårdar, enstaka bruk och fiskerier – beslöt rådet att fortsätta förpak-
ta dessa till högstbjudande. Kammaren förordade här en tydligare 
reglerad budgivning med fastställd tidsfrist, för att på så vis kunna 
driva upp arrendesummorna ytterligare.120 På våren 638 lade kam-
marrådet Johan Berndes ett särskilt betänkande där han föreslog att 
lilla tullen och accisen varje nyår skulle auktioneras ut till privatper-
soner eller stadsstyrelsen gemensamt. Kontraktet skulle gå till den 
högstbjudande, men den tidigare innehavaren skulle erbjudas för-
tur så länge han kunde bjuda lika mycket som någon annan. Öv-
riga inkomster, förutom de årliga skatter allmogen var skyldiga att 
betala, borde också arrenderas ut för högsta möjliga summa, enligt 
Berndes.121 De bevarade kontrakten visar att Berndes förslag i stort 
sett blev vägledande för fortsättningen, då förmyndarregeringen 
fortsatte att förpakta mindre lönsamma inkomster. Stora sjötullen 
skulle emellertid bli kvar i statlig regi fram till 700-talet.122 Oxen-
stiernornas uttalade misstro mot arrendeväsendet fick således endast 
begränsat gehör bland hans ståndsbröder i regeringen. 

Sammanfattningsvis framstår Gustav II Adolf som arrendesyste-
mets främste tillskyndare, medan rikskanslern Axel Oxenstierna ef-
ter kungens död träder fram som dess skarpaste kritiker. Avsakna-
den av policydiskussioner antyder att det till en början rådde enighet 
om förpaktningarnas värde. Ingenting tyder heller på annat än att 
motiven till omläggningen av uppbördsväsendet främst var ekono-
miska och administrativa. Genom att förpakta kronans inkomster 
fick statsledningen tillgång till säkra penninginkomster samtidigt 
som man sänkte sina transaktionskostnader då man kunde avveck-
la den kostsamma uppbördsförvaltning som man drivit i egen regi. 
När den gynnsamma konjunkturen med höga priser på jordbruks-
produkter började vika minskade de styrandes entusiasm för syste-
met i takt med att allmogens protester mot arrendatorerna ökade. 
Efter kungens död var riksrådet i splittrat i frågan om skattearren-
denas vara eller inte vara, men till sist kom man fram till ett prin-
cipbeslut att inga lands- och häradsräntor hädanefter skulle arren-
deras ut. När skattearrendena väl blev avlysta var rikets behov av 
penninginkomster minst lika stort som tidigare, vilket visar att det 
knappast kan ha varit enbart ekonomiska skäl som föranledde åter-
gången till en statsstyrd uppbördsorganisation. 

hallenberg.indd   75 08-08-07   12.35.06



STATSMAKT TILL SALU

76

Det svenska arrendesystemet: en karakteristik

Under Gustav II Adolfs tid genomfördes en privatisering av den stat-
liga uppbördsorganisationen, som fick sin fulla konsekvens från år 
620 och framåt. De första skattearrendena omfattade framför allt 
områden i provinserna eller i den östra delen av riket. Men kronan 
hade redan tidigare börjat avhända sig kontrollen av vissa bruksan-
läggningar, skeppsgårdar och annan fast egendom. Vid mitten av 
620-talet hade arrendesystemet hunnit bli den dominerande för-
valtningsformen i det svenska riket, och förpaktningarna omfatta-
de skatter, tullar och acciser såväl som faktorier, fisken och kungs-
gårdar. De stora skatte- och tullarrendena kom inom några år att 
hamna i händerna på en liten grupp riskkapitalister, vilka erbjöds 
omfattande arrendekontrakt som säkerhet för de krediter de till-
handahållit kronan. Arrendesystemet tenderade i längden att gyn-
na de mest kapitalstarka aktörerna, även om det också fanns utrym-
me för lokala aktörer som småstadsborgare eller före detta fogdar. 
Denna tydligt markerade utveckling mot storskalighet har inte ob-
serverats av de historiker som behandlat utarrenderingen av kro-
nans inkomster under perioden.

Redan mot slutet av 620-talet märks tecken på en begynnande 
kris för systemet, då statsledningen fick allt svårare att arrendera ut 
mindre attraktiva områden i olika delar av riket. 635 hade priva-
tiseringsvågen kommit till vägs ände, då rådsregeringen beslöt att 
omedelbart upphöra med all förpaktning av skatteinkomster, lik-
som även av utrikestullarna. I bruksdistrikten fortsatte staten emel-
lertid att arrendera ut skatterättigheter långt in på 640-talet, något 
som sällan uppmärksammats i forskningen. Men arrendesystemet 
skulle aldrig mer komma att få den dominerande ställning det haft 
under Gustav II Adolfs regeringstid.

Skattekontrakten omfattade normalt en period av två eller tre år 
och omfattade både ordinära och extraordinära skatter från ett visst 
distrikt. Att förpaktningen verkligen innebar en privatisering visar 
det faktum att arrendatorn inte som fogden behövde svära kungen 
trohet och lova att verka för hans bästa. Kontraktet var istället en 
strikt affärsmässig uppgörelse som garanterade arrendatorns rätt att 
söka sin egen vinning. Arrendesumman, som skulle betalas på fasta 
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terminer varje år, räknades fram med kronans jordeböcker som un-
derlag och kom därför att motsvara statens förväntade nettointäkter 
från området. Arrendatorernas främsta möjlighet att göra sig någon 
vinst bestod i att sälja skattevarorna till fördelaktiga priser, en verk-
samhet som stod i direkt konflikt med framför allt allmogens in-
tresse. Kontraktens utformning riskerade att tvinga fram en hårda-
re indrivning av uppbörden, samtidigt som systemet med i förväg 
fastställda avlösningstaxor gav arrendatorerna möjlighet att mani-
pulera prissättningen till sin egen fördel. Statsmaktens strävan ef-
ter kalkylerbara penninginkomster medförde således att en intresse-
motsättning mellan allmoge och arrendatorer byggdes in i systemet 
redan från början. 

Tidigare forskning har inte tillräckligt uppmärksammat skillna-
derna mellan det svenska arrendesystemet och skatteförpaktning i 
andra europeiska stater. I Sverige utgick fortfarande många skatter i 
natura, något som gjorde uppbördshanteringen betydligt mer svår-
administrerad än när det gällde att kräva in penningskatter. Den 
svenska statsledningen hade allt sedan Gustav Vasas tid skaffat sig 
god kännedom om de lokala skattekällorna och visste därför värdet 
av de inkomster man avhände sig, vilket knappast var fallet i stater 
som Spanien och Frankrike. I Sverige fanns en lång erfarenhet av 
statlig uppbördshantering att tillgå, och en återgång till fogdeför-
valtningen var därför ett reellt alternativ till fortsatta förpaktningar. 
Skattekontraktens utformning tilldelade också skattearrendatorerna 
en besvärlig dubbelroll: samtidigt som de fick disponera större de-
len av uppbörden för egen del fanns det särskilda extraskatter som 
de måste driva in för statsmaktens räkning. Arrendatorerna i Sverige 
agerade därför ömsom som enskilda företagare, ömsom i egenskap 
av statliga uppbördsmän.

Ett annat utmärkande särdrag för det svenska arrendesystemet 
var satsningen på faktorier och annan industriell verksamhet. Där 
skatteförpaktning på de flesta andra håll främst utnyttjades för att 
säkra statens andel av omsättningsskatter och tullar så prioriterade 
den svenska staten utarrendering av kronans fasta egendom och re-
galrättigheter för att locka privata entreprenörer att investera i de 
svenska basnäringarna. Skattearrendena var ett nödvändigt instru-
ment för att gynna en inhemsk krigsindustri där tillverkning av va-
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pen och ammunition, skeppsbyggnad samt textilproduktion kom 
att utgöra hörnpelarna. Att organisera industriell produktion i det 
glest befolkade, agrart präglade svenska riket krävde stora resurser i 
form av arbete, råmaterial och transporter, och detta problem löstes 
genom att bruksherrarna fick arrendera också de intilliggande skat-
tedistrikten. Arrendesystemet bidrog genom detta till att bönderna i 
flera delar av landet placerades i direkt beroendeställning till bruks-
herrarna. Industrientreprenörerna, som ofta hade utländskt påbrå, 
fungerade samtidigt som kunskapsspridare. I kontrakten stipulera-
des ofta att arrendatorn inte bara måste rekrytera yrkesskickliga ar-
betare från Tyskland eller Holland, utan också lära upp den inhem-
ska arbetsstyrkan i de nya metoderna. 

Som Aleksander Loit visat skapade den svenska statsledningen 
aldrig något enhetligt regelverk för att styra upp arrendatorernas 
verksamhet. Istället utfärdade man nya förordningar efterhand som 
problem uppstod. Sådana åtgärder var ofta direkt föranledda av pro-
tester från allmogen som tvingade staten att agera för att upprätt-
hålla systemets legitimitet. Arrendatorerna hade således från bör-
jan ganska fritt spelrum att verka i lokalsamhället, förmodligen ett 
resultat av kungens uttalade vilja att få samtliga statliga inkomst-
källor förpaktade. Men efterhand tvingades regeringen bygga upp 
nya kontrollfunktioner för att garantera böndernas rättigheter och 
skaffa fram nödvändig information om arrendatorernas verksam-
het. Arrendesystemet, som utformats för att minska statsmaktens 
transaktionskonstnader, förde med sig nya utgifter för staten i takt 
med att den regionala kontrollapparaten blev alltmer oumbärlig. 
Detta samband mellan privatiseringen av skatteuppbörden och den 
statliga byråkratins utveckling har inte uppmärksammats av tidi-
gare forskning. 

Kung Gustav II Adolf framstår i allt väsentligt som den drivande 
kraften bakom arrendesystemets etablering i Sverige. Det var kung-
en själv som krävde att samtliga statliga inkomster skulle förpak-
tas för att finansiera 62 års krigståg. Det var också Gustav Adolf 
som föreslog att arrendena skulle upplåtas med bättre villkor för att 
locka fler investerare, och fortfarande 629 – när systemet i prakti-
ken börjat krackelera – höll kungen fast vid skatteförpaktning som 
den bästa metoden för att hantera kronans inkomster. Det mesta 
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tyder på att det funnits en bred konsensus inom statsledningen om 
systemets fördelar, och ingenting motsäger tesen att det främst var 
behovet av snabba och säkra penninginkomster som låg bakom sy-
stemskiftet. I takt med att de ekonomiska konjunkturerna blev mer 
osäkra växte dock kritiken mot arrendatorerna och efter 630 kom 
Axel Oxenstierna att träda fram som systemets främste vedersaka-
re. Kanslern litade inte på skatteförpaktarna, vars profithunger och 
strävan efter monopol enligt honom utgjorde hinder för en lång-
siktig ekonomisk utveckling.

När skattearrendena liksom förpaktningen av utrikestullarna av-
skaffades 635 var statens behov av kontanta inkomster större än nå-
gonsin. Den tidigare forskningen har noterat att arrendesystemet 
visat krissymptom redan tidigare, likväl saknas en tillfredsställan-
de förklaring till varför statsledningen valde att upphöra med för-
paktningarna. Systemet må ha varit ekonomiskt effektivt men ef-
ter knappt femton år tycks det ha förverkat sin legitimitet ibland 
rikets ständer såväl som inom förmyndarregeringen. För att förstå 
hur det kunde bli så är det nödvändigt att utreda vad systemskif-
tet innebar i praktiken genom att noggrant följa utvecklingen på 
det lokala planet. I det följande kommer därför först arrendatorer-
na själva, deras motiv och vinster att skärskådas, innan vi går vida-
re och behandlar effekterna av privatiseringen för undersåtarna och 
för den statliga organisationen som sådan.
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Storkapitalister och småhandlare 
Vilka var arrendatorerna?

I det här kapitlet skall jag teckna en kollektivbiografi av skattearren-
datorerna i Sverige. Jag har samlat biografiska uppgifter från både 
källor och litteratur om de personer som under perioden arrende-
rade egendom och inkomster av kronan. Dessa har sammanställts i 
en databas som ligger till grund för den följande analysen. Huvud-
syftet är att få en klar bild av den bakgrund arrendatorerna hade och 
på vilket sätt deras kontakter med den svenska staten påverkade de-
ras vidare karriärer. Detta skall i sin tur bidra till att förklara varför 
arrendesystemet infördes i Sverige just under Gustav II Adolfs tid: 
vad hade arrendatorerna att bidra med som de traditionella ämbets-
mannagrupperna saknade? Handlade det bara om kapital, eller kan 
teknisk kunskap, entreprenörsegenskaper och internationella kon-
taktnät ha varit lika betydelsefullt? Vi måste också fråga oss om skat-
tearrendatorerna verkligen skall ses som en ny grupp i det svenska 
samhället. Var arrendesystemet snarare statens medel för att binda 
upp sina gamla stödtrupper genom att tvinga dessa att investera sitt 
egna kapital i den svenska statsorganisationen?

Frågan om vilka skattearrendatorerna var har berörts av den ti-
digare forskningen utan att ges något tillfredsställande svar. Alm-
quist framhåller bergsentreprenörerna och de till riket inflyttade in-
dustrimännens framträdande ställning, men påpekar samtidigt att 
det inhemska borgerskapet ofta gynnades av kronan vid upplåtel-
serna. Han anför också exempel på att kronan inte alltid var så nog-
räknad med vilka som arrenderade så länge som dessa kunde ställa 
ordentlig säkerhet.1 Loit lyfter fram borgarna som det domineran-
de inslaget bland arrendatorerna. Detta hade sina praktiska skäl: 
städernas borgare var en av få grupper i riket som hade tillgång till 
nödvändigt kapital, samtidigt som ståndets näringsprivilegier var en 
förutsättning för att kunna bedriva handel och därmed göra profit 
på arrendena. Fogdar och andra f.d. kronoämbetsmän var emeller-
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tid också välrepresenterade bland arrendatorerna. Däremot tillhör-
de det enligt Loit ovanligheterna att aristokrater tilläts förpakta kro-
noegendom, och bönderna skall ha varit helt uteslutna. Trots olika 
ursprung hade samtliga arrendatorer status av ståndspersoner.2 

Bergsentreprenörerna har behandlats av Nergård som starkt beto-
nar det utländska inflytandet, liksom betydelsen av eget kapital och 
internationella kontakter för de som arrenderade de svenska kro-
nobruken.3 Den svenska järn- och koppartillverkningen förvand-
lades under sextonhundratalets första decennier från en småskalig 
landsbygdsnäring bedriven av deltidsbrukande bönder, till en kapi-
talslukande exportindustri ledd av en ny grupp självständiga företa-
gare med en helt annan social status än de enkla bergsmännen. Ar-
rendesystemet, som gav friare spelrum för enskilda initiativ, var en 
nödvändig förutsättning för att omläggningen av produktionen vid 
de svenska kronobruken skulle kunna genomföras.4 Forskare som 
Jan Lindegren och Anders Florén har visat att statsmakten i prakti-
ken subventionerade bruksherrarna genom att skriva ned arrende-
summorna i förhållande till den gängse kronovärderingen. Bristen 
på bytesvärden gjorde det nödvändigt för statsledningen att gynna 
industrientreprenörerna, som kunde tillhandahålla produkter för 
snabb omsättning på den internationella marknaden.5 Frågan är 
hur pass tongivande denna nya företagarklass egentligen var bland 
skattearrendatorerna?

I Frankrike, där förpaktningssystemet kom att inta en helt domi-
nerande ställning under den gamla regimen, var det knappast frå-
ga om någon ny företagarklass som investerade i skatteuppbörden. 
Här handlade det istället om att staten ville knyta fastare band till de 
befintliga ämbetsmannagrupperna, vilka framförallt hämtades från 
det välsituerade borgerskapet i provinsstäderna. Genom att upp-
muntra skatteförpaktning och venalité, d.v.s. förvärvande av statli-
ga ämbeten mot betalning, förmåddes dessa grupper att investera 
sitt kapital i den franska statsorganisationen. I och med detta kom 
ämbetsmännen att identifiera sina intressen som sammanfallande 
med kungens, vilket gav regimen möjlighet att fortlöpande kräva 
krediter och fördelaktiga lån från sina lokala stödtrupper. När för-
troendet för den franska staten sviktade kunde skatteförpaktarna 
undandra sitt stöd, vilket medförde att statsorganisationen i prak-
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tiken upphörde att fungera. Detta var precis vad som skedde un-
der de oroliga åren 648–653, under de uppror som blivit kända 
under namnet la Fronde.6 Ur det svenska perspektivet blir det sär-
skilt intressant att undersöka i vilken mån det verkligen var tradi-
tionella ämbetsmannagrupper eller nya entreprenörer som utnytt-
jade arrendesystemet.

Om vi betraktar det hela ur den svenska statsledningens synvin-
kel finns det ett antal faktorer som kan ha påverkat bedömningen 
av vilka personer som ansågs lämpade att arrendera kronans egen-
dom. I första hand ville man naturligtvis knyta till sig kapitalstarka 
aktörer som kunde garantera staten regelbundna penninginkom-
ster. Dessutom fanns hos Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna en 
uttalad ambition att utveckla och effektivisera det inhemska nä-
ringslivet. Skattearrendena blev därför viktiga i rekryteringen av 
utländska industrimän och specialister. Men statens omsorger om 
näringarna och handeln riktades också mot det inhemska borgerska-
pet. Att utveckla rikets städer och få handeln på dessa att blomstra 
var ett viktigt mål för politiken under hela 600-talet, och skattear-
rendena framstår i det sammanhanget som ett verksamt medel för 
att locka fogdar och andra kapitalstarka personer från landsbygden 
in till städerna. En undersökning av arrendatorernas bakgrund bör 
kunna besvara frågan om vilket eller vilka av dessa syften som var 
avgörande för hur arrendena kom att fördelas. 

Kapitlet kommer att disponeras enligt följande: först kommer 
jag att presentera en allmän översikt av skattearrendatorernas bak-
grund 68–635 (ca) och även diskutera förändring över tid. Där-
efter skall jag närmare gå in på de viktigaste grupperna och lyfta 
fram några viktiga aktörer, beskriva deras liv och gärning samt ar-
rendenas betydelse för deras verksamhet. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande analys.

Skattearrendatorernas bakgrund

I det följande kommer jag att utnyttja den databas jag byggt upp 
om arrendatorernas bakgrund och verksamhet. Denna bygger i för-
sta hand på information hämtad från J.A. Almquists stora översikts-
arbeten, vilka sedan har kompletterats med uppgifter från diverse 

hallenberg.indd   83 08-08-07   12.35.08



STATSMAKT TILL SALU

84

olika primärkällor som riksregistraturet och kammarkollegiets kon-
traktsböcker.7 För rent biografiska uppgifter har jag vänt mig till all-
männa arbeten som Svenskt biografiskt lexikon samt den omfattan-
de stads- och lokalhistoriska litteraturen.

Totalt har jag funnit närmare 400 personer – 396 för att vara ex-
akt – vilka under perioden 68–635 arrenderade skatteinkomster 
och/eller fast egendom av den svenska kronan. Detta innefattar 
alltså inte bara rena skattearrenden utan också arrenden av kungs-
gårdar, fisken, bergverk och liknande anläggningar. Ändå har inte 
samtliga arrendatorer av statlig egendom tagits med. En genom-
gång av kammarkollegiets kontraktsböcker visar att staten i stor 
utsträckning också förpaktade enstaka bondgårdar, kvarnar och 
ängar, men databasen omfattar endast arrenden av en storlek mot-
svarande åtminstone ett mindre fögderi. Eftersom ingen distinktion 
finns i källorna mellan provinserna och det egentliga svenska riket 
har också skattearrenden i Estland, Livland och Ingermanland ta-
gits med. Materialet är med all säkerhet inte fullständigt – dels så 
har alla kontraktsöverenskommelser uppenbarligen inte blivit be-
varade i de statliga arkiven, dels så förekom i praktiken att kontrakt 
skrevs över på andra aktörer eller att en arrendator i sin tur förpak-
tade delar av sitt arrende till någon annan. Jag menar ändå att den 
undersökta gruppen omfattar merparten av arrendatorerna och de-
finitivt de personer som kom att investera de största beloppen i sta-
tens olika verksamheter.

Skattearrendatorerna kan grovt delas in i åtta huvudgrupper ut-
ifrån sitt ursprung. Lokala ämbetsmän omfattar främst fogdar och 
häradsskrivare. Till gruppen övriga civila ämbetsmän räknas ståthål-
larna och deras underlydande inom länsförvaltningen såväl som per-
soner som innehaft centrala ämbeten. Med köpmän avses framför 
allt borgare i städerna (utom Stockholm) som inte tidigare tjänst-
gjort inom lokalförvaltningen. Storkapitalister syftar på den grupp 
rika borgare (företrädesvis stockholmare) som under långa perioder 
fungerade som finansiärer och kreditgivare till den svenska staten. 
Under rubriken industrientrepenörer återfinns t.ex. bergsentrepre-
nörer av olika slag, vantmakare och skeppsbyggare. Gruppen adels-
män består företrädesvis av svenska adelsmän vilka arrenderat kro-
noegendom utan någon direkt koppling till deras eventuella statliga 

hallenberg.indd   84 08-08-07   12.35.08



85

STORKAPITALISTER OCH SMÅHANDLARE

tjänst. De kvinnor som omtalas i källorna är framför allt änkor som 
övertagit sina avlidna makars kontrakt. Kategorin militärer innefat-
tar karriärofficerare i den svenska kronans tjänst. 

Naturligtvis kan en sådan här klassificering aldrig bli annat än un-
gefärlig. I praktiken var många arrendatorer under loppet av sin livs-
tid både köpmän, industrimän och ämbetsmän, och de mest lycko-
samma blev även adlade. När jag placerat personer i olika kategorier 
har jag framför allt tagit hänsyn till deras huvudsakliga verksamhetsfält 
innan de blev arrendatorer. En sådan metod bör vara fullt tillräcklig 
för att påvisa vilka grupper som var systemets ledande aktörer. 

Tabell 3 ger en översiktlig bild av arrendatorernas bakgrund en-
ligt de uppgifter som jag har lyckats få fram. I tabellen har endast 
huvudarrendatorer och personer som står omnämnda i kontrakten 
tagits med. Föga förvånande är det de lokala ämbetsmännen och 
de inhemska köpmännen som dominerar. 

Tabell 3. Skattearrendatorer i det svenska riket samt de bal-
tiska provinserna under perioden 68–635

Grupper Antal
Lokala ämbetsmän 109
Övriga civila ämbetsmän 22
Köpmän 91
Storkapitalister 14
Industrientreprenörer 50
Adelsmän 15
Kvinnor 5
Militärer 10
Bakgrund ej känd 80
Totalt 396

Källa: Almquist, Den civila lokalförvaltningen; dens., Frälsegodsen i Sverige; författarens databas

En uppenbar slutsats av sammanställningen ovan är att statsmak-
ten verkligen lyckades bredda sin intressebas med skattearrende-
nas hjälp. Även om många av skattearrendatorerna hämtades ur de 
lokala ämbetsmännens led hade det stora flertalet en annan bak-
grund. Arrendesystemet kan således sägas ha fungerat som ett in-
strument för att knyta nya grupper till den växande statsorganisa-
tionen, samtidigt som det lämnade utrymme också för många ur 
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de traditionella lokala ämbetsmannagrupperna. Förmodligen hör 
en stor del av den grupp vars bakgrund inte har kunnat identifieras 
hemma i gruppen köpmän, då det framför allt var städernas borga-
re som statsmakten ville ha som arrendatorer. Bland dessa okända 
återfinns även sju namn som fungerade som lokala ombud för de 
kopparbergsmän som gemensamt arrenderade skattedistrikt.8

Många av skattearrendatorerna kom ursprungligen från andra eu-
ropeiska länder. Detta gällde i synnerhet för de viktiga grupperna 
storkapitalister och industrientreprenörer. Av de förra var endast 
de båda Stockholmsköpmännen Peter Grönberg och Erik Larsson 
samt Nyköpingsborgaren Joakim Danckwardt födda inom riket, och 
båda dessa var söner till invandrade tyska köpmän. Bland industri-
männen dominerade de invandrade specialisterna stort: 3 personer 
som arrenderade bruksanläggningar med underliggande skattedi-
strikt åren 68–635 hade utländskt ursprung. Även bland de bor-
gare som agerade skatteförpaktare fanns en stor andel utlandsfödda: 
åtminstone 5 st av dessa var invandrade köpmän som lyckats vinna 
burskap i svenska städer – förmodligen var det i själva verket ännu 
fler. Faktum är att vi finner utländska inslag inom samtliga grupper: 
också bland militärer, fogdar och övriga ämbetsmän. Detta speglar 
naturligtvis den svenska ekonomins internationalisering, men visar 
samtidigt att skattearrendena spelade en utomordentligt viktig roll i 
denna process. Genom att privatisera skatteuppbörden kunde den 
svenska statsledningen erbjuda förmåner som kunde locka kapital-
starka köpmän med goda kunskaper om den europeiska markna-
den att etablera sig i riket. Merparten av de utlandsfödda arrenda-
torerna hade tyskt eller holländskt ursprung, men här fanns också 
skottar, balttyskar, fransmän och valloner. 

Arrendesystemet skänkte således den svenska statsförvaltning-
en en betydligt mer internationell prägel. De utländska skatteför-
paktarna bidrog både med kapital, expertkunskaper samt tillgång 
till kommersiella nätverk. Särskilt det sistnämnda är värt att fram-
hålla: flera av de invandrade köpmännen/specialisterna hade goda 
kontakter med släktingar och affärskompanjoner i köpstäderna på 
kontinenten. De hade därmed möjlighet att öppna avsättnings-
marknader för svenska exportvaror samtidigt som de gjorde stör-
re investeringar i inhemska produktionsanläggningar. Det svenska 
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arrendesystemet kunde således utnyttjas av statsledningen för att 
mobilisera stöd också utanför rikets gränser. Samarbetet med ut-
landsfödda köpmän och industrientreprenörer innebar att de eko-
nomiska eliterna i Europas rikaste städer på sikt blev mer engage-
rade i handeln med svenska varor.9

Landskap för landskap

För att få en korrekt bild av vilka skatteförpaktarna var och hur deras 
kontakter med kronan utvecklades räcker det emellertid inte med 
att behandla arrendatorernas bakgrund i största allmänhet. Det blir 
nödvändigt att gå in på varje landskap för att undersöka vilka aktö-
rer som var först på plan med att investera i kronans uppbördsverk-
samhet, vilka som tillkom under resans gång samt vilka som var de 
mest uthålliga investerarna.

Som jag visade i kapitel 2 var Bergslagen och de södra Götaland-
skapen de områden där förpaktningarna först kom att inta en do-
minerande ställning. I Småland var det framförallt köpmän och 
industriidkare i Västervik och Jönköping som trädde i förbindel-
se med kronan, och dessa personers engagemang i arrendesystemet 
skulle visa sig mycket uthålligt. Ett smärre antal Västerviksborgare 
arrenderade i olika konstellationer hela norra delen av Kalmar län 
samt Södra och Norra Vedbo härader från 620 och fram till dess 
skattearrendena upphörde 635. Ledande var från början de båda 
skeppsbyggarna och storkapitalisterna Paridon van Horn och Chris-
tian Welshuisen. Welshuisen var borgare i staden sedan 64 och 
tycks först ha gjort sig en förmögenhet som köpman i greve Svan-
te Stures tjänst. van Horn å sin sida hade kommit till Sverige 60 
för att bli borgare i det av Karl IX planerade Göteborg. De övriga 
borgerliga arrendatorerna i Västervik som Joen Bosson, Hans Fi-
lipsson och Bertil Ratkin var knappast lika kapitalstarka, men flera 
av dem hade i gengäld goda affärsförbindelser med den stormrike 
Stockholmsköpmannen och sedermera räntmästaren Mårten We-
witzer. Wewitzer gick till och med in som medintressent i arrendet 
av Tjust och Tunalän 628–30.10

 Om Västerviksborgarna med framgång använde sina kontakter 
med rika köpmannakretsar i Stockholm så var det den industriella 
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verksamheten som gav borgarna i Jönköping möjligheten att skörda 
arrendesystemets fördelar. Stadens starke man var borgmästaren Per 
Gudmundsson och denne arrenderade Finnveden samt häraderna 
runt Jönköping under hela perioden, först tillsammans med sin kol-
lega Per Jönsson. Från 622 inträdde han i det konsortium som drev 
det av Gustav II Adolf initierade vantmakeriet i staden och blev snart 
dess ledande företrädare. Produktionen av uniformskläde var kraftigt 
subventionerad av kronan och kammaren tvingades löpande skjuta 
till nya medel för att försäkra sig om nödvändiga leveranser. Övriga 
intressenter i vantmakeriet var bergsentreprenörerna Påvel Pilsmed, 
Anders Muel samt bröderna Hans och Peter Stryvert, vilka samtidigt 
arrenderade Tabergs bruk med underliggande socknar.11 

Medan de kapitalstarka intressena dominerade den norra delen 
av landskapet var situationen delvis annorlunda i söder. Öland för-
paktades i sin helhet 622 av den tyske adelsmannen och officera-
ren Herman Bothe van Bentijn, men då denne snart fick svårt att 
fullfölja sina åtaganden fick räntmästaren Mårten Wewitzer rycka 
in som medintressent och under 630-talet övertog Wewitzer hela 
arrendet för egen räkning. I Möre var det istället lokala aktörer med 
slottsfogden på Kalmar, Hans Matsson, samt den f.d. häradsskriva-
ren Jöran Eriksson i spetsen som arrenderade häradsräntorna. Någ-
ra Växjöborgare var tidigt ute med att arrendera skatteuppbörden 
i Värend, men uppgörelserna blev av mer kortvarigt slag. Borgarna 
trängdes så småningom undan av de båda exfogdarna Knut Mats-
son och Gudmund Gudmundsson vilka delade på arrendena i Kro-
nobergs län från 627 till 635. Sedan arrendesystemet gått i graven 
återgick båda två till fogdesysslan men Knut Matsson investerade 
dessutom sitt kapital i nya bruksanläggningar i området.12

I Västergötland blev nyetableringen av staden Göteborg vid Göta 
älvs mynning 62–22 avgörande för arrendesystemets snabba sprid-
ning i landskapet. Borgare som Nils Börjesson (slottsfogde på Älvs-
borg och sedermera magistratspresident), Per Arvidsson och Sven 
Påvelsson skaffade sig snart kontrakt på de omkringliggande hära-
derna och Gustav II Adolf uppmanade personligen de övriga bor-
garna i staden att följa deras exempel och arrendera häradsräntor för 
att på så vis garantera staden tillförsel av spannmål.13 Göteborgarna 
behöll sina intressen inom närområdet under hela perioden och de-
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ras framfart väckte stark irritation både bland allmogen i landskapet 
samt befolkningen i uppstäderna. Förutom spannmålshandeln er-
bjöd direktexporten av trävaror goda vinster. Några av holländarna 
valde att investera delar av sitt omfattande kapital i de värmländ-
ska järnbruken och genom att samtidigt arrendera kronans skatte-
kol från de närbelägna distrikten kom män som Jakob van Vossel 
och Gottfrid van Wachtendunk för en tid att helt behärska järn-
marknaden i västra Sverige.14

Även om göteborgarna arrenderade betydande områden i framför 
allt den södra delen av landskapet fanns det samtidigt plats för en 
rad småhandlare: småstadsborgare eller före detta fogdar som arren-
derade sina gamla fögderier för en årlig summa. I jämförelse med 
Småland var Västergötland genomgående splittrat på ett antal min-
dre arrenden. Påfallande är att flera före detta kronofogdar förpak-
tade skatterna i sina hemdistrikt under hela arrendeperioden, som 
Erik Larsson och Anders Svensson i Skara med omnejd samt Hans 
Andersson i Vadsbo. Möjligen kan detta ha haft samband med att 
det till stor del saknades bruksindustri i landskapet, och att härads-
räntorna i de spannmålsproducerande distrikten blev allt mindre 
attraktiva för de kapitalstarka aktörerna när merparten ändå måste 
anslås till krigsfolkets underhåll. 

Föga förvånande var industriintressena redan från början domi-
nerande bland arrendatorerna i Bergslagen. Som Maj-Britt Nergård 
visat fanns här två konkurrerande grupper av aktörer vilka samti-
digt kunde vara ekonomiskt lierade med varandra: utländska in-
dustrimän med eget eller andras kapital i ryggen samt kronans f.d. 
bergsfogdar och specialister. Bland de tidiga skatteförpaktarna märks 
vantmakarna Hans Leffler och Henrik Hoffricht som arrenderade 
Arboga med omgivande områden, utländska specialister som Go-
vert Silentz på Säters kopparbruk, bergmästaren Otto Henrik Smitz 
på Garpenberg samt Peter van Beningen i Näsgårds län. Här fanns 
också kapitalstarka Stockholmsborgare som Hans Urbansson, ar-
rendator i Skinnskatteberg, och Knut Kråka som förpaktade Kop-
parbergslagen 622–23. Inledningsvis var också flera av kronans f.d. 
fogdar och bruksföreståndare mycket aktiva i bergslagsområdet som 
skattearrendatorer, ofta i kompanjonskap med andra aktörer: fog-
den Kristoffer Andersson arrenderade 622 Nora och Lindes berg-
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slag tillsammans med kollegan Anders Bengtsson. Salberget och 
Väsby län förpaktades av olika konsortier där Jöran Jöransson, tidi-
gare fogde på Väsby och bergmästaren Johan Grönewald var ton-
givande. Karl Eriksson, tidigare kronans faktor i Arboga, deltog i 
förpaktningen av Västersilverberg i Dalarna under hela 620-talet. 
Även i Dalarna och Västerås län var det f.d. fogdar som först höll 
sig framme för att arrendera skatteinkomster.15

Dessa lokala intressegrupper blev dock snart undanträngda av 
betydligt mer kapitalstarka aktörer. Arrendet av Noraskog övertogs 
redan 623 av Hubert Gilusson de Besche, som liksom sina bröder 
backades upp av den nederländske storkapitalisten Louis De Geer. 
Sedan De Geer kommit till Sverige övertog han själv arrendet av 
Nora och Linde men överlät det senare till en annan av sina kom-
panjoner, fransmannen Andry Dress.16 Stockholmsborgaren Peter 
Grönberg arrenderade från 624 hela Kopparbergslagen med Öster-
dalarna som vederlag för utlovade krutleveranser till kronan värde-
rade till 72 000 daler. Själva kopparbruket övertogs 628 av Govert 
Silentz och Peter Kruse, en annan rik borgare från huvudstaden. 
Sedan Grönberg 63 accepterat uppdraget att verka som kronans 
faktor (finansiella ombud) i Hamburg övertog Kruse själv arrendet 
av Säters kopparbruk och utsågs samtidigt till ståthållare i Koppar-
bergslagen. Precis som Nergård konstaterat kom således de inhem-
ska specialisterna att bli utkonkurrerade av utländska entreprenörer 
som hade fördelen av att ha uthålliga storfinansiärer bakom sig.

I Norrland var det uteslutande småstadsborgare och exfogdar som 
höll sig framme när staten började bjuda ut skattedistrikten från 
620. I söder var borgarna i Gävle respektive Hudiksvall tongi-
vande medan lappmarkerna förpaktades till de rikaste personerna 
i kustsocknarna. Fögderierna i Väster- och Norrbotten, vilka för-
paktades några år senare, arrenderades som regel av samma perso-
ner som tidigare verkat där som kronofogdar.17 Även om det var de 
mest kapitalstarka aktörerna som investerade i arrendena så förslog 
inte deras resurser särskilt långt. Förpaktningen av de norrländska 
landskapen övertogs efter några år av ett antal av kronans ledande 
finansiärer. De f.d. fogdar som blivit skattearrendatorer agerade nu 
istället ombud åt rika Stockholmsborgare som Mårten Wewitzer, 
Erik Larsson von der Linde och Peter Grönberg. Arrendena längst 

hallenberg.indd   90 08-08-07   12.35.10



9

STORKAPITALISTER OCH SMÅHANDLARE

i norr var dock knappast någon vidare lönsam affär för någon av 
de inblandade. Redan 629 avslutades de ingångna kontrakten var-
på de lokala befallningsmän som hela tiden ansvarat för uppbörds-
hanteringen på nytt utnämndes till kronofogdar. I övriga landskap 
trädde kopparbergsmännen gemensamt in som arrendatorer i oli-
ka bolagskonstellationer men detta resulterade enbart i tillfälliga ar-
rangemang.18 Efter 633 gav kammaren helt upp försöken att för-
pakta de norrländska distrikten. Arrendena av lappmarkerna bestod 
dock ända fram till 64 – förköpsrätten till samernas skinnvaror er-
bjöd säkerligen större vinstmöjligheter och färre moraliska restrik-
tioner än handeln med kustbygdens bönder.19 

På andra sidan bottenhavet, i Finland, blev arrendesystemet ald-
rig genomfört med samma konsekvens som i den svenska riksde-
len. I de södra och östra delarna förpaktade visserligen aristokra-
terna Jakob och Johan De la Gardie samt Henrik Klasson Fleming 
stora områden redan 68/9, men dessa distrikt (Nyland, Satakun-
da och Lillsavolaks) lades redan efter ett par år åter under fogde-
förvaltning. Nya försök gjordes 624 då Åboborgaren Kasper Rote-
mund beviljades kontrakt på Åbo län för en period av hela tolv år, 
medan den balttyske översten Johan Henrik Calen övertog Tavas-
testehus län på två år. Men Rotemund tycks aldrig ha tillträtt sitt ar-
rende och även Tavastland fortsatte i praktiken att delas upp i olika 
kronofögderier.20 Uppenbarligen hade aktörerna på den finska si-
dan inte tillräckliga kapitalresurser för att kunna fullfölja de ingång-
na arrendeavtalen, och vinstmöjligheterna var inte heller tillräckligt 
påfallande för att locka till sig investerare från andra håll. Förutsätt-
ningarna för att bedriva bergsbruk eller annan industriell verksamhet 
var heller inte de bästa, vilket knappast gjorde det mer attraktivt att 
förpakta skatterna i den östra riksdelen.21 De finska kungsgårdarna 
förblev dock utarrenderade under hela perioden, företrädesvis till 
lokala ämbetsmän och militärer. Borgarna i kuststäderna på östra 
sidan om Bottenviken arrenderade regelbundet stadstullarna, och 
deltog även som underarrendatorer i förpaktningen av stora sjötul-
len.22 I Österbotten fungerade systemet på samma sätt som i Norr-
land: fogdar och småstadsborgare tog från början livlig del i arren-
dena av de olika socknarna, men efter 630 bröts kontrakten och 
arrendatorerna fick återgå i kronans tjänst som fogdar.
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I de centrala svenska landskapen dröjde det till mitten av 620-talet 
innan förpaktningarna av häradsräntor kom igång på allvar. En av de 
viktigaste aktörerna i Mälarlandskapen var änkedrottning Kristina, 
som kom att inneha Forsmarks bruk med Närdinghundra och Frös-
åker som pant för sina försträckningar till kronan, samtidigt som hon 
gärna arrenderade ut skattedistrikt och bruksrättigheter inom sitt liv-
geding (omfattande områden i Södermanland, Närke, norra Upp-
land samt Gävleborgs län) till hugade spekulanter. En av dessa var 
kung Gustav II Adolf som själv arrenderade landskapet Gästrikland 
av sin mor från år 620.23 I Uppland var det framför allt personer vil-
ka tidigare varit verksamma som fogdar eller häradsskrivare som tog 
chansen att arrendera sina gamla befallningar av kronan. Sju av de 
femton häradsfögderier som förpaktades 624–626 övertogs av loka-
la befallningsmän som själva gick in som arrendatorer. I fyra distrikt 
var det borgare från städer som Sigtuna, Uppsala och Gävle som stod 
för arrendena. Den norra delen av landskapet dominerades dock helt 
av bruksherrarna på Forsmark, Österby och Ortala. Kungsgårdarna 
runt Mälaren, liksom de spannmålsproducerade områdena närmast 
Stockholm var samtidigt attraktiva för ämbetsmän med anknytning 
till den centrala förvaltningen.24 

Precis som i andra landskap fick de lokala aktörerna allt svårare att 
göra sig gällande från slutet av 620-talet. I norra Uppland expande-
rade bruksverksamheten och de omkringliggande distrikten arren-
derades direkt av industrimännen som behövde tillgång till bränsle 
och arbetskraft. Övriga distrikt kom i stor utsträckning att övertas 
av kopparbergsmännen, som genom olika bolag arrenderade spann-
målsräntor för att försäkra sig om nödvändig tillgång till livsmedel. 
Kronans hårda villkor gjorde dock arrendena allt mindre attrakti-
va och flera av konsorterna sade upp sina avtal under 632. En åter-
gång till fogdeförvaltning blev därför oundviklig på flera håll, en 
utveckling som alltså startade flera år före det att kammaren slutli-
gen beslutade sig för att avveckla arrendesystemet.25 

Även i Södermanland hade kronan inledningsvis problem med att 
finna personer villiga att satsa sitt kapital i skattearrendena. Förutom 
Öknebo härad, som förpaktades gemensamt av borgmästaren i Sö-
dertälje Johan Hansson och den f.d. fogden Måns Eriksson från 622, 
samt Rekarne (där industrimannen Tomas Blommaert var arrenda-
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tor), arrenderades de sörmländska häraderna inte ut förrän efter 625. 
En förklaring till detta var att änkedrottning Kristina avled samma år 
och först därefter gick hennes livgeding i landskapet tillbaka till kro-
nan. Gripsholms län övertogs då av den driftiga köpmansänkan Re-
gina Basilier som redan arrenderade Norrby län i Östergötland, vilket 
hon snart överlät till sonen Niklas. 630 var samtliga fögderier i land-
skapet förpaktade, och kapitalstarka aktörer som Louis De Geer (ar-
renderade Jönö och Rönåkers härader 629–635) samt Nyköpings-
borgarna Håkan Andersson och Per Larsson (Oppunda 626–635 
respektive Rönö/Jönåker 626–629) hade börjat göra sig gällande. 
Joakim Danckwardt, borgmästare i Nyköping och sedan 60-talet 
en av kronans mest pålitliga kreditgivare, arrenderade först Segersjö 
gård med Rekarne av änkedrottningen och från 625 hela Närke in-
klusive Dylta svavelbruk av kronan.26

Östergötland var det landskap där förpaktningen av skatteuppbör-
den verkar ha gått som allra trögast. Förutom Finspångs län som 
arrenderades av bruksentreprenören Willem de Besche redan 68 
samt skogsbygden Kinda och Ydre som Per Matsson, borgare i Lin-
köping övertog 69, förblev landskapet i huvudsak fogdeförvaltat 
till mitten av 620-talet. 623 träffade kronan avtal med den meck-
lemburgske adelsmannen Adam Henrik Pentz, tillika änkedrott-
ningens hovmästare, om arrende av både Norrköpings och Linkö-
pings län på 2 år. Pentz var dock missnöjd med villkoren och sade 
upp kontraktet redan 625.27 Efter detta kom landskapet att de-
las upp i en rad smärre distrikt där de flesta av arrendatorerna var 
f.d. kronofogdar eller t.o.m. häradsskrivare. För att kunna förpakta 
samtliga distrikt tvingades ståthållaren Erik Jöransson och hans ef-
terträdare Lindorm Ribbing ta till nödlösningar som inte accepte-
rades på andra håll: adelsmannen Karl Oxenstierna tilläts t.ex. ar-
rendera 3 socknar i Lösings härad medan Aska härad vid Vättern 
splittrades på hela nio personer som vardera förpaktade några en-
staka socknar.28 

Trots ansträngningarna tvingades kammaren redan 629 att be-
sluta om en återgång till fogdeförvaltning sedan ett flertal av arren-
datorerna i Östergötland sagt upp sina arrenden och ståthållaren 
misslyckats med att finna ersättare.29 632 prövade man åter att ar-
rendera ut ett antal skattedistrikt, men ingen av dessa uppgörelser 
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blev särskilt långlivade och redan 634 var fem av sju tidigare för-
paktade distrikt åter fogdeförvaltade (de övriga två drogs in följan-
de år). Gudmund Gudmundsson i Kinda och Ydre härader var den 
ende av förpaktarna som fortsatte som fogde när arrendena avlys-
tes.30 Med undantag för Louis De Geer och kanske den förmögne 
Linköpingsborgaren Per Matsson verkar det inte ha funnits några 
riktigt kapitalstarka intressen bland arrendatorerna i Östergötland. 
Staden Norrköping tillhörde de snabbast växande i riket, men bor-
gerskapet där visade inte alls lika stort intresse för att investera i kro-
nans skatterättigheter som göteborgarna eller Västerviksborna.31 De 
många småhandlare som vid olika tillfällen försökte sig på att själva 
arrendera uppbördsdistrikt i landskapet saknade resurser och där-
med uthållighet att uthärda de dåliga tiderna, i synnerhet som kro-
nan ofta förändrade spelreglerna efterhand. 

Sammanfattningsvis är det tydligt att arrendesystemet i längden 
gynnade ett fåtal mycket resursstarka aktörer: industrimän som Hen-
rik Lemmens, Peter Gudmundsson, Louis De Geer och dennes tal-
rika kompanjoner; rika köpmän och kronofinansiärer som Mårten 
Wewitzer, Peter Grönberg och Joakim Danckwardt, samt ett litet 
antal före detta fogdar och småstadsborgare vilka själva lyckades 
bygga upp ett tillräckligt kapital för att kunna fortsätta investera i 
skattearrendena. När systemet introducerades var en mängd små-
handlare redo att pröva sin lycka men i början av 630-talet var på 
de flesta håll bara de stora elefanterna kvar, eller så hade hela upp-
bördshanteringen åter dragits in till kronan. Privatiseringen av skat-
teuppbörden befordrade således storskalighet och kapitalkoncentra-
tion, något som gynnade ett fåtal men som många fick anledning 
att känna missnöje över.

Det är också slående att de mest attraktiva investeringsobjekten 
fanns i rikets periferi: bergslagsområdena, södra Götaland samt i viss 
mån även södra Norrland. I Mälardalsområdet samt i Östergötland 
gick förpaktningarna betydligt trögare och de många små aktörerna 
saknade tillräcklig uthållighet för att klara de sämre konjunkturer 
som började göra sig gällande ca 630. I den finska riksdelen blev 
arrendesystemet aldrig etablerat på allvar, med undantag av i Öst-
erbotten, och där gick man tillbaka till fogdeförvaltning under bör-
jan av 630-talet. I kapitel 4 kommer jag att mer ingående undersö-
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ka orsakerna till denna snedfördelning, men det står redan nu klart 
att arrendatorerna i centralbygderna var betydligt mer kringskurna 
än sina kollegor i skogsområdena i Syd- och Mellansverige.

Grupporträtt av aktörerna

I det här avsnittet ska jag presentera några av de ledande skattear-
rendatorerna och deras verksamhet. Avsikten är att ge en mer full-
ständig bild av vilka aktörer som i praktiken dolde sig bakom det 
samtida begreppet ”arrendator”. I vilken utsträckning handlade det 
om nya män som nu valde att binda sina intressen till den svenska 
kronan? Min undersökning av den tidiga Vasatidens fogdar visa-
de att kungens fogdar kom att utgöra en relativt enhetlig grupp av 
ofrälse kungatjänare, utan större personlig rikedom och ofta med 
stark lokal anknytning. Som framgår av det följande var skattear-
rendatorerna en betydligt mer heterogen samling, med betydande 
spänningar inom gruppen.32

Aktörerna presenteras efter den kategorisering som jag tidigare 
gjort (Tabell 3 ovan). Den här aktörsstudien skall ge svar på frågan 
om vilka som var arrendesystemets vinnare. Hur såg skatteförpak-
tarnas karriärer ut före och efter systemets avskaffande? Vi vet att 
många lyckades berika sig själva men hur vanligt var detta i prakti-
ken och vad hände med dem som misslyckades? Kan det rent av ha 
varit så att förpaktningssystemet inte innebar några större föränd-
ringar för den stora gruppen fogdar och ämbetsmän som nu erbjöds/
tvingades att arrendera skatteuppbörden i sina distrikt?

De lokala ämbetsmännen
De lokala ämbetsmännen utgjorde, tillsammans med landsortsstä-
dernas borgare, den dominerande gruppen bland skattearrendato-
rerna. Detta var högst naturligt då fogdar och häradsskrivare var 
vana vid att hantera skatteuppbörden och väl visste att utnyttja de 
möjligheter som handeln med skattepersedlarna kunde erbjuda. Att 
många f.d. kronofogdar grep tillfället att själva förpakta inkomster-
na av sina distrikt visar samtidigt att dessa personer hade lyckats 
bygga upp ett ansenligt personligt kapital under sin tid i kronans 
tjänst. Eftersom den som ville förpakta kronans inkomster också 
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måste bli borgare i någon köpstad kunde staten använda arrendena 
för att locka några av de mest resursstarka aktörerna på landsbyg-
den in till städerna. Detta befriade – åtminstone i teorin – städer-
na från otillbörlig konkurrens om böndernas produkter.

Några av de mest påfallande exemplen på f.d. fogdar som gjort sig 
en förmögenhet som skattearrendatorer finner vi i Götalandskapen. 
Per Matsson var en prästson från Västra Husby i närheten av Lin-
köping som börjat sin karriär i hertig Karls räknekammare på 590-
talet.33 Han var därefter fogde i Östergötland i drygt tjugo år innan 
han 69 fick kontrakt på Kinda och Ydre härader, ett område han 
fortsatta att förpakta fram till 63. Under åren 626–629 arrende-
rade Per Matsson dessutom Linköpings län tillsammans med Jöns 
Brun, senare befallningsman på Vadstena slott. Per Matsson blev 
aldrig formellt borgare i Linköping men var likafullt stadens sär-
klassigt rikaste man. Han bedrev en omfattande varuhandel med 
spannmål, oxar och importerade lyxvaror och lånade samtidigt ut 
pengar till många i staden. Därtill var han delägare i två av bygdens 
sågverk liksom även i stadskällaren. Folke Lindberg menar att Per 
Matssons omfattande ekonomiska verksamhet var ett direkt resultat 
av hans gynnade position som skattearrendator. Småstaden Linkö-
ping erbjöd i sig själv knappast underlag för en sådan vidlyftig rö-
relse. Genom att löpande försträcka spannmål till kronans behov 
såg Per Matsson dessutom till att han regelbundet fick avkortning 
på sin arrendesumma. Han adlades 629 under namnet Stjernfelt 
och slutade sina dagar som assessor vid Göta hovrätt.34 

Per Matssons bror Knut Matsson lyckades för egen del uppnå en 
nästan lika dominerande ställning i Växjö med omnejd. Knut Mats-
son dyker först upp som fogdeskrivare i Konga och Uppvidinge hä-
rader och 620 övertog han posten som kronofogde där. Han arren-
derade själv skatteuppbörden av samma distrikt 624–635 samt av 
Östra härad 625–63. Från 627 förpaktade han i praktiken hela 
Värend samt halva Njudung sedan han tillsammans med Gudmund 
Gudmundsson, en annan exfogde, fått kontrakt på Allbo, Kinne-
valds och Norrvidinge härader. För en tid arrenderade han även 
gränstullarna på handeln med det danska Blekinge. När arrendesy-
stemet upphörde återgick Knut Matsson till sin tjänst som krono-
fogde i Konga och investerade samtidigt sitt kapital i nya industri-
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anläggningar: han står som grundare till såväl Tegnaby järnbruk som 
ett pappersbruk i Furuby socken. Liksom sin bror var Knut Mats-
son en pålitlig långivare till staten och hans fordringar för gjorda le-
veranser (främst för krigsmaktens behov) uppgick sommaren 630 
till hela 27 540 daler. Knut Matsson ägde ett flertal hus i Växjö och 
var gift med Elisabet Dryander, dotter till stadens kyrkoherde och 
tillika riksdagsmannen Ericus Jonae.35

Den förmögne Växjöborgaren Gudmund Gudmundsson hade li-
kaså statliga uppdrag att tacka för sina framgångar. Han var bosatt 
i staden redan 609 och flyttade 625 till en gård vars tomt han fått 
i pant av rådmannen Thomas Wederborg. Efter ett kortare inhopp 
som fogde på Kalmar slott tjänstgjorde han 69–20 som fogde i 
Sunnerbo härad och begärde sommaren 622 att få arrendera Södra 
Möre, vilket dock inte beviljades av kammaren.36 Åren 627–628 
arrenderade Gudmund Gudmundsson tre härader i Värend tillsam-
mans med Knut Matsson och från 632 förpaktade han ensam Norr-
vidinge och Östra härader. Gudmund Gudmundsson skrev sig enligt 
uppgift till Svanås i Ormesberga socken, Norrvidinge härad, och var 
gift med en dotter till borgmästaren i Växjö Håkan Jönsson.37

I Norrland intog fogdarna en särställning som lokal elit, efter-
som det här inte fanns någon adel eller etablerade handelsstäder 
(undantaget Gävle) som kunde konkurrera på allvar. Därför stod 
fogdarna självklart först i kön när staten började bjuda ut skattear-
rendena. Mycket riktigt finner vi exfogdar som Erik Olsson i Gäst-
rikland, Anders Eriksson Bröms i Ångermanland, Jon Jonsson i Väs-
terbotten samt Abraham Staffansson i Pite socken bland de första 
skattearrendatorerna på 620-talet. Som tidigare konstaterats räck-
te deras kapital inte till i längden och de norrländska skattedistrik-
ten togs istället över av rika Stockholmsborgare eller konsortier av 
kopparbergsmän. Störst var kontinuiteten i lappmarkerna längst i 
norr. Dessa vidsträckta områden förpaktades genomgående av sam-
ma grupp handelsmän och borgare från kusttrakterna vilka tidiga-
re hade tjänstgjort som fogdar. Lappfogdarna fortsatte att arrende-
ra sina befallningar ända fram till 64.38 

I Bergslagen och de intilliggande distrikten var situationen spe-
ciell eftersom det krävdes särskilda kunskaper för att kunna driva 
kronans bergsbruk och andra anläggningar vidare i egen regi. Där-
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för var kronans bergsfogdar och anställda specialister inledningsvis 
mycket aktiva som arrendatorer, ofta uppbackade av kapitalstarka 
borgare. Bergsfogden Kristoffer Andersson arrenderade t.ex. Nora-
skogs bergslag från 62 men råkade snart i konflikt med bergmäs-
taren Mikael Henriksson Ernst och förlorade 623 kontraktet till 
Hubert Giliusson de Besche, vilken liksom sina bröder var upp-
backad av den stenrike Louis De Geer. Kristoffer Andersson ställ-
des därefter inför rätta och dömdes för en rad oegentligheter som 
fusk med uppbörden och olaga beskattning.39 Väsby och Salbergets 
län förpaktades i omgångar av olika konsortier där bergmästaren Jo-
han Grönewald och den f.d. fogden på Väsby gård Jöran Jöransson 
var tongivande. Trots flera år av ansträngningar och stöd från både 
kronan och privata långivare lyckades dessa inte få silverbruket att 
bära sig, utan driften överläts först till de båda livländarna Martin 
och Henrik Wulf innan kronan 63 återtog kontrollen genom den 
anställde bergmästaren Georg Grissbach.40 

Som vi har sett deltog kronans fogdar genomgående flitigt i skat-
tearrendena, men även om ett fåtal f.d. befallningsmän lyckades eta-
blera sig som verkligt förmögna köpmän i landsortsstäderna så sakna-
de merparten av deras kollegor resurser att själva bedriva affärer med 
skattepersedlar i större skala. De svagare konjunkturer som gjorde sig 
gällande från slutet av 620-talet medförde att många inte klarade av 
att fullgöra sina åtaganden och därför tvingades avstå arrendena. Vissa 
råkade mer illa ut än andra, som kopparbergsfogden Mats Jöransson 
eller Johan Svensson i Lule socken, vilka båda fick se sina egendomar 
beslagtagna av kronan.41 De flesta tycks dock ha sluppit undan allvar-
ligare repressalier – att vara arrendator var på det hela taget ett betyd-
ligt mindre riskfyllt uppdrag än att vara kronofogde. Flera kom sena-
re att verka som lokala representanter för bruksägare eller andra mer 
kapitalstarka intressen och återgick så småningom till fogdetjänsten 
när arrendesystemet väl avskaffades. Även om de lokala ämbetsmän-
nen knappast tillhörde kronans viktigaste finansiärer så var tillräckligt 
många av dem villiga att investera i uppbörden för att även de mindre 
attraktiva distrikten skulle kunna arrenderas ut – åtminstone under 
de goda åren. Den svenska statens resursslukande krigspolitik med-
förde med nödvändighet att även små bidrag var välkomna.
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Övriga civila ämbetsmän
Den centrala förvaltningen var stadd i utbyggnad under hela Gus-
tav Adolfs regering men tjänstemännen där dyker bara undantags-
vis upp som arrendatorer. Möjligen var detta ett arv från tidigare 
perioder då vattentäta skott tycks ha funnits mellan de olika nivå-
erna i statsapparaten. Det var hela tiden viktigt för staten att skilja 
mellan kontrollörerna och dem som skulle kontrolleras, därför var 
det också sällsynt att kammarskrivare eller andra tjänstemän tillde-
lades lokala fogdeuppdrag.42

Kronans ståthållare, sedermera landshövdingar, var de civila äm-
betsmän som vid sidan av fogdarna låg närmast till hands att arren-
dera skattedistrikt. Som statliga representanter i provinserna hade 
de god överblick över det ekonomiska läget i sina distrikt och som 
adelsmän hade de som regel tillgång till eget kapital. Men statsled-
ningen var tveksam till att låta ståthållarna engagera sig i en egen 
affärsverksamhet som kunde komma att äventyra deras uppdrag att 
bevaka kronans intressen i området. Principen uttrycktes klart i kam-
marens brev till Henrik Fleming, ståthållare på Narva, som begärt 
att få arrendera Jama och Ivangorods län i samma provins:

så behagar oss sådana edra arrenden intet väl, och befalla eder för den skull 
allvarligen, att i där med avslå skola, ty vi hava förordnat eder till ståthål-
lare, att i skola hålla hand över våra undersåtar, att dem icke något över 
lag ske måtte, antingen av arrendatorer eller andra: Ty det vill sig icke väl 
skicka, att vara både ståthållare och arrendator.43

Icke desto mindre var kammaren i vissa fall beredd att göra avsteg 
från principerna för att kunna förpakta även mindre attraktiva om-
råden. Ståthållaren i Östergötland, Erik Jöransson, begärde somma-
ren 620 att själv få arrendera Stegeborgs län och krävde samtidigt 
att få räkna arrendesumman efter en särskild taxa. Kammarråden 
vägrade dock medge någon särskild värdering av naturapersedlar-
na utan uppmanade ståthållaren att arrendera hela länet på sam-
ma villkor som övriga arrendatorer. Erik Jöransson förklarade sig 
då endast vara intresserad av Gryts och Ryds socknar vilket kam-
maren avfärdade med hänvisning till att det endast var hela hära-
der som skulle förpaktas och att man inte kunde tillåta någon upp-
delning av distrikten.44 
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Det finns även enstaka exempel på ståthållare som tog steget fullt 
ut för att förena sitt statliga ämbete med verksamhet som kronoar-
rendatorer. Nils Stjernsköld på Älvsborg arrenderade t.ex. Askims 
härad från 624 tillsammans med köpmannen i Göteborg, Sven På-
velsson. Hans kollega i Skaraborgs län Axel Drake hade 622 arren-
derat Valle härad i samma landskap. Men i huvudsak följde kam-
maren maximen att kungens högste representant i provinsen inte 
skulle befatta sig med skatteuppbörden. Man uppmuntrade dock 
aktivt ståthållarna att genom arrendeavtal överta driften av kronans 
ladugårdar, vilka sällan förmådde ge något större överskott till stats-
kassan. För de adliga ståthållarna var detta inte sällan en attraktiv 
lösning, eftersom de hade stora hushåll att försörja samtidigt som 
deras egna gods ofta var belägna i helt andra landsändar. Efter 634 
blev det snarast regel att landshövdingarna själva arrenderade slotts-
ladugårdarna i de län de hade befallningen över.45

De fåtaliga högre ämbetsmän inom centralförvaltningen som ar-
renderade kronoegendom var liksom ståthållarna mest intresserade 
av kungsgårdarna, gärna sådana på bekvämt avstånd till huvudsta-
den. Riksskattmästaren Jesper Matsson Cruus arrenderade Drott-
ningholms gård från 620 och kontraktet övertogs efter hans död 
av änkan Brita De la Gardie. Riksbokhållaren och köpmannen Ab-
raham Cabiljau förpaktade för egen del Häringe kungsgård på Sö-
dertörn. I kontraktsböckerna finns även rikligt med exempel på 
lägre ämbetsmän – kamrerare, kansliskrivare och andra – som ar-
renderade enstaka torp eller gårdar för att på så vis trygga sin egen 
försörjning med livsmedel. Sådana arrangemang upphörde dock i 
stort sett efter 635 – en logisk följd av att sådana strögods allt of-
tare uppläts till frälseköp eller gavs som donationer till adliga äm-
betsmän eller militärbefäl.46

Köpmännen
Städernas köpmän var tillsammans med f.d. kronofogdar den klart 
dominerande gruppen bland skattearrendatorerna. Kronans policy 
var redan från början inriktad på att prioritera borgare framför and-
ra grupper, eller att åtminstone kräva att den som ville arrendera 
uppbörden måste flytta in till närmaste köpstad. På det viset skulle 
också arrendatorernas handel bli lättare att övervaka. Argumenten 
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för detta finns uttryckt i kungens memorial till Johan Skytte m.fl. 
från juli 69: till skillnad från kungsgårdarna, som borde förpak-
tas till var och en som kunde ställa tillräcklig borgen, skulle hära-
der och socknar helst arrenderas ut

till borgare eller och till själva fogdarna, med så skäl, att de sätta sig ned i 
någon stad och där vinna burskap, på det de jämte arrenden må fritt och 
obehindrat driva deras köpfördel, och göra K:M:tt skälig tull.47

Det är därför inte förvånande att ett flertal borgare från rikets många 
upp- och köpstäder höll sig framme när kronan började förpakta 
skatteuppbörden. Några städer kom snart att inta en särskilt do-
minerande ställning gentemot sina respektive omland tack vare ar-
rendena. Detta gällde i första hand Göteborg, Västervik och Karl-
stad. Västervik hade upplevt ett starkt ekonomiskt uppsving under 
det Stureska grevskapets tid och borgerskapets handel ökade mar-
kant under 600-talets första decennium. Grevarna rådde över be-
tydande naturtillgångar i de omgivande häraderna och möjligheter-
na till tullfri export lockade snart kapitalstarka utländska köpmän 
att slå sig ner i staden. Köpmännen levererade varor och gav kredi-
ter till herrskapet mot att få kräva betalning direkt av landbönder-
na i de varuslag som var mest attraktiva på marknaden. De trädde 
även in som långivare åt olika uppbördsmän i omgivningarna ge-
nom att för deras räkning göra förskottsleveranser till stadens pro-
vianthus. När borgarna på detta sätt lämnade krediter i utbyte mot 
framtida naturainkomster hade de i praktiken redan börjat upp-
träda som skatteförpaktare. Sedan grevskapet dragits in till kronan 
68 fick samma storköpmän ta över området i egenskap av krono-
arrendatorer.48 

Stadens ledande köpman var holländaren Christian Welshuisen 
som vunnit burskap i staden 64 och på kort tid byggt upp en an-
senlig förmögenhet som greve Svantes köpman på orten. Från no-
vember 68 arrenderade Welshuisen tillsammans med landsmannen 
Paridon van Horn skeppsgården, Stegeholms ägor samt kronoin-
komsterna av staden i utbyte mot att bygga ett antal skepp för kro-
nans räkning. 620 utökades arrendet med Södra och Norra Ved-
bo samt Östra härader. Samma år deltog Welshuisen m.fl. borgare 
i bildandet av ett särskilt bergskompani för driften av Gladham-
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mars bruk. De båda holländarna utökade successivt sin affärsverk-
samhet och 623 avtalade de med kungen att arrendera hela rikets 
tulluppbörd de närmaste fem åren mot en summa av  000 da-
ler årligen. Welshuisen och van Horn flyttade samma år till Stock-
holm och sällade sig därmed till de ledande storkapitalisterna i hu-
vudstaden. Den förre skulle dock återvända till Västervik 632 för 
att på nytt starta skeppsbyggnadsverksamhet.49 

Flera av Västerviks ledande medborgare deltog i förpaktningen av 
stora områden i de norra delarna av Småland. Didrik Dijkman, en 
annan holländare och tillika borgmästare i staden, arrenderade från 
620 de norra delarna av Kalmar län tillsammans med de båda köp-
männen Joen Bosson och Per Larsson samt exfogden Rasmus Tor-
kelsson. Dijkman hade precis som Welshuisen kommit till Sverige 
för att göra affärer med grevefamiljen i Västervik och snabbt skaffat 
sig en dominerande roll i staden. Både Joen Bosson och Per Lars-
son besatte borgmästarämbetet i Västervik under 620-talet och den 
sistnämnde var dessutom häradsdomare i Tjust. Andra framstående 
stadsbor som också arrenderade skattedistrikt var Hans Filipsson, 
senare borgmästare, riksdagsman och brukspatron, f.d. tullnären 
Levin Roland samt den till riket nyanlände handelsmannen Ber-
til Ratkin. Västerviksborgarna tillhörde helt klart de grupper som 
bäst förmådde utnyttja arrendesystemets fördelar. De etablerade re-
gelbundna affärsförbindelser med storkapitalister som Stockholms-
köpmannen Mårten Wewitzer och skaffade sig ett starkt grepp över 
bönderna i omlandet genom att förena statlig myndighet med eget 
kapital.50 Samtidigt konkurrerade de med varandra i många styck-
en. Genom att leverera varor till bönderna hamnade dessa i skuld 
till köpmannen, och denne kunde sedan hävda förtursrätt till bön-
dernas produktion så länge skulden bestod. Bertil Ratkin klagade 
t.ex. över att han inte kunde uppbära kronans skatter i Tjust efter-
som borgarna i Västervik tog sig rätten att först kräva in sina egna 
skulder, med den påföljd att bönderna sedan inte hade något kvar 
att betala arrendatorn med.51 

Om Västerviksborna tack vare inflödet av utländskt kapital lyck-
ades tillskansa sig kontrollen över kronans intäkter i norra Småland 
så gjorde göteborgarna motsvarande i Västergötland och Värmland. 
Staden Göteborg grundades genom kungligt initiativ sedan Älvs-
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borgs fästning återlämnats av danskarna våren 69. Avsikten var 
från början att locka till sig köpmän från framförallt Nederländerna 
att slå sig ned vid Göta älvs strand och därifrån bedriva utrikeshan-
del till rikets förkovran. Två holländare i kungens tjänst, diploma-
ten Jakob van Dijk samt Abraham Cabiljau, tidigare borgmästare 
i den av Karl IX grundade Hisingsstaden (gamla Göteborg), gavs 
uppdraget att värva holländska kolonister till den nya staden. För 
att ytterligare öka attraktionskraften gavs Göteborg särskilt långtgå-
ende handelsprivilegier: i priviligiebrevet 62 garanterades stadens 
innevånare 6 års skattefrihet samt dessutom befrielse från alla tul-
lar, licenter och utskrivningar. Staden fick också en politisk särställ-
ning som ett omedelbart riksstånd med starkare självstyre. Strategin 
visade sig framgångsrik då flera kapitalstarka köpmän från Neder-
länderna valde att slå sig ner i Göteborg tillsammans med de bor-
gare som flyttat dit från det nu övergivna Nya Lödöse.52

Göteborgarna var redan från början mycket aktiva när det gäll-
de att förpakta skattedistrikt i stadens vidsträckta omland. Borgare 
som Ollert Syltman, Per Arvidsson, Sven Påvelsson och Nils Bör-
jesson tillhörde de första arrendatorerna i landskapet. Kung Gustav 
Adolf själv uppmanade göteborgarna att arrendera de kringliggande 
häraderna för att på så vis garantera stadens tillförsel av spannmål. 
Arrendena gav samtidigt köpmännen goda möjligheter att göra sto-
ra vinster på handeln med naturaprodukter, särskilt som de i egen-
skap av borgare i Göteborg inte behövde betala några utförseltullar. 
Invånarna i västkuststaden kom snart att totalt dominera handeln 
med järn och träprodukter i den västra delen av riket, något som 
naturligtvis väckte ont blod på andra håll. I områdena kring Vänern 
beklagade man sig starkt över göteborgarnas rovdrift på masteträ, 
en mycket begärlig exportvara då efterfrågan på sådant skeppsvirke 
var stor i Västeuropa.53 Beata Brahe, änka efter aristokraten Gustav 
Stenbock, begärde ståthållarens beskydd då hon ansåg att götebor-
garna ville tränga undan henne från det arrende hon övertagit från 
sin man54. Även från bönderna i närområdet hopades protesterna 
mot stadsbornas hårdföra affärsmetoder.55

Göteborgs starke man under hela arrendeperioden var Nils Bör-
jesson, ursprungligen borgare i Nya Lödöse och ny fogde på Älvs-
borg 69. Nils Börjesson vann snart burskap i Göteborg och var en 
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av stadens tre presidenter (borgmästare) fram till 636, då han av-
sattes sedan massiv kritik riktats mot hans verksamhet. Han arren-
derade uppbörden av Ås och Vedens härader från 623 till 632 och 
även Redväg samt Vätle för en period av tre år. Som skattearrenda-
tor och tillika häradshövding i Sävedals härad byggde han upp en 
ansenlig personlig förmögenhet och försträckte regelbundet medel 
till kronans krigsoperationer. En av hans vedersakare påstod att ”Nils 
Börjesson är den som haver hela förtjänsten i Göteborg och snarast 
sagt över hela Västergötland”.56 I stadsstyrelsen företrädde Nils B. 
framför allt det inhemska borgerskapets intressen gentemot de in-
flyttade utländska köpmännen, och han var även stadens riksdagsre-
presentant vid två tillfällen.57 Flera av de övriga skattearrendatorer-
na i området tillhörde likaså stadens ledande kretsar.58 Några av de 
holländska köpmännen skaffade sig snart intressen i de värmländ-
ska bruken och ett konsortium lett av bröderna Jan och Jakob van 
Vossel arrenderade hela Östersysslet med Kroppa bruk från 622. 
Genom att kvarstå som borgare i Göteborg fastän de var bosatta vid 
sina bruk behöll de rätten till tullfri utförsel samtidigt som de genom 
arrendekontrakten försäkrade sig om tillgång till kronans skattekol. 
Exporten av Värmlandsjärnet via Göteborg var en mycket lukrativ 
affär och efter att först ha övertagits av en annan holländare, Gott-
frid van Wachtendunk, kom bruksdistrikten från 633 att införlivas 
i storkapitalisten Louis De Geers affärsimperium.59

Till skillnad från göteborgarna och Västerviksborna hade invå-
narna i Karlstad inte någon tydlig koppling till det internationella 
storkapitalet. Trots detta var handelsmännen i staden mycket akti-
va som skattearrendatorer. Borgmästaren Sven Bengtsson Ekerot ar-
renderade Karlbergs gård från 625 tillsammans med blivande råd-
mannen Joen Knutsson, samt Jösse härad med Kils bergslag med 
sina medborgare Olof och Måns Eriksson 627–630. Sedan han 
byggt upp en betydande förmögenhet flyttade Sven Bengtsson till 
Göteborg 633 för att fortsätta sin handelsverksamhet därifrån. Per 
Olofsson, bondson och tidigare häradsskrivare i Södermanland, var 
fogde i Värmland fram till 62 innan han blev borgare i Karlstad. 
Han arrenderade för egen räkning Västersysslet 622–626 och åter-
kom 634 som arrendator i området tillsammans med köpmannen 
Olof Eriksson.60 Karlstadsbornas intressen hamnade snart i konflikt 
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med de holländska bruksherrarna, vilka de beskyllde för att bedriva 
landsköp med bönderna och organiserad rovdrift på landets resurser. 
Konflikten trappades upp 629 då kammaren ville överlåta arrendet 
av Jösse härad till göteborgaren Sven Påvelsson trots att Karlstads-
borgarnas kontrakt skulle gälla t.o.m. 630. Landshövdingen Carl 
Bonde tog de senares parti och menade att Måns och Olof Eriksson 
i Karlstad borde få behålla arrendet då de alltid skött sina åtaganden 
gentemot kronan. Kammaren gick på landshövdingens linje och val-
de att kassera Sven Påvelssons kontrakt. Karlstadborgarna var med 
sina investeringar i arrenden och bergsbruk ett gott exempel på hur 
köpmännen i uppstäderna kunde hävda sig mot sina konkurrenter 
genom att engagera sig starkare i bruksnäringen.61

De ledande borgarna i Västervik, Göteborg och i viss mån även 
Karlstad tycks ha lyckats bättre än de flesta med att utnyttja skat-
tearrendena för att berika sig själva. Men också i de mer obetydliga 
uppstäderna valde framstående stadsbor att investera i skattearren-
den när tillfället väl öppnade sig. Sven Andersson och Lars Olofs-
son, Borås stads första borgmästare, förpaktade t.ex. skatteuppbör-
den i Torpa socken 622. De båda Sigtunaborgarna Olof Olofsson 
och Olof Kolfastsson blev kronoarrendatorer i Håbo respektive Er-
linghundra härader när dessa distrikt först förpaktades av kronan. I 
flera fall fick dessa småstadsborgare snart problem med att fullfölja 
sina åtaganden. Hans Bengtsson och Håkan Nilsson, borgmästare 
respektive kämnär i Växjö stad, lyckades inte finna några borgenä-
rer villiga att gå i god för dem och de försökte därför dra sig ur det 
överenskomna arrendet av Allbo och Kinnevalds härader. När kam-
maren inte gick med på detta tvingades de istället ta hjälp av ytter-
ligare två medarrendatorer.62

Det var genomgående de förnämsta stadsborna – borgmästare och 
andra medlemmar av magistraten – som arrenderade skatteuppbör-
den. Sett ur statsledningens perspektiv fungerade arrendesystemet 
åtminstone till en början som ett utmärkt instrument för att för-
må eliterna i rikets städer att investera i den svenska statsorganisa-
tionen. Om det under 500-talet hade varit de låg- och ofrälse fog-
darna som varit regimens främsta stödtrupper, så såg borgerskapet 
vid 620-talets mitt ut att vara redo att ta över den rollen. Men de 
kärvare ekonomiska konjunkturerna som följde tycks ha påverkat 
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småstadsborgarnas investeringsvilja negativt.Till saken hör också att 
flera av städerna var relativt nygrundade och borgerskapet i dessa 
bestod till stor del av hopfösta deltidsbönder. Handelsmännen i de 
mindre städerna var i sin tur ofta beroende av rikare borgare i sjö-
städerna då de själva inte hade något större kapital att ta av. Stock-
holmsborgarna, som dominerade både in- och utrikeshandeln, var 
inte lika intresserade av att själva träda in som skattearrendatorer. 
De föredrog istället att investera i tullarrenden eller industrianlägg-
ningar i bergslagsområdet. De storkapitalister som arrenderade sto-
ra sjötullen överlät i sin tur till lokala småstadsborgare att ombesörja 
tulluppbörden i sina egna städer. Detta ledde i flera fall till uppsli-
tande konflikter och rättsprocesser mellan kronans tullarrendatorer 
och deras underarrendatorer i landsortsstäderna.63

I Österbotten förpaktade invånarna i Uleå respektive Gamla Kar-
leby gemensamt skatteuppbörden i de omgivande socknarna för år 
624. Redan följande år övertogs dock arrendena av borgmästarna 
i respektive stad. Karl Svensson, som deltog i arrendena norra Öst-
erbotten, ställdes år 630 inför rätta för att han i sin tur förpaktat 
uppbörden av boskapshjälpen och kvarntullen till två borgare i sta-
den Vasa, vilka sedan utnyttjat situationen till att kräva allmogen 
på extra skjutsfärder. Karl Svensson försvarade sig med att Vasabor-
garna själva begärt att få del i uppbörden så att Karl inte för egen 
del skulle lägga beslag på alla handelsvaror i området. Kammarfis-
kalen menade dock att kronoarrendatorn inte hade rätt att på det-
ta sätt förpakta kronans rättighet vidare.64 För städernas borgare var 
arrendesystemet således både en möjlighet och en källa till konflik-
ter. Den som arrenderade skatter och/eller tullar kunde lätt skaffa 
sig konkurrensfördelar gentemot andra handelsmän och stänga ute 
dessa från böndernas marknader. Den enes bröd…

Storkapitalisterna
Bland skattearrendatorerna finns det en grupp som tydligt skiljer ut 
sig från de övriga. Det rör sig om en liten grupp extremt förmögna 
personer där samtliga hade omfattande och invecklade affärsförbin-
delser med den svenska staten. I utbyte mot leveranser och krediter 
till kronan arrenderade dessa storköpmän tullar och skatter av sto-
ra områden men arrendeavbetalningarna blev i praktiken ofta av-
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skrivna som vederlag för nya försträckningar. Detta medförde att 
storkapitalisterna fick en särskilt stark ställning som arrendatorer, 
eftersom statsledningen knappast kunde ifrågasätta deras verksam-
het så länge dessa personer hade stora fordringar på kronan. Ma-
joriteten av storkapitalisterna var utlänningar, men många av dem 
hade varit bosatta i det svenska riket i flera år. Gemensamt för dem 
alla var att de hade goda kontakter med den internationella kapi-
talmarknaden och därmed kunde förmedla såväl krediter som av-
sättningsmarknader för svenska exportvaror. 

Flera av storkapitalisterna hade Stockholm som hemort. Mårten 
Wewitzer, Peter Grönberg och Peter Kruse var samtliga av tyskt ur-
sprung och borgare i huvudstaden sedan början av 600-talet. Grön-
berg var den ende som var född i riket, sedan fadern bosatt sig i Sö-
derköping 57. Alla tre tillhörde de största långivarna till Älvsborgs 
lösen och utnämndes följdriktigt till direktorer i det statliga koppar-
kompaniet när detta lanserades 620. Grönberg fungerade som av-
yttrare av svensk koppar i Lübeck och Hamburg samtidigt som han 
importerade stora mängder av krut för kronans räkning. Som betal-
ning för utlovade leveranser arrenderade han Näsgårds län i Dalarna 
från 624 och arrendet kom att förlängas i omgångar i utbyte mot 
nya försträckningar. Grönberg förpaktade också under kortare pe-
rioder både Öster- och Västerbotten samt utrikestullarna (de sena-
re med Christian Welshuisen). 63 blev han utnämnd till kronans 
faktor i Hamburg med uppdrag att förmedla inköp av krigsmate-
rial och värvningar av krigsfolk. Han adlades samma år (Grönberg 
till Ranshammar och Sundsör) men avled redan året därpå.65 

Peter Kruse var likaså engagerad i kopparhandeln och som direk-
tör i kompaniet var han under långa perioder verksam i födelsesta-
den Lübeck. Han adlades redan 622 och från 625 var han ståt-
hållare i Säters län och därmed kronans ansvarige för raffineringen 
och myntningen av Falukopparen. Kruse arrenderade gårmakeriet 
på Säter tillsammans med specialisten Govert Silentz 628, och hela 
verksamheten för egen del från 630. I egenskap av kronoarrenda-
tor och tillika landshövding i Kopparbergs län från 634 kontrolle-
rade Kruse samtliga led i den svenska kopparproduktionen fram till 
64.66 Mårten Wewitzer slutligen, hade kommit från Pommern till 
Stockholm 603 och var den som skulle komma att utnyttja arren-
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desystemets möjligheter flitigast. Från 622 deltog han i arrendet 
av Öland och han förpaktade i olika omgångar även Hälsingland, 
Norra och Södra Vedbo, Tjust samt Västra Silverbergs län i Dalarna. 
Från 629 var han faktor i räntekammaren och därmed den högst 
ansvarige för att förse kungen med likvida medel. Wewitzer arren-
derade ensam rikets inrikestullar på sex år från 630 och investera-
de under sina sista år dessutom kapital i kronans klädesproduktion. 
Han adlades 630 (Rosenstjerna) och avled sex år senare.67 Till sam-
ma ledande grupp stenrika stockholmare hörde Erik Larsson (adlad 
von der Linde 63), kronans faktor i Nederländerna och tillika We-
witzers föregångare i räntekammaren, som förpaktade Ångerman-
land 628. De båda nederländarna Paridon van Horn och Christi-
an Welshuisen kan sägas ha anslutit sig till denna exklusiva elit när 
de flyttade sin verksamhet till Stockholm från Västervik 623.

Kopparhandeln och finansieringen av den svenska statens krigs-
politik var nyckeln till framgång för de förmögna Stockholmsbor-
garna, och det var samma verksamhet som beredde vägen för den 
nederländske storkapitalisten Louis De Geers framgångar i Sverige. 
De Geer kom från en rik köpmannasläkt i Liége och verkade från 
6 som bankir i Amsterdam, där han etablerade goda kontakter 
med det rika handelshuset Trip (el. von Tripp). Under de följande 
åren engagerade sig De Geer alltmer i handeln på Norden och le-
vererade bl.a. vapen och krigsmateriel till Gustav II Adolf i utby-
te mot svensk koppar. Han kom också att fungera som förlägga-
re och finansiär för Willem de Besche, som från 68 arrenderade 
Finspångs län av kronan. Med hjälp av De Geers kapital satsade de 
Besche på kanonexport i stor skala, med sådan framgång att Louis 
De Geer själv reste till Sverige 627 för att överta huvudmannaska-
pet över rörelsen. Förutom Finspångsbruket finansierade De Geer 
bl.a. verksamheten vid Nyköpingsverken och från 629 kontrollera-
de han i praktiken all järntillverkning och vapenproduktion i riket. 
Bruken försörjdes med råvaror och arbetskraft tack vare ett antal ar-
rendeavtal med kronan, och De Geer förpaktade för egen räkning 
diverse olika områden i Småland, Östergötland, Mälarlandskapen, 
Bergslagen och norra Uppland. Satsningen på export av krigsmate-
rial var en lysande affärsidé i det trettioåriga krigets Europa, och De 
Geers verksamhet kom på många håll att tränga undan andra in-
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hemska affärsintressen. I längden förmådde han emellertid inte upp-
rätthålla sin monopolställning utan flera av hans f.d. kompanjoner, 
som bröderna Hubert och Gerard de Besche, lyckades så småning-
om själva ta tillbaka kontrollen över sina järnbruk. Louis De Geer 
avled i Amsterdam 652 och hans efterlämnade förmögenhet värde-
rades till det astronomiska beloppet 607 000 riksdaler sp.68

Trots De Geers dominerande ställning erbjöd den svenska bruks-
industrin goda investeringsmöjligheter för flera kapitalstarka aktö-
rer, både inhemska och utländska. Joakim Danckwardt, tyskfödd 
handelsman och sedermera borgmästare i Nyköping, skaffade sig en 
stark ekonomisk position genom handel med skattepersedlar från 
änkedrottning Kristinas sörmländska livgeding. Precis som övriga 
kapitalstarka borgare försträckte han dessutom regelbundet med-
el till kronan mot betalning i naturaprodukter. Arrendesystemet 
öppnade nya möjligheter att komma över begärliga handelsvaror 
genom egen skatteindrivning, så Danckwardt förpaktade Rekarne 
och Närke av änkedrottningen, överenskommelser som överfördes 
på kronan efter hennes död 626. Han investerade också kapital i 
Nyköpingsverken och senare även i Värmlandsbergslagen, där han 
tillsammans med Louis De Geer arrenderade Västersysslet från 633. 
De Geers intressen trängde dock snart undan Danckwardt från båda 
dessa områden, men den driftige borgmästaren investerade istället 
i nya bruksanläggningar i Södermanland.69 

Henrik Lemmens var född i Mecklenburg och systerson till Peter 
Kruse. Han kom liksom denne till Stockholm under Karl IX:s reger-
ing och verkade först som morbroderns kompanjon innan han 620 
blev bokhållare i kopparkompaniet. Under de följande åren byggde 
han upp en egen affärsrörelse specialiserad på import av sidenkläde 
och andra lyxvaror från Tyskland. Enligt Åke Kromnow var det på 
kung Gustav Adolfs direkta uppmaning som Lemmens började en-
gagera sig i den uppländska bruksindustrin. Från 629 deltog han i 
arrendet av Forsmarks bruk med underliggande härader tillsammans 
med Gerard de Besche, Willem Vervier och Pierre Rochet. Lemmens 
investerade även i Norrtälje gevärsfaktori och arrenderade för egen 
del Ortala bruk med Lyhundra härad. Under ständiga konflikter med 
båda sina medarrendatorer och Louis De Geer lyckades Henrik Lem-
mens försvara och utvidga sitt uppländska industrikomplex fram till 
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647, då han slutligen tvingades lämna ifrån sig både Ortala och Norr-
täljeverken. Han var under hela perioden bosatt i Stockholm och var 
vid sin död 657 en av stadens rikaste män.70

Med Louis De Geer som lysande undantag var rikets ledande ka-
pitalister en relativt homogen grupp som byggde sina affärsfram-
gångar på långvariga och täta förbindelser med kronan. Det var inte 
lätt att ta sig in i denna grupp och de som till sist lyckades, som 
holländarna van Horn och Welshuisen, hade likaså odlat sina af-
färskontakter med den svenska statsledningen under lång tid. Ett 
spektakulärt inbrytningsförsök stod den franske entreprenören och 
äventyraren Fermin Mazalet för då han 635 lyckades få kontrakt på 
att driva samtliga gruvor och saltpeterbruk i hela riket, det senare 
för en period av hela tjugo år. Mazalet hade uppbackning i Sverige 
av de båda affärsinriktade aristokraterna Jakob De la Gardie och 
Karl Karlsson Gyllenhielm men motarbetades i gengäld av både De 
Geer och Axel Oxenstierna. Den senare kritiserade bittert det pla-
nerade bergsmonopolet och kontrakten kasserades snart då Maza-
let visade sig oförmögen att leva upp till sina löften.71

Skattearrendena gav möjligheter att utvidga affärsverksamheten 
genom att storköpmännen själva kunde driva in de varuslag som för 
tillfället var de mest eftertraktade på marknaden. Som bruksherrar 
och arrendatorer kunde de dessutom via kontrakten med kronan 
försäkra sig om billig arbetskraft och fri tillgång till nödvändiga va-
ror som kol och ved. Flera av storkapitalisterna kvarstod också som 
kronoarrendatorer fram till slutet av 640-talet. För en man som 
Louis De Geer fungerade arrendesystemet som ett direkt medel för 
att skaffa sig monopol på den svenska vapen- och metallexporten. 
Men de ledande kapitalisterna särskiljde sig även från det inhem-
ska borgerskapet genom sina omfattande internationella förbindel-
ser. De var experter på att ombesörja leveranser av krigsmaterial för 
kronans räkning men också på att finna avsättningsmarknader för 
svenska exportprodukter. 

Skattearrendena kan betraktas som ett sätt att institutionalise-
ra den svenska statens förbindelser med de ledande köpmän som 
i sin tur kunde etablera livsviktiga kontakter med det internatio-
nella handelskapitalet, framförallt i Nederländerna och Nordtysk-
land. Det var till stor del dessa kapitalister och krigsprofitörers för-
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tjänst att den svenska krigsekonomin framgångsrikt kopplades upp 
till Västeuropas expanderande marknader, och därmed lyfte Vasa-
kungarnas rike upp ur den europeiska periferin, närmare världs-
ekonomins absoluta centrum.

Industrientreprenörerna
I skiktet under de stora kapitalhandlarna återfinns en annan nyckel-
grupp bland kronans arrendatorer: de driftiga industrientrepre-
nörerna. Till denna grupp räknas personer som i första hand var 
tekniska specialister och därmed själva beroende av ekonomisk upp-
backning, antingen från staten eller från någon kapitalstark köp-
man som kunde fungera som förläggare och/eller finansiär. Detta 
hindrar inte att flera av de mest framgångsrika entreprenörerna – 
t.ex. bröderna de Besche – så småningom bröt sig loss från sina in-
vesterare för att själva etablera sig som handelsmän med eget kapi-
tal. Industrientreprenörerna utgjorde en relativt stor grupp – ca ett 
femtiotal personer – vilket visar skattearrendenas betydelse för ut-
vecklingen av bruksnäringen och andra protoindustriella verksam-
heter på den svenska landsbygden. 

Jan Glete har lyft fram entreprenörfunktionens betydelse för fram-
växten av skattemilitära stater under 500- och 600-talen. Glete ser 
furstarna som politiska entreprenörer, vilka kunde stärka sin posi-
tion genom att samla strategisk kompetens och resurser till sina väx-
ande organisationer. Att knyta till sig nyckelpersoner med särskilda 
kunskaper var ett sätt för statsledningen dra nytta av tidens tekniska 
och ekonomiska landvinningar. De statliga organisationerna öpp-
nade samtidigt karriärvägar för personer av enklare ursprung, som 
genom den statliga tjänsten kunde närma sig de traditionella sam-
hällseliterna. Staterna fungerade med andra ord som ”social power 
containers” vilka kunde utnyttjas av individer för att avancera soci-
alt samtidigt som furstarna fick medel till att rekrytera kompetenta 
medarbetare. För entreprenörerna inom handels- och industrisek-
torerna innebar samarbetet med staten nya förutsättningar för att 
utveckla den egna verksamheten. Arrendesystemet gav möjlighet att 
kombinera privat företagande med statliga privilegier.72

Industrientreprenörerna kan delas in i två huvudgrupper: inhem-
ska specialister och utländska industrimän. Den första gruppen be-
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stod främst av bergmästare, faktorer och övriga arbetsledare på kro-
nans otaliga bruk och verkstäder. Dessa hade ofta tjänstgjort under 
långa perioder som kronans uppsyningsmän och var naturligtvis väl 
skickade att själva överta verksamheten när tillgångarna skulle ar-
renderas ut. Den andra gruppen bestod av utländska entreprenörer 
med spetskompetens inom sina respektive områden vilka kunde an-
litas av den svenska staten för att införa nya, effektivare metoder på 
de statliga produktionsanläggningarna. Som Maj-Britt Nergård har 
visat var det helt avgörande för entreprenörernas framgång huruvi-
da de hade tillräckligt med eget kapital eller finansiell uppbackning 
för att kunna fullfölja sina åtaganden.73 Arrendesystemet innebar 
stora möjligheter till exploatering av naturtillgångar och befintli-
ga anläggningar men samtidigt betydande risker för att på kort tid 
dra på sig stora skulder till kronan. 

Inom bergsnäringen var inhemska intressen tidigt ute med att ar-
rendera kronans fasta tillgångar. Gruvdriften av Salberget överläts 
620 på ett konsortium där bergmästaren Johan Grönewald, exfog-
den Jöran Jöransson och andra specialister som proberaren Bastian 
Ihering var tongivande. Ett par år senare anslöt sig den tyske köp-
mannen Jonas Rollenhagen, som redan arrenderade Garpenberg till-
sammans med landsmannen Otto Henrik Smitz, till Salakonsortiet. 
Rollenhagen hade varit verksam i Bergslagsområdet i köpmannen 
Rodenburgs tjänst sedan 65, och skulle under de följande åren kom-
ma att inta en dominerande position som borgare i den nygrunda-
de bergsstaden Sala och skattearrendator i de omgivande häraderna. 
Gruvdriften gick dock mestadels med förlust och kronan fann till sist 
för gott att återta driften i egen regi. Rollenhagen valde 635 att fly ut-
omlands sedan hans sammanlagda skuld uppskattats till hela 52 740 
daler smt. Garpenbergs bruk övertogs istället av Tomas Funck, bor-
gare i Stockholm och Rollenhagens främste långivare.74 

De främsta av de invandrade industrimännen var de fyra bröder-
na de Besche – Willem, Gillis, Hubert och Gerard – som kommit 
till Sverige redan under åren kring sekelskiftet 600, från början för 
att tjänstgöra som kronans byggmästare. Genom sina kontakter med 
storkapitalisten Louis De Geer utvidgade de successivt sin verksam-
het och drev tillsammans med diverse olika medintressenter en rad 
järn- och mässingsbruk samt andra industrianläggningar runt om i 
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riket. Willem fungerade till en början som anställd specialist i kro-
nans och senare änkedrottningens tjänst, men arrendesystemet öpp-
nade möjligheter för honom att verka som självständig industrileda-
re i stor skala. Med De Geers finansiella uppbackning arrenderade 
han Finspångs bruk och län från 68 och utvecklade kanongjut-
ningen där till en framgångsrik exportindustri. Sedan De Geer bo-
satt sig i Sverige 627 var Willem hans affärskompanjon och med-
arrendator av de uppländska bruken Österby och Löfsta.75

Hubert de Besche arrenderade Noraskogs bergslag tillsammans 
med brodern Willem 623–627 och drev dessutom styckegjutningen 
vid de Sörmländska bruken tillsammans med brodern Gillis. Gerard 
de Besche var först verksam vid Nyköpingsverken men arrendera-
de från 624 Forsmarks bruk i Uppland som del av ett konsortium. 
Både Gerard och Hubert utvecklade med tiden omfattande affärsrö-
relser för egen del och hamnade därför allt oftare i konflikt med sin 
förläggare De Geer.76 Förutom bröderna de Besche anlände en hel 
rad utländska industrientreprenörer till Sverige under 620-talet för 
att medverka till den explosionsartade utvecklingen av den svenska 
bruksindustrin. Hit hörde bl.a. Pierre Rochet och Willem Wervier 
som deltog i Forsmarksarrendet, samt Andry Dress som först varit 
De Geers representant i Noraskog och sedan förpaktade området 
för egen del ända fram till 65. Liksom bröderna de Besche verka-
de dessa i stor utsträckning som De Geers kompanjoner och bidrog 
tillsammans med denne starkt till införandet av nya tillverknings-
metoder samt en tillströmning av yrkeskunniga vallonska arbetare 
till de svenska järnbruken. Industrientreprenörerna hade i allmän-
het en nyckelroll när det gällde att värva skickliga hantverkare på 
kontinenten, något som bekräftas av att rekrytering av utländsk ar-
betskraft ofta skrevs in som ett villkor i arrendekontrakten.77

Till riket kom också andra entreprenörer som inte var beroen-
de av De Geers beskydd. Nederländaren Govert Silentz hade varit 
köpman i Lübeck innan han kom till Sverige 62 för att anlägga ett 
gårmakeri för raffinering av råkoppar vid Säter 62. Silentz arren-
derade Säters gårdslän fram till 625 och sedan gårmakeriet tillsam-
mans med ståthållaren och storkapitalisten Peter Kruse från 628. 
Govert Silentz anläggningar kom senare att övertas av myntmästa-
ren Markus Kock, tidigare verksam i Polen och Brandenburg, som 
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inkallats till riket i december 626. Kock övertog först kopparkom-
paniets myntverk i Arboga, Nyköping och vid Säter samt förpakta-
de häradsräntorna av Arboga län till förmån för driften. Från 64 
till sin död 657 arrenderade Markus Kock för egen del gårmakeri-
et i Avesta, där han uppförde flera nya smedjor och hammare sam-
tidigt som han gjorde betydande vinster på att raffinera bergsmans-
koppar samt försträcka köpmännen medel för inlösning av den 
värdefulla metallen.78 

Alla entreprenörer var naturligtvis inte lika framgångsrika. När 
det första kungliga monopolet på styckegjutning meddelades 622 
delades detta mellan tre aktörer: Willem de Besche i Finspång, Paul 
Auliander på Österby bruk samt Tomas Blommaert i Västervik. Av 
dessa lyckades Blommaert, som kommit till riket direkt från Am-
sterdam, aldrig starta någon tillverkning utan han flyttade redan 
följande år vidare till Eskilstuna där han istället satsade på stång-
järnssmedjor i mindre skala.79 Paul Auliander, som förmodligen 
var av tyskt ursprung, arrenderade för egen del Österby bruk med 
hela Olands härad samt tiondespannmål från Rasbo och Norun-
da från 622. Inte heller Auliander tycks ha kommit igång med nå-
gon tillverkning – leveranserna uteblev och sommaren 626 beslöt 
kammaren att frånta honom arrendet och istället överlåta bruket 
på Willem de Besche. Paul Auliander tycks ha ruinerat sig fullkom-
ligt på kuppen: han dog utfattig på sitt hemman Åby i Morkarla 
socken före 633.80 

Till de inhemska industriintressena får också räknas bergsmän-
nen vid kopparberget, som kom att spela en allt viktigare roll för 
arrendesystemets överlevnad från slutet av 620-talet fram till syste-
mets avlysning 635. Sedan det statliga kopparmonopolet upphört 
628 arrenderade bergsmännen gemensamt och i mindre samman-
slutningar en rad landsräntor i Uppland, Västmanland och södra 
Norrland. Som exempel kan nämnas arrendet av Torstuna och Ha-
gunda härader i Uppland från den 5 maj 630. Jöran Matsson i Ga-
sared, Peder Matsson i Karered, Hans Ingelsson i Varbo samt Lars 
Ingelsson på Falun ställde sig i spetsen för ett konsortium av bergs-
män som förpaktade samtliga räntor, tionden och extraordinarie 
pålagor från området på tre års tid. Uppgörelsen motiverades med 
de förhållanden som ditintills rått vid berget:
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ett stort skinneri av dem som där sin handel hava, med deras varors 
föryttrande, särdeles spannmåls utprånglande, så att våra bergsmän, 
och de som bruk hava, taga där igenom en stor skada […]81

För att frigöra sig från köpmännens påstådda spekulationshandel 
skulle bergsmännen nu få arrendera de spannmålsproducerande 
grannbygderna för egen del, på samma villkor som övriga arrendato-
rerna. I gengäld lovade de att leverera hela arrendesumman i råkop-
par, invägd i Falun senast den 24 juni. De förpliktigade sig samtidigt 
att hålla en ”beskedlig och lagfaren man” i distriktet, som skulle hål-
la allmogen vid lag och rätt samt se till att alla pålagor blev inkräv-
da i rättan tid. Detta och liknande arrangemang slog emellertid inte 
särskilt väl ut: våren 632 sade flera av bergsmannakonsortierna upp 
sina arrenden med motiveringen att de fann kontraktsvillkoren för 
hårda och att de ansåg sig lurade av sina fogdar i häraderna. Kam-
maren svarade med att erbjuda bättre villkor men efter 633 lycka-
des man inte träffa några fler överenskommelser.82

De utländska entreprenörerna engagerade sig främst i bruksnä-
ringarna. Bland övriga verksamheter som staten försökte gynna 
med hjälp av skattearrenden märks framför allt skeppsbyggeri och 
textilproduktion. Holländarna van Horn och Welshuisen var ti-
digt ute med att arrendera skeppsgården i Västervik 69, men de 
var snarare handelsmän än specialister på skeppsbyggnad och över-
gick snart till att syssla med mer lönande kapitaltransaktioner. Hol-
ländarnas arrende av de småländska häraderna gav dem tillgång 
till resurser i form av förnödenheter och transporttjänster, och er-
bjöd samtidigt säkerhet för kronans betalning av de örlogsskepp de 
skulle bygga. Deras efterträdare blev kungens skeppsbyggmästare 
Henrik Hybertsson samt dennes halvbror och kompanjon Arent 
(Hybertsson) de Groot, vilka arrenderade Tjust och Tunalän från 
626.83 Det är dock tveksamt om dessa båda någonsin var verksam-
ma i Västervik, då de samtidigt arrenderade skeppsgården i Stock-
holm. Bröderna Hybertsson hade 625 övertagit det kontrakt på 
örlogsskeppens underhåll som ursprungligen utfärdats för rikstyg-
mästaren Anthonie de Monier. Henrik Hybertsson avled dock re-
dan 627 och de Groot tvingades fly landet efter katastrofen med 
regalskeppet Vasa. På skeppsgården i Stockholm fanns också skot-
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ten Rickard Clerck, som sedan 65 hade kontrakt på tackling av 
flottans fartyg. Varken Clerck eller Monier arrenderade dock någ-
ra skattedistrikt, vilket inte heller Abraham van der Welden, Göte-
borgs ledande skeppsbyggare gjorde. Varven i Västervik och Göte-
borg övergick under 630-talet i privat ägo, medan amiralitetet tog 
över verksamheten i Stockholm.84

 Den svenska staten satsade stora resurser på den inhemska textil-
produktionen för att göra sig mindre beroende av importerat uni-
formskläde. Hans Leffler, son till en invandrad tysk vantmakare i 
Örebro, inrättade under Gustav Adolfs regering nya vantmakerier 
i Östuna, Ulvesund, Strömsholm och Arboga, samtidigt som han 
arrenderade skatteuppbörden av de omgivande distrikten för att 
kunna förse sina hantverkare med råmaterial och livsförnödenhe-
ter. Verksamheten gynnades med ull från de kungliga schäferierna 
och kammaren sköt dessutom till extra medel för att Leffler skulle 
kunna fullfölja de utlovade leveranserna. Det var dock endast till-
verkningen i Arboga som fick någon större omfattning. Med tiden 
fick Hans Leffler allt svårare att fullfölja sina åtaganden och han 
hamnade dessutom i konflikt med sina arbetare, vilka uteslutande 
rekryterades från Tyskland. Trots problemen beviljade kammaren 
Leffler nya kontrakt och han engagerade sig även i bruksindustrin i 
Närke. Från 630 arrenderade han Dylta bruk och han förpaktade 
även kvarntullen i Västmanland 632. Under tiden krympte verk-
samheten vid vantmakeriet i Arboga allt mer samman och Leffler 
blev slutligen fråntagen sina privilegier 635.85

Hans Lefflers levnadsbana ger exempel på flera av arrendesyste-
mets avigsidor. Industrientreprenörerna agerade inte på någon fri 
marknad utan var beroende av statliga privilegier för att få tillgång 
till både råmaterial och billig arbetskraft. Leffler utnyttjade hän-
synslöst sina arbetare och bröt sina löften både vad gällde löner, ar-
betsförhållanden och försörjning med livsmedel. Samtidigt lyckades 
han sällan leverera de mängder kläde som kontrakten stipulerade. 
Ändå förnyade kronan ständigt avtalen – förmodligen för att man 
inte hade något annat val. Genom arrendeupplåtelserna hade sta-
ten redan investerat stora belopp i Lefflers verksamhet och enda 
möjligheten att få något i utbyte var att skjuta till ytterligare med-
el. I detta fall befordrade kontraktssystemet ett rent oppurtunis-
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tiskt beteende: vantmakaren i Arboga lyckades lägga under sig allt 
fler skatteinkomster utan att prestera särskilt mycket resultat i gen-
gäld, ett typexempel på s.k. rent-seeking. Hans Leffler avled 639 
och Dylta bruk övertogs då av svärsonen Hans Barckhusen, köp-
man i Stockholm. Samtliga Lefflers döttrar gifte sig för övrigt med 
förmögna köpman.86

Från 620-talet och framåt genomgick den svenska bergsnäring-
en en radikal omvandling från ett småskaligt hantverk till en mo-
dern exportindustri. I denna utveckling spelade skattearrendena en 
avgörande roll. Genom att ge industrientreprenörer – både svensk-
ar och invandrare – möjligheten att själva driva in skatter och na-
turaprestationer kunde dessa lättare tillägna sig begärliga handels-
varor, samtidigt som de fick större säkerhet för sina investeringar 
än vad invisningar till kronans uppbördsmän normalt kunde erbju-
da. Arrendekontrakten garanterade också bruksherrarna tillgång till 
nödvändig arbetskraft i form av transporter och kolning. Det var 
därför följdriktigt att bruksherrarna tilläts fortsätta förpakta skat-
teuppbörden i flera distrikt under 630- och 640-talen, långt ef-
ter det att arrendesystemet officiellt hade avskaffats. Viktigast för 
staten var kanske att skattearrendena fungerade utmärkt som med-
el för att locka till sig ny kunskap. Driftiga entreprenörer från Ne-
derländerna och Tyskland strömmade in i riket och förde med sig 
moderna, effektivare metoder och yrkeskunnig arbetskraft. Men 
entreprenörernas framgångar byggde hela tiden på att staten garan-
terade deras privilegier och därför vilade deras ställning i huvudsak 
på politisk grund. Någon fri, konkurrensutsatt företagsamhet var 
det aldrig fråga om. 

Adelsmännen
Den stora majoriteten skatteförpaktare kan föras till grupperna f.d. 
fogdar, borgare eller kapitalister/entreprenörer. Det var heller ald-
rig statsledningens avsikt att samhällets verkliga elit – aristokrater-
na – skulle ägna sig åt affärer med kronans skatterättigheter. Detta 
stred både mot adelsmännens egen självuppfattning och mot stånds-
samhällets privilegier, som var inrättade för att förbehålla köpenska-
pen till medlemmar i borgarståndet.87 Icke desto mindre förekom 
det att adelsmän arrenderade skattedistrikt, framför allt i Finland 

hallenberg.indd   117 08-08-07   12.35.20



STATSMAKT TILL SALU

8

samt i de baltiska provinserna. En orsak till detta kan ha varit att 
invånarna i de östligaste delarna av riket saknade erforderliga kapi-
talresurser för att kunna arrendera kronans skatteintäkter. När det 
gäller provinserna framskymtar ett annat tänkbart skäl: i de erövra-
de områdena var den svenska staten särskilt beroende av aristokra-
ternas personliga auktoritet. Åtminstone tycks Henrik Fleming på 
Narva ha varit av en sådan uppfattning, då han 620 erbjöd sig att 
själv förpakta Ingermanland eftersom allmogen där inte velat lyda 
arrendatorn Bogislaus Rosen ”efter han är en köpman”. Kamma-
ren avslog dock Flemings begäran.88 

I de flesta fall var aristokraternas befattning med skatteuppbör-
den endast tillfällig. Greven och fältherren Jakob De la Gardie var 
det lysande undantaget: som ståthållare i Estland arrenderade han 
under hela perioden Keksholms och Nöteborgs län, bl.a. mot löf-
ten om att underhålla garnisonerna vid gränsen. Han förpaktade 
också Dagö fram till juni 624 då han köpte hela ön av kronan. Till 
saken hörde att greven sedan flera år tillbaka hörde till kung Gus-
tav Adolfs allra pålitligaste långivare, och liksom storkapitalisterna 
i Stockholm beviljades han regelmässigt nedsättning på arrende-
summan med hänvisning till sina försträckningar till kronan. Det-
ta öppnade stora möjligheter för De la Gardie att bedriva handel 
med skattepersedlar och han blev också under sin livstid en av ri-
kets största spannmålshandlare. Vinsterna från denna verksamhet 
investerade han senare i bergsbruket: han grundade bl.a. Högfors 
bruk 633 och ägde ett antal hamrar och bruksanläggningar i Berg-
slagen. Jakob De la Gardie var fram till sin död 652 den främste re-
presentanten för de adliga bruksägarna, en grupp som skulle kom-
ma att bli allt mer inflytelserik under seklets lopp.89

I den svenska riksdelen var det ytterst sällsynt att adelsmän till-
läts arrendera skattedistrikt. Gustav Eriksson Stenbock, friherre till 
Kronobäck och Öresten, förpaktade dock räntorna av Marks härad 
från 627 fram till sin död två år senare. Gustav Stenbock hade re-
dan 620 begärt att få arrendera kronoskatterna i sina hemtrakter, 
men kammaren avslog då hans begäran och området kom istället att 
förpaktas av häradsskrivaren Erik Gustavsson. Denne var i sin tur 
uppbackad av den kunglige ståthållaren på Älvsborg, Nils Stiern-
sköld. Då Gustav Stenbock avled fick änkan Beata Brahe omgåen-
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de arrendet förlängt på hela sex år, något som understryker släkten 
Stenbocks starka anspråk på gränsbygden som sin egen intressesfär.90 
Greve Magnus Brahe på Visingsborg begärde för sin del att få för-
pakta de ovissa persedlarna av sitt grevskap (Redvägs härad i Väs-
tergötland) 629. Greven motiverade det hela med att arrendato-
rerna i området behandlade hans egna bönder illa. Arrendatorerna 
å sin sida påstod att de inte förmådde kräva in några extraskatter av 
grevskapet eftersom de ständigt blev överfallna av bönderna. Här 
kolliderade arrendatorernas vinstintresse med godsherrens omsorg 
om sina egna bönder och det är uppenbart att det var arrendato-
rerna som drog det kortaste strået. Något officiellt kontrakt för gre-
ve Magnus tycks dock aldrig ha blivit utfärdat. Istället överlät kam-
maren arrendet av Redvägs härad på Tomas Jönsson samma höst.91 
Uppenbarligen var skatteförpaktning inte någon lockande verksam-
het för högadeln. Det var snarare de egna jordagodsen samt frälse-
köp och donationer som kom att utgör fundamentet för de aristo-
krater som valde att investera i bruksindustrin.92 

Kvinnorna
Det faktum att det faktiskt fanns kvinnor bland arrendatorerna – to-
talt 6 stycken – är i sig ett bevis för arrendenas privaträttsliga karak-
tär. I samtliga fall var dessa änkor och de övertog med ett undantag 
de kontrakt som deras makar tidigare hade haft. Arrendekontrak-
ten var ofta utformade så att arrendatorns efterlevande hade förturs-
rätt på att överta arrendet, så länge man var villiga att betala lika 
mycket som eventuella medtävlare. Här skymtar en princip att ar-
rendet betraktades som en privat investering i kronans verksamhet, 
och denna måste som annan egendom kunna skyddas för de efter-
kommandes räkning.93 

Både Kekke Stadin och Svante Norrhem har visat att högadliga 
kvinnor var ansvariga för en stor del av riksrådselitens affärsverk-
samhet under 600-talet. Med tanke på detta kunde vi förvänta oss 
att det skulle vara betydligt vanligare att änkor övertog verksam-
heten efter sin döde make än vad som verkligen var fallet. I prak-
tiken torde kombinationen av egen affärsverksamhet och offent-
lig myndighet varit omöjlig för de flesta kvinnor att utöva. Det var 
heller inte särskilt vanligt förekommande att söner direkt efterträd-
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de sina fäder som arrendatorer. Då arrendesystemet inte blev sär-
skilt långlivat uppstod heller inte förutsättningar för enskilda famil-
jer att förpakta samma område i flera generationer. När det gällde 
kronobruken, vilka krävde särskilt stora investeringar i verksamhe-
ten för att driften skulle betala sig, kom dock arvingarna ofta att 
slåss med näbbar och klor för att bevara kontrollen över företaget 
inom familjen.94 

Några av änkorna som förpaktade kronans egendom tillhörde ri-
kets absoluta aristokrati. Förutom den ovan nämnda Beata Brahe i 
Mark så övertog Brita De la Gardie år 623 arrendet av Drottning-
holms gård och län efter sin make, riksskattmästaren Jesper Matsson 
Cruus. Ebba Soop fick 632 bekräftelse på att fortsätta driva saltpeter-
bruken i Uppland, som hennes man Axel Drake tidigare hade arrende-
rat. Övriga kvinnliga arrendatorer finner vi bland det rika borgerska-
pet i Göteborg. Borgmästaren Ollert Syltmans efterleverska erbjöds 
överta arrendet av Flundre härad och Lilla Edets kvarnar vid makens 
död 620. Brita Andersdotter, änka efter handelsmannen Hans Skri-
vare (Schrever), fick prolongation på dennes arrende av Ale härad vå-
ren 632 och sedan ytterligare en gång 634. Möjligen är det just dessa 
kvinnors höga sociala status i stad respektive rike som är förklaring-
en till att de faktiskt under en period kom att utöva en offentlig makt 
som normalt var förbehållen männen.95

Den mest aktiva av de kvinnliga arrendatorerna var av utländsk 
börd: fru Regina Basilier. Hon var änka efter Adam Basilier, köpman 
i Hamburg och en av hertig Johan av Östergötlands största kredito-
rer. Sedan hertigen avlidit 68 etablerade sig fru Regina själv i riket 
för att bevaka sina intressen: hon arrenderade för egen del Norrby 
län i Östergötland hösten 623 och när sonen Niklas övertog det-
ta 626 förpaktade fru Regina istället Gripsholms och Vibyholms 
län i Södermanland. Dessutom begärde hon 630 att få arrendera 
Åkers härad av änkedrottning Kristina. Regina Basilier tillhörde den 
svenska kronans mest pålitliga kreditgivare, och försträckte regel-
bundet medel i form av spannmål och kontanter i utbyte mot ned-
sättningar av arrendesumman. Hennes omfattande spannmålsaffä-
rer ledde dock till konflikter både med bönderna i hennes distrikt 
och med krigsbefälen som krävde sitt underhåll. Fru Regina fram-
står som ett unikt exempel på en kvinna som tack vare goda kon-
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takter med kronan lyckades etablera sig som storköpman och driva 
egen rörelse fram till sin död 63. Hennes arrenden av Gripsholm 
och Norrby övertogs sedan av sonen Niklas.96 

Privatiseringen av skatteuppbörden öppnade ändå möjligheter 
för ett fåtal kvinnor att i egenskap av änkor faktiskt utöva offentlig 
myndighet. Det är rimligt att tänka sig att ännu fler hade kunnat 
utnyttja detta om arrendesystemet blivit mer långlivat. Återgången 
till statlig administration och en mer formaliserad myndighetsut-
övning skulle emellertid lägga oöverstigliga hinder i vägen för kvin-
nors direkta deltagande i den statliga maktutövningen. 

Militärerna
De höga krigsbefälen var en viktig elitgrupp i 600-talets lokalsam-
hällen, även om de flesta av dem tillbringade merparten av sin tid 
på krigståg utomlands. I olika omgångar förlades svenska trupper i 
vinter- eller sommarläger i hemlandet och dessutom fanns det för-
stås permanenta garnisonstrupper i de viktigaste fästningarna. I 
takt med att det svenska riket expanderade kom en allt större del 
av krigsbefälen att utgöras av utländska yrkesofficerare, framför allt 
skottar, baltadel och tyskar. Dessa var allt som oftast driftiga mili-
tära entreprenörer som själva satte ihop sina förband för att sedan 
erbjuda dem till den furste som var villig att betala bäst för deras 
tjänster. Sådana stridserfarna förband var guld värda i det 30-åriga 
krigets Europa men då trupperna befann sig inom riket innebar de-
ras underhåll med livsmedel och andra förnödenheter automatiskt 
ett stort problem för statsledningen.97

Arrendesystemet erbjöd en rationell lösning på detta problem, 
då översten kunde arrendera naturainkomster för att försörja sina 
soldater med. Sådana lösningar var dock knappast populära bland 
bönderna som redan var tvungna att försörja de knektar och office-
rare som hade tilldelats särskilda hemman i området. Det var också 
högst ovanligt att krigsbefäl arrenderade skattedistrikt i den svens-
ka riksdelen. Skotten Patrick Ruthwen var ett påfallande undantag. 
Han gick i svensk tjänst redan 609 och avancerade så småningom 
till överste i Herman Wrangels småländska regemente. Efter freden i 
Stolbova 67 etablerade han sig som godsägare i Småland och köp-
te bland annat ett antal gårdar i Ljungby socken. Från 622 arren-
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derade han Södra Möre tillsammans med exfogden Hans Matsson 
och häradsskrivaren Jöran Eriksson. Den senare fortsatte att arren-
dera området ända till 635, men Ruthwen utträdde ur arrendet re-
dan 630 för att delta i det kontinentala kriget. Efter att ha avan-
cerat till generallöjtnant tog han avsked från svensk tjänst 637 och 
återvände till Skottland, där han sedermera blev guvernör på Edin-
burghs slott och överbefälhavare för rojalistarmén under inbördes-
kriget.98

I den östra riksdelen var det något vanligare att krigsbefäl fick 
dryga ut sitt underhåll genom att arrendera kungsgårdar och andra 
mindre lägenheter. I några enstaka fall förpaktade krigsbefäl hela 
skattedistrikt, som när översten i Södermanlands regemente, Cas-
per Otto Sperling, hösten 632 arrenderade hela södra Österbot-
ten (tio socknar) på fyra år. Sperling var ursprungligen från Meck-
lenburg och blev naturaliserad svensk adelsman samma år som han 
började som arrendator. Vid samma tid övertog överste Johan Lil-
liehöök (Västmanlands regemente) Kemi socken längst i norr. Som 
mer udda framstår försöket att 624 förpakta hela Tavastehus län till 
Joakim Henrik von Calen, tidigare ståthållare på fästningarna Aug-
dow och Dünamünde. Överenskommelsen verkar emellertid aldrig 
ha trätt i kraft eftersom häradsfogdarna fortsatte att redovisa skat-
teuppbörden direkt för kammaren.99 Att fler krigsbefäl förpaktade 
kungsgårdar och skattedistrikt i Finland bör ses som en följd av att 
statsmakten här hade färre alternativ – i de mellersta och nordliga 
delarna av Finland fanns varken inhemsk adel eller städer med kapi-
talstarka köpmän. I de baltiska provinserna förekom flera fall där of-
ficerare arrenderade kronans skatteuppbörd. Här saknades knappast 
kapitalstarka intressenter, men krigsbefälen lär ha varit den grupp 
som den svenska kronan helst litade till när det gällde att kontrol-
lera de erövrade områdena.100

Sammanfattning

Det här kapitlet har ägnats åt att beskriva aktörerna, arrendatorer-
na själva, då någon systematisk undersökning av deras bakgrund och 
karriärer inte har gjorts tidigare. Undersökningen visar att de som un-
der perioden förpaktade kronans skatter inte utgjorde någon homo-
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gen grupp. Tvärtom utnyttjade statsledningen både gamla och nya 
kontaktnät för att finna personer med tillräckliga resurser att inves-
tera i kronans uppbörd. Flera av arrendatorerna var visserligen per-
soner som tidigare varit i kronans tjänst som fogdar eller häradsskri-
vare. En annan viktig grupp var de inhemska köpstadsborgarna som 
var nästan lika aktiva som fogdarna när det gällde att delta i skatte-
arrenden. Men bland skattearrendatorerna finner vi också inhemska 
och utländska storkapitalister, industrientreprenörer med eftertrakta-
de specialistkunskaper, krigsbefäl, adelsherrar samt även några välbe-
ställda änkor. Det är uppenbart att den svenska staten använde skat-
tearrendena till att etablera fasta förbindelser med andra aktörer än 
sina traditionella stödtrupper på landsbygden. Statsledningen lyck-
ades med andra ord framgångsrikt bredda sin egen intressebas. Sam-
tidigt behöll man kontakterna med flera av de gamla kronotjänarna, 
som nu fick flytta in till staden för att göra affärer i eget namn istället 
för att verka med stöd av kungens fullmakt.

Att så pass många f.d. fogdar tog över som arrendatorer kan tol-
kas som ett tecken på att det inte var så stora skillnader på arrende-
systemet och det gamla systemet med fogdeförvaltning. Ett sådant 
antagande styrks också av att många arrendatorer senare fortsatte 
som kronofogdar när uppbördsväsendet började återföras i statlig 
regi efter 630. Men att bedriva handel med naturapersedlar kräv-
de stora resurser i form av eget kapital och det var bara ett fåtal som 
hade tillräckligt för att kunna investera i nya kontrakt. Många av de 
mindre kapitalstarka aktörerna slogs ut inom loppet av några år och 
kvar blev de arrendatorer som antingen var uppbackade av storka-
pitalister eller själva tillhörde rikets absolut förmögnaste skikt. En 
handfull exfogdar lyckades utnyttja skattearrendena till att bygga 
upp en än mer dominerande position i sina gamla distrikt men sy-
stemets verkliga vinnare tillhörde oftast helt andra grupper. Skatte-
förpaktning var i längden inte något för småhandlare, utan gynna-
de storskalighet och kapitalkoncentration. 

Arrendesystemet gav kronan möjligheter att formalisera kontak-
terna också med borgerskapet i de mindre och nyanlagda köpstäder-
na. Som regel var det borgmästarna och de rikaste köpmännen på 
orten som gav sig på att teckna avtal med kronan. Men även bland 
dessa grupper var uthålligheten begränsad och många blev utkon-
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kurrerade inom loppet av några år. De som lyckades bäst var de för-
mögna handelsmännen i städer som Göteborg och Västervik vilka 
kom att dominera handeln i sina respektive omland. Utvecklingen 
inom bergsnäringen kunde dock utnyttjas också av borgare i upp-
städer som Karlstad, där en liten klick framgångsrika köpmän pa-
rallellt investerade i skattearrenden och bruksanläggningar. 

Systemets dominerande aktörer var de storkapitalister som re-
dan hade lyckats etablera starka affärsförbindelser med den svens-
ka statsledningen, och som nu kunde använda skattearrendena för 
att komma över eftertraktade naturaresurser. Hit hörde från början 
rika Stockholmsborgare som Mårten Wewitzer, Peter Grönberg och 
Peter Kruse, men till gruppen sällade sig också driftiga handelsmän 
från landsorten som Joakim Danckwardt i Nyköping samt Paridon 
van Horn och Christian Welshuisen i Västervik. Dessa män lånade 
regelbundet ut stora belopp till kronan och fick i utbyte arrendera 
skatterna av flera distrikt mot nedsatta arrendesummor. Genom att 
de fritt fick disponera över kronans inkomster i sina områden kun-
de de lättare komma över begärliga handelsvaror som sedan kunde 
säljas vidare med god förtjänst. Arrendena fungerade samtidigt som 
säkerhet för nya försträckningar till kronan, och systemet ledde där-
för till ett fördjupat samarbete mellan staten och storkapitalet. 

De stora vinnarna bland arrendatorerna finner vi ändå bland de 
utländska industrientreprenörerna med Louis De Geer i spetsen, 
vilka använde skattearrendena som ett medel för att skaffa sig kon-
troll över arbetskraft och råmaterial. Dessa entreprenörer var i allt 
väsentligt nya män, utländska experter med tillgång till internatio-
nella kontaktnät som förmådde tillhandahålla både kapital och yr-
keskunniga arbetare i tillräcklig omfattning för att kunna omvandla 
den svenska bergsnäringen till en storskalig exportindustri. Arren-
dena gav dessa internationella företagare det nödvändiga utrymmet 
för att våga investera i ny teknik vid sina svenska anläggningar. Ur 
bergsbrukets synvinkel blev arrendesystemet tveklöst en stor fram-
gång – med hjälp av de nya bruksherrarnas investeringar kopplades 
de svenska bergverken upp till Västeuropas marknader och Sverige 
blev så småningom kontinentens ledande leverantör av krigsmate-
rial. Priset för detta var emellertid att kronan måste prioritera in-
dustrimännens investeringar framför andra intressen. På längre sikt 
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ledde detta till att allt fler av skattekontrakten hamnade i händer-
na på De Geer och dennes medintressenter. 

Majoriteten av industrientreprenörerna kom, liksom de flesta 
storkapitalisterna, från andra europeiska länder: Nederländerna, 
Frankrike, Skottland och det tyska riket. Några av de mest fram-
gångsrika, som bröderna de Besche, var redan etablerade i Sverige 
när arrendesystemet infördes, men det stora flertalet anlände un-
der 620-talet för att starta storskalig produktion med hjälp av re-
surser som de arrenderade av kronan. Män som gårmakaren Govert 
Silentz, bergsentreprenören Otto Henrik Schmidt, vapen- och am-
munitionstillverkaren Andry Dress samt de vallonska industriledar-
na Willem Vervier och Pierre Rochet kom att spela en central roll 
för den svenska bruksnäringens utveckling. Precis som hertigarna 
av Savojen utnyttjade förpaktningen av saltskatten till att knyta till 
sig ekonomiska aktörer utanför den egna domänen, kunde Gustav 
II Adolf och hans riksråd använda skattekontrakten för att gynna 
den egna exportindustrin.101

Allt tyder på att skattearrendena inledningsvis var ett väl fun-
gerande instrument för statlig intresseaggregering. Tidigare forsk-
ning har inte tillräckligt betonat sambandet mellan privatiseringen 
av skatteuppbörden och den framgångsrika satsningen på inhemsk 
bruksverksamhet. Men medan staten strävade efter att gynna bruks-
herrarna på alla tänkbara sätt kom merparten av de övriga skattear-
rendatorerna att få det allt svårare att fullgöra sina åtaganden. Det 
som först varit en attraktiv verksamhet för ett flertal små och med-
elstora aktörer blev allt mer en angelägenhet för de mest kapitalstar-
ka, något som historiker som Loit och Almquist undgått att notera. 
De som verkligen kunde dra nytta av systemet var en krympande 
skara, medan de missnöjda investerarna blev fler och fler. I nästa 
kapitel ska vi se hur detta kom att yttra sig i praktiken.
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4

Arrendatorernas affärer
På vinst och förlust

De föregående kapitlen har beskrivit arrendesystemets grundläg-
gande drag samt även presenterat de viktigaste aktörerna. Kapi-
tel 4 behandlar arrendatorernas praktiska verksamhet, kontakter-
na med statsledningen samt systemskiftets effekter på den statliga 
organisationen. Den huvudfråga som skall besvaras är: vem tjäna-
de egentligen på skattearrendena? Var systemet verkligen en bra af-
fär för staten eller var det de privata affärsintressena som i längden 
hade mest att vinna på privatiseringen av skatteuppbörden? För att 
kunna besvara dessa frågor blir det nödvändigt att i detalj följa kor-
respondensen inom den statliga organisationen, observera de pro-
blem som uppstod och undersöka huruvida dessa förmådde lösas 
inom systemets ramar. 

Jag har tidigare påtalat att källorna inte tillhandahåller några pro-
grammatiska uttalanden eller explicita målformuleringar från stats-
ledningens sida. Varken de kungliga breven eller riksrådets protokoll 
kan lämna några enkla svar på frågan om vilka syften skattearrende-
na skulle tjäna och huruvida systemet kunde fylla sin tänkta funk-
tion. Det bevarade räkenskapsmaterialet har också sina brister när 
det gäller information om arrendatorernas förehavanden. För det 
första saknas i stor utsträckning fullständiga lokala räkenskaper i 
de statliga arkiven. För det andra är det nästan omöjligt att utifrån 
rikshuvudböcker och räntekammarböcker få en klar bild av vilken 
roll arrendesystemet spelade för statens ekonomi. Det är obestrid-
ligt att de statliga intäkterna ökade kraftigt under 620-talet men 
detta var lika mycket en följd av att skattetrycket generellt ökade 
som att uppbördshanteringen effektiviserades. 

Istället har jag valt att utgå från kammarkollegiets brevkorrespon-
dens. Kammarkollegiet var den centrala finansmyndighet som hade 
till uppgift att bevaka statens ekonomiska intressen på samtliga om-
råden. I kammarkollegiets kansliarkiv återfinns en stor mängd brev 
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både till och från arrendatorerna, men även en omfattande brevväx-
ling mellan kammare och ståthållare. Ståthållarna var statsmaktens 
högsta representanter på den regionala nivån och de hade till upp-
gift att övervaka och rapportera om arrendatorernas verksamhet till 
kammarråden. Genom att följa kammarens direktiv och ståthållar-
nas rapporter går det att bilda sig en god uppfattning om vilka pro-
blem som prioriterades inom den statliga organisationen och hur 
väl man lyckades med att lösa dessa. Utöver detta har jag gjort ned-
slag i skuldböcker och annat räkenskapsmaterial för att ytterligare 
belägga de tendenser jag funnit i brevmaterialet.

För att kunna besvara huvudfrågan om vem eller vilka som tjä-
nade på arrendesystemet har jag brutit ned undersökningen till att 
omfatta fyra delproblem:

• Hur attraktiva var skattearrendena? 
• I vilken utsträckning utnyttjade staten arrendena för att skaffa 

sig krediter i form av varor eller penningar? 
• Hur såg arrendatorernas förhållande till andra samhällsgrupper 

ut? 
• Vilket ansvar hade ståthållarna gentemot arrendatorerna och 

hur förändrades deras kontrolluppgifter över tid? 

Frågan om arrendatorernas förhållande till allmogen, den samhälls-
grupp som i första hand var exponerade för systemets avigsidor, får 
dock anstå till kapitel 5.

Skattearrendena som investeringsobjekt

För att förstå hur arrendesystemet fungerade i praktiken är det nöd-
vändigt att undersöka hur själva utarrenderingen av skattedistrikt 
gick till. Vem var det som först tog initiativet – statsmakten eller ar-
rendatorerna själva? Rådde det konkurrens om kontrakten eller var 
kronan tvungen att erbjuda extra förmånliga villkor för att kunna 
knyta till sig de rätta personerna? Då priset på ett skattearrende en-
ligt idealmodellen skulle bestämmas av tillgång och efterfrågan var 
det av stor betydelse hur många intressenter det fanns som var vil-
liga att betala för rätten att för egen del kräva in kronans skatter av 
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bönderna. En annan viktig fråga är huruvida staten följde de vill-
kor som man kommit överens om i arrendekontrakten. Om stats-
ledningen försökte modifiera villkoren i efterhand visar detta att 
arrendesystemet knappast fungerade som en stabil ekonomisk in-
stitution.

 Som framgått av kapitel 2 var det Gustav II Adolf själv som drev 
på för att kronans skatteuppbörd skulle arrenderas ut, och kung-
en menade också att kammarråden borde gå förpaktarna till mötes 
med särskilt gynnsamma värderingar av skattevarorna om så skulle 
krävas. Budskapet måste ha gått fram, för i skattekontrakten anges 
ofta att upplåtelsen skett på arrendatorns egen begäran.1 Kamma-
rens korrespondens styrker intrycket att det vid 620-talets början 
funnits åtskilliga personer som gärna ville investera i ett arrende-
avtal med kronan. Den f.d. fogden Joen Skog anmälde våren 620 
sitt intresse för att arrendera Gästrikland med Gävle stad, och upp-
manades av kammarråden att omgående bege sig till Stockholm för 
att vidare diskutera de ”villkor och conditioner” som skulle föras in 
i kontraktet.2 Borgmästaren i Åbo, Erik Andersson (Knape), begär-
de vid samma tid att få arrendera hela Åland tillsammans med kom-
panjonen Hans Olofsson, men i detta fall nöjde sig kammarråden 
med att sköta förhandlingarna brevledes. Kungens representanter 
var angelägna om att gå skatteförpaktarna till mötes, och samma år 
meddelade kammaren att ett antal förläningar och beställningar på 
Åland skulle dras in och istället läggas till arrendet.3 

Kammarråden avslog vid flera tillfällen förfrågningar om att få 
arrendera skattedistrikt. Aristokraten och friherren Gustav Sten-
bock begärde 620 att få Marks och Kinds härader i arrende, men 
arrendet av Marks härad gick istället till den f.d. häradsskrivaren 
Erik Gustavsson, på direkt rekommendation från ståthållaren Nils 
Stiernsköld på Älvsborg. Herren till Öresten skulle få vänta ända 
till 627 innan hans begäran hörsammades.4 När kammaren 620 
avslog Lars Joenssons och Jon Torbjörnssons förfrågan om att för-
pakta Kåkinds härad, försäkrade man Lars och Jon att de skulle få 
ta över distriktet följande år om de bara klarade av att ställa tillräck-
lig borgen. Så blev dock inte fallet, de båda borgarna (i Skövde res-
pektive Hjo) fick se sig förbigångna av ett konsortium vilket arren-
derade området 62–628.5
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Det förekom att de nyinsatta arrendatorerna fick problem med 
att fullfölja sina åtaganden. Lars Simonsson och Adrian Johansson 
ville förpakta skattedistrikt på Öland, men kunde inte presentera 
några andra borgensmän än fyra bondelänsmän från ön. Kammar-
råden beordrade ståthållaren Herman Wrangel att undersöka hu-
ruvida länsmännen hade tillräckliga resurser för att stå för arren-
debeloppet om arrendatorerna skulle hamna i trångmål. Resultatet 
av Wrangels utredning blev uppenbarligen ett negativt besked ef-
tersom arrendeavtalet aldrig kom att träda i kraft.6 

Att gå i borgen för en arrendator innebar ett avsevärt risktagande, 
eftersom dessa skulle träda in som medansvariga för arrendesumman 
om arrendatorn själv inte klarade av att betala. Det finns flera exem-
pel på att borgensmännen verkligen tvingades ersätta kronan när de 
huvudansvariga inte klarade sina åtaganden.7 Kammarens bevarade 
handlingar visar att borgensmännen hämtades från flera olika sam-
hällsgrupper. Vanligast var att några andra borgare i staden fick gå 
i god för arrendatorns solvens, men även kyrkoherdar och en kro-
nans ståthållare som Nils Stiernsköld på Älvsborg kunde gå in som 
borgenär.8 När Didrik Dijkman och några andra Västerviksborgare 
arrenderade hela den norra delen av Kalmar län 620 ställde de båda 
aristokraterna Nils Gyllenstierna samt Erland Björnsson (Bååt) upp 
med garantier.9 Vissa arrendatorer backades upp av rika industrimän 
som ofta själva var förpaktare av kronans skatter.10 Systemet med 
borgenärer och medarrendatorer kunde också leda till uppslitande 
konflikter när någon av parterna ville dra sig ur och de övriga tvis-
tade om vem som egentligen ställt säkerhet för vem.11 

Det dröjde innan arrendesystemet blev dominerande i rikets cen-
trala delar. Under 620-talets första år diskuterades fortfarande fog-
deutnämningar livligt i kammarkollegiets korrespondens.12 Men 
skattearrendena tycktes ha framtiden för sig. Ett nedslag i kamma-
rens liggare från sommaren 622 ger en fingervisning om att det 
fanns ett stort tryck från personer som ville vara med och dela på 
kakan. Inom loppet av två månader registrerade man ett tjugotal 
direkta förfrågningar om att få arrendera olika skattedistrikt i riket. 
Det totala antalet anbud var förmodligen betydligt högre, då många 
istället vände sig direkt till ståthållarna med sina önskemål. I fle-
ra fall har det varit konkurrens om kontrakten och det finns exem-
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pel på att regelrätt budgivning har tillämpats. Egidius van Eich och 
Frans Larsson fick t.ex. avslag på sin begäran att få arrendera Här-
inge och Hammersta gårdar på Södertörn med motiveringen att Per 
Erlandsson bjudit 00 daler mera för samma kontrakt.13 Det spreds 
till och med rykten bland de ledande ämbetsmännen i landskapen 
om vilka som kunde komma ifråga som arrendatorer.14

Vid andra tillfällen har arrendatorerna begärt särskilda villkor som 
t.ex. en lindrigare värdering av skattevarorna, men i sådana fall för-
höll sig kammarkollegiets tjänstemän genomgående kallsinniga.15 
Det finns inga belägg för att statsledningen har tvingats ”rea” ut 
arrendekontrakten, handlingarna ger tvärtom intryck av att kam-
markollegiet sökt hålla fast vid grundläggande principer, som att 
gällande kronovärdering skulle tillämpas eller att skatteförpaktarna 
måste lyda under samma handelsordningar som andra köpmän.16 
Statsledningen tycks också ha varit angelägen om att ingångna av-
tal måste fullföljas innan några förändringar kunde ske. Myntmäs-
taren Gilius Coyet hade t.ex. skrivit kontrakt på Seminghundra hä-
rad i Uppland sommaren 62, men ville redan följande år säga upp 
avtalet med kronan. Hovrättssekreteraren Erik Eriksson erbjöd sig 
att ta över arrendet på samma villkor som Coyet haft. Denna begä-
ran avslogs med motiveringen att Gilius Coyet måste bli kvar kon-
traktstiden ut.17

I kapitel 2 ovan konstaterades att den svenska statsledningen pri-
oriterade industriarrendena och därför var villiga att erbjuda sär-
skilt gynnsamma villkor för att försäkra sig om att verksamheten 
skulle ge önskat resultat. När bröderna Hans och Peter Stryvert till-
sammans med Påvel Pilsmed fick privilegier på att starta vantmake-
ri sköt staten inte bara till skattemedel utan kammarens tjänstemän 
engagerades för att driva in vantmakarnas fordringar från diverse in-
hemska köpmän. Ståthållarna Herman Wrangel i Jönköping samt 
Nils Stiernsköld på Älvsborg fick order om att skaffa fram inhem-
ska drängar som skulle läras upp i yrket och den senare skulle ock-
så ordna lämpliga lokaler i staden för färgning av klädet. Dessutom 
utgick påbud till bönderna i Västergötland att förse vantmakarna 
med garn till i förväg fastslaget pris.18 Trots att kronan gick med på 
att efterskänka tidigare skulder och dessutom skjuta till ytterliga-
re medel för materialinköp lyckades vantmakarna inte leverera de 
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mängder kläde som arrendekontraktet stipulerade. Det var först se-
dan borgmästaren Per Gudmundsson tagit över huvudansvaret för 
verksamheten som man lyckades öka produktionen, men för detta 
krävdes att borgmästaren disponerade skatteintäkter från hela nor-
ra och västra Småland som sitt personliga arrende.19

Statsledningen var alltså villig att anstränga sig extra för att ska-
pa goda villkor för sådana verksamheter som ansågs vara centra-
la för den fortsatta expansionspolitiken. Till dessa hörde förutom 
produktionen av uniformskläde förstås också vapentillverkning och 
skeppsbyggnad, vilka gynnades på liknande vis med arrendekon-
trakt, tillskott av kapital och särskilda privilegier. De arrendatorer 
som förpaktade vanliga skattedistrikt behövde inte omhuldas på 
samma sätt eftersom deras uppgifter lika gärna kunde övertas av 
kronans fogdar. Det dröjde heller inte länge förrän missnöjet bör-
jade gro bland arrendatorerna över vad de upplevde som orättvisa 
förhållanden. De återkommande extraskatterna som arrendatorer-
na måste uppbära direkt för kronans räkning tärde på allmogens 
resurser och begränsade arrendatorernas möjligheter att själva göra 
vinster. Under 624 rapporterades det från flera håll att allmogen led 
brist på både varor och pengar till följd av dålig årsväxt och hårda 
skatter.20 Nils Stiernsköld, ståthållare på Älvsborg, meddelade vid 
samma tidpunkt att han hade problem med att arrendera ut skat-
teuppbörden i några av länets distrikt.21 

Följande sommar vände sig arrendatorerna i Älvsborgs län direkt 
till kammarrådet Johan Skytte med sina besvär. De hade beordrats 
att leverera spannmål till krigsfolket och de som inte kunnat upp-
bringa någon skattespannmål hade istället tvingats köpa spannmål 
till gällande marknadspris, motsvarande 8 mark tunnan. Detta var 
något helt annat än den värdering som angivits i arrendekontrakten. 
Arrendatorerna krävde att deras förskottsleveranser skulle dras av 
från deras arrendesumma och att priset skulle relateras till det verk-
liga marknadsvärdet, inte till det betydligt lägre kontraktspriset.22 
De menade även att leveranserna till Älvsborg medförde särskilda 
omkostnader, eftersom de tvingades anställa särskilda skrivare och 
andra hjälpredor för att hantera de extraskatter som de måste vida-
rebefordra till kronans behov. Då arrendatorerna inte hunnit kräva 
in allmogens skatter tvingades de låna pengar av sina borgensmän 
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för att kunna leverera medel till kronan.23 Även om protesterna na-
turligtvis måste ses som en partsinlaga visar detta hur arrendatorer-
na var klämda mellan statsmaktens krav och marknadens realiteter. 
När tillgången på attraktiva handelsvaror minskade påverkades deras 
möjligheter att själva göra någon förtjänst på verksamheten. 

Kronans handelsregleringar drabbade arrendatorernas affärsverk-
samhet på flera håll. Längs med norska gränsen besvärade sig ar-
rendatorerna på senhösten 625 över utförselförbudet på spannmål 
som ledde till att inga pengar fanns att uppbära i området, då all-
mogen nekades möjligheten att fara till Norge för att där sälja sin 
spannmål till ett högre pris. Per Olofsson, som arrenderade Väster-
sysslet i Värmland, menade att bönderna i hans distrikt inte hade 
några andra grödor än havreblandad korn, och att efterfrågan på så-
dan ”slöd” spannmål var obefintlig i de svenska städerna. I Norge, 
däremot, hade denna alltid kunnat säljas mot god betalning. Även 
om Per Olofsson här tycktes tala för böndernas sak kan man miss-
tänka att arrendatorn själv ville sälja sin arrendespannmål till högre 
pris på den lukrativa norska marknaden.24 Arrendatorerna i Öster-
götland hotade vid samma tid att säga upp sina kontrakt om de inte 
fick tillstånd att sälja sin spannmål direkt till de utländska köpmän-
nen i sjöstäderna. Ståthållaren Lindorm Ribbing fick kammarens 
mandat att förhandla fram en lösning och resultatet blev att arren-
datorerna gavs tillåtelse att sälja sin spannmål till ”de främmande” i 
Norrköping. Därmed hade de skaffat sig en konkurrensfördel gen-
temot de övriga köpmännen, som var hänvisade till att handla med 
de varor som bönderna levererade till staden. Arrendatorerna lovade 
i gengäld att leverera den dubbla mängden före augusti 626 ”om 
Kungl. Maj:t till krigssakerna någon spannmål behöver”.25

Arrendatorerna i de spannmålsproducerande områdena var be-
roende av att fritt kunna disponera över kronospannmålen för att 
kunna säkra sin egen profit. I praktiken lade sig statsmakten ofta i 
verksamheten med ständiga påbud om extraskatter, förskottsleve-
ranser och andra direktiv som ingrep i arrendatorernas verksamhet. 
Flera arrendatorer reagerade också med att säga upp sina kontrakt. 
Mot slutet av 625 sade t.ex. Adam Henrik Pentz, en adelsman från 
Mecklemburg som gått i svensk tjänst, upp sitt stora arrende av 
Norrköpings och Linköpings län. I en serie brev till kammarråden 
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klagade Pentz över att han ansåg sig vilseledd då han inte fått tillgo-
doräkna sig de inkomster han ansåg sig ha rätt till enligt kontrak-
tet. Adam Henrik Pentz reagerade som det anstod en aristokrat när 
han ansåg sig vara utsatt för en kränkande behandling. Han bröt 
sitt avtal med kronan för att istället satsa på en karriär som mili-
tär och hovämbetsman.26 Tidigare forskning har inte uppmärksam-
mat de spänningar som uppstod mellan arrendatorer och statsled-
ning. Exemplen visar på ytterligare en inbyggd konflikt i systemet: 
statens önskan att reglera ekonomin och vid behov omdispone-
ra resurser kontra skatteförpaktarnas behov av handlingsfrihet och 
kalkylerbarhet. Vid mitten av 620-talet gick denna konflikt fort-
farande att hantera hjälpligt – den svenska krigsekonomin var som 
mest expansiv, arrendena tycks fortfarande ha varit relativt attrak-
tiva och de flesta motsättningar kunde lösas med hjälp av förhand-
lingar och kompromisser. Men i takt med att skattetrycket ökade 
skulle konflikten mellan arrendatorernas vinstintresse och militär-
statens behov successivt skärpas.27

Förtroendet sviktar
Påfrestningarna på arrendesystemet blir än mer tydliga då vi för-
flyttar oss några år framåt i tiden. 629 avslutades det preussiska 
kriget med Polen och uppladdningen kunde börja inför inträdet i 
det trettioåriga kriget följande år. Skattetrycket på den svenska all-
mogen var högre än någonsin och staten behövde ta ytterligare re-
surser i anspråk för att kunna ställa upp en ny jättearmé till nästa 
sommar. Vid det här laget hade de ständiga utskrivningarna, som 
Jan Lindegren visat, fått till följd att det på många håll rådde brist 
på både människor och förnödenheter.28 För skattearrendatorerna 
innebar utvecklingen att deras dubbla roller som företagare och stat-
liga uppbördsmän allt oftare hamnade i konflikt med varandra. Re-
dan under vårvintern 629 tycks systemet ha närmat sig gränsen för 
vad skattebasen kunde tåla. Allmogen var utarmad och arrendato-
rerna protesterade högljutt mot centralmaktens krav på punktliga 
leveranser. I Skaraborgs län krävde arrendatorerna extra kompensa-
tion för att uppbära den på riksdagen beslutna sexmarkershjälpen. 
Enligt kammarens liggare beviljades de också en summa av 40 da-
ler vardera för besväret.29 Men några månader senare rapporterade 
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ståthållaren Axel Drake att arrendatorerna i länet inte ville behålla 
sina distrikt. Då de flesta hemman blivit bortförlänade till krigsfol-
ket räckte de behållna kronoräntorna inte till att göra affärer med. 
Bönderna var dessutom utfattiga och många gårdar öde, hävdade 
ståthållaren. Då Axel Drake inte kunnat finna någon som ville ar-
rendera skatteuppbörden begärde han istället att kammarråden skul-
le utfärda nya fogdefullmakter för länets samtliga distrikt.30 

Kammarrådens reaktion blev inte nådig. Man hänvisade till kung-
ens bestämda vilja att ”arrendatorerna skola nu såväl som i den goda 
tiden därvid bliva”. Att tillsätta fogdar var det inte tal om, utan ståt-
hållaren måste övertala arrendatorerna att fullfölja sina kontrakt el-
ler åtminstone hitta andra som kunde träda in i deras ställe. Axel 
Drake tvingades åter förhandla med arrendatorerna och meddela-
de i juli månad att han ”med stor möda” lyckats övertala Joen Lars-
son att stå fast vid arrendet av Kåkinds och Vartofta härader. För att 
få denne att gå med på ett nytt kontrakt krävdes dock att kamma-
ren beviljade betydande nedsättning av arrendesumman. Dessutom 
menade Drake att arrendatorn måste beviljas särskilda avdrag för 
att hålla två länsmän i sin tjänst, eftersom det annars inte skulle gå 
att inkräva skatten av den utfattiga, men styvnackade allmogen.31 
Trots svårigheterna lyckades Axel Drake arrendera ut de återståen-
de skattedistrikten i Skaraborgs län. Kronan måste dock ta hänsyn 
till arrendatorernas svårigheter och kunde inte ställa lika hårda vill-
kor som tidigare. I de nya arrendekontrakt som utfärdades för fle-
ra distrikt i Västergötland våren 630 angavs i de flesta fall nedsat-
ta arrendesummor.32 

I andra landskap var man mindre framgångsrik. Ståthållaren i Öst-
ergötland Erik Jöransson (Ulvsparre) ville att kammarråden skul-
le beordra arrendatorerna att fullfölja de ingångna avtalen. Erik Jö-
ransson menade att då landet till stor del låg öde och ladugårdarna 
börjat förfalla var det inte möjligt att finna några andra som ville 
arrendera skatteuppbörden. Därför borde de arrendatorer som tidi-
gare dragit fördel av landets räntor bli kvar i sina distrikt.33 Denna 
hårda linje visade sig emellertid vara omöjlig att driva igenom. Ef-
ter någon månad meddelade Erik Jöransson att han hade tvingats 
förordna fogdar i två av de distrikt som arrendatorerna inte längre 
ville befatta sig med, och dessutom lagt Vifolka härad under slotts-
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fogden på Vadstena. I augusti 629 utfärdade kammaren fyra nya 
fogdefullmakter för de arrendedistrikt som stod utan befallnings-
män. Därmed hade större delen av landskapet Östergötland åter 
placerats under direkt statlig förvaltning.34

Även längst i norr valde arrendatorerna att säga upp sina kontrakt 
under våren 629. Varken Peter Grönberg i Väster- och Österbot-
ten, Erik Larsson i Ångermanland eller Nils Tomasson i Medelpad 
fann det längre vara mödan värt att förpakta kronans skatter. En-
dast räntmästaren Mårten Wewitzer höll fast vid sitt arrende (Häl-
singland). I Norrland prövade man aldrig ens att tvinga arrendato-
rerna kvar i sina distrikt, utan kungen utfärdade omgående order 
om att fogdar skulle tillsättas för att se till att skatterna blev inkräv-
da i natura för arméns underhåll.35 Huvudproblemet för ståthålla-
ren Johan Månsson var hur han skulle hantera konflikten mellan de 
nyutnämnda fogdarna och de lokala uppbördsmän som fram tills 
nu fungerat som Stockholmsköpmännens ombud på plats. Mår-
ten Wewitzer och Erik Larsson hade nämligen i sin tur arrenderat 
ut själva uppbördshanteringen till Anders Eriksson Bröms. Denne 
ville inte ge upp sin maktposition godvilligt utan råkade omgående 
i konflikt med både Härnösandsborna och den nye fogden i Ång-
ermanland, Mats Matsson.36

Det anmärkningsvärda är att flera av de arrendatorer som läm-
nade sina skattearrenden 629–630 tillhörde rikets mest förmög-
na skikt.37 Orsakerna måste sökas i statsledningens ambition att 
tvinga fram så mycket resurser som möjligt till krigsstaten, något 
som minskade utrymmet för arrendatorernas egen handel. 630 be-
slutade kammarherrarna att arrendatorerna dessutom skulle betala 
en ”förhöjning” på sina arrendesummor på grund av kopparmyn-
tets försämrade värde gentemot silverriksdalern. Detta ledde till pro-
tester inte bara från arrendatorerna utan också från de grupper som 
drabbades av skatteförpaktarnas krav på kompensation.38 Medan det 
blev allt mindre attraktivt att förpakta landsräntor så tycks arrende-
na av stadstullarna fortfarande ha stått högt i kurs.39 Den blomst-
rande Östersjöhandeln erbjöd möjligheter att successivt öka tullin-
komsterna, särskilt som regleringen av spannmålshandeln öppnade 
stora möjligheter för dem som kunde kringgå kontrollen. I febru-
ari 629 höll kammarkollegiet förhör angående tvisterna om de ut-
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rikes tullarrendena, och aktörernas argumentation inför rätten be-
lyser deras inställning. Utrikestullarna hade varit utarrenderade till 
holländarna van Horn och Welshuisen men 628 tog ett konsorti-
um av Stockholmsborgare över kontraktet. Snart uppstod stridig-
heter inom gruppen och kammarrätten tvingades gripa in för att 
reda ut de komplicerade ansvarsförhållandena. 

Arrendatorerna av sjötullen hade förpaktat tullinkomsterna vida-
re till olika köpmän i varje sjöstad, och dessa hade i sin tur arrende-
rat ut sina andelar till diverse underhuggare på platsen. I Åbo hade 
t.ex. borgaren Jakob Gardiner arrenderat tullarna av de stockhol-
mare som stod för det ursprungliga kontraktet för att sedan överlå-
ta ansvaret på tullnären. Denne hade själv inte velat befatta sig med 
indrivningen utan hade i sin tur förpaktat denna till några andra i 
staden. Hela systemet med underarrendatorer i flera led byggde på 
att varje mellanhand skulle kapa åt sig sin egen del av den totala 
profiten. Detta fungerade så länge tullintäkterna steg för varje år, 
och Stockholmsborgaren Hans Nilsson dolde inte sina motiv: an-
klagad för att ha manipulerat växelkurserna svarade han 

att han gärna sökte tullen där med stegra, varigenom han i framtiden kun-
de komma kronan och riket till större nytta och förkovring.40

Tullarrendena sågs med andra ord som ett verktyg för att roffa åt 
sig så mycket som möjligt på kortast möjliga tid, en inställning som 
ansågs vara legitimerad genom kungens arrendekontrakt. Stridig-
heterna mellan de olika delägarna visar hur attraktiva dessa kon-
trakt verkligen var. Det var tullarrendena som erbjöd de stora vinst-
möjligheterna, inte den betydligt mer tungrodda förpaktningen av 
landsräntorna.41

Samtidigt som häradsarrendena framstod som allt mindre attrak-
tiva så fortsatte satsningen på att gynna bruksindustri och annan in-
hemsk tillverkning. Louis De Geers omfattande industriverksam-
het gavs högsta prioritet gentemot de flesta andra aktiviteter inom 
riket. Till skillnad från de andra arrendatorerna kunde De Geer 
vägra göra leveranser till kronans provianthus med hänvisning till 
att han själv behövde resurserna bättre till brukets behov. Louis De 
Geers betydelse för den svenska statens krigspolitik kan knappast 
överskattas och därför är det föga förvånande att han och de med 
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honom lierade bruksentreprenörerna bereddes betydligt förmånli-
gare villkor än de andra arrendatorerna.42

Med tanke på alla påfrestningar som arrendatorerna utsattes för 
vid denna tid kunde man förvänta sig att systemet skulle avvecklas 
med omedelbar verkan. Så blev emellertid inte fallet. Under de föl-
jande åren märks istället en tendens att skattearrendena åter bör-
jat bli attraktiva, åtminstone för somliga aktörer. I Östergötland ar-
renderas t.ex. flera skattedistrikt ut på nytt 63–32.43 Den löpande 
korrespondensen mellan kammarråd och ståthållare ger vid handen 
att skatteförpaktning fortfarande ansågs vara den mest fördelakti-
ga administrationsformen.44 Dessutom hade kronan börjat samar-
beta med en ny grupp av skattearrendatorer, vilka nu kom att få en 
nyckelroll i förpaktningen av landsräntorna i de mellersta och nor-
ra delarna av landet: bergsmännen vid Stora Kopparberget. 

Det statliga monopolet på kopparhandeln hade avskaffats 628. 
Det innebar att bergsmännen vid kopparberget nu fick möjlig-
het att sälja sin koppar till dem som erbjöd det bästa priset. Sam-
tidigt kvarstod det gamla problemet med att försörja bergsdistrik-
ten med spannmål och andra livsförnödenheter. Arrendesystemet 
erbjöd en till synes enkel lösning: varför inte låta bergsmännen ar-
rendera de spannmålsproducerande områdena i Mellansverige och 
därmed själva ordna med sin försörjning? Arrendesumman kunde 
lämpligen betalas med råkoppar som vägdes in vid vågen i Falun. 
För invånarna i Bergslagen verkade detta vara en utmärkt lösning 
och redan 628 utfärdades de första kontrakten för konsortier be-
stående av ett antal kopparbergsmän. I takt med att de borgerliga 
skattearrendatorerna sade upp sina kontrakt tecknades en rad lik-
nande avtal med kopparbergsmännen under de kommande åren.45 
Detta vållade protester från andra aktörer som ansåg sig förförde-
lade, samtidigt som bergsmännen i övriga områden såg möjlighe-
ten att göra likadant.46

Kopparbergsmännens arrenden delades upp mellan konsortier 
om 6–5 personer, men ytterligare bergsmän kan ha varit inblanda-
de utan att anges med namn. Kontraktstexten angav särskilt att av-
talet tillkommit för att gynna bergsmännens egen bruksverksam-
het samt för att dessa desto mer godvilligt skulle bistå kronan med 
extraleveranser när så krävdes. Vidare stipulerade kontrakten att 
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bergsmännen måste hålla sin egen fogde/lagläsare i distriktet samt 
att den mängd koppar som motsvarade landsräntorna från områ-
det måste vägas in i Falun till den 24 juni varje år. I praktiken löstes 
ansvarsfrågan ofta med att kopparbergsmännen anlitade personer 
som tidigare fungerat som fogdar i området som sina lokala repre-
sentanter. I andra fall tog ledande bergsmän som Clas Depken el-
ler Clas Eriksson själva ansvaret för att administrera skatteuppbör-
den i sina arrendedistrikt.47 

Det dröjde dock inte mer än ett par år innan kopparbergsmännen 
fick problem med att fullfölja de ingångna avtalen med kronan. Un-
der våren och sommaren 632 klagade man vid upprepade tillfällen 
över de oskäliga villkoren och hotade med säga upp sina kontrakt. 
En del argument känns igen sedan tidigare: statsledningen respek-
terade inte de ingångna avtalen – genom att rekvirera resurser till 
krigsfolkets behov tog man arrendatorernas inkomster i anspråk för 
sina egna syften.48 Dessutom hade köpmännen slutat göra leveran-
ser till berget sedan bergsmännen själva börjat arrendera sin spann-
mål, så man kunde inte påräkna något ekonomiskt stöd utifrån.49 
Bergsmännen hävdade också att de erbjöds sämre villkor än andra 
arrendatorer eftersom spannmålen värderades så dyrt gentemot kop-
paren. Situationen vid kopparberget förvärrades slutligen av att vår-
floden trängt in i gruvhålen och försenat verksamheten i hyttorna, 
varför bergsmännen såg sig tvingade att begära anstånd med betal-
ningen såvida de inte skulle behöva överge sina arrenden.50 

Kammarherrarna tycks ha varit inställda på att riva kontrakten 
med samtliga arrendatorer som inte klarade att leverera sin koppar i 
tid, men sedan flera av bergsmännen formellt sagt upp sina arrenden 
ändrade man uppfattning. De som ville behålla arrendena medgavs 
nu anstånd med betalningen till augusti månad, vilket var precis 
vad bergsmännen yrkat på från början.51 I augusti 632 utfärdades 
därför nya arrendekontrakt för bl.a. Gästrikland samt Tierp och 
Trögds härader. Flera av de kopparbergsmän som arrenderat andra 
skattedistrikt i Uppland vidhöll dock att de inte ville förlänga sina 
avtal, eftersom de ansåg att villkoren i de ursprungliga avtalen inte 
respekterades av kronan. Problemen med att få fram koppar till ar-
rendesummorna kvarstod även under hösten men kammaren valde 
även denna gång att gå försiktigt fram. Följande vår lyckades man 
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förlänga arrendeavtalen för Medelpad och Torstuna härad, men ef-
ter denna tidpunkt gav man upp alla vidare försök att låta koppar-
bergsmännen förpakta landsräntorna gemensamt.

I likhet med flera av arrendatorerna i de spannmålsproducerande 
distrikten saknade bergsmännen tillräckliga kapitalresurser för att 
kunna hantera ekonomiska motgångar. Kronans ständiga ingrepp 
i arrendenas förvaltning kastade eventuella vinstkalkyler över ända 
och förvandlade skatteförpaktningen till en ren förlustaffär, åtmins-
tone på kort sikt. För kopparbergsmännens del förvärrades proble-
men av att man inte förmådde bygga upp någon egen uppbördsor-
ganisation, utan tvingades lita till självsvåldiga kompanjoner eller 
lokala uppbördsmän som främst såg till sitt eget bästa.52 Vid tiden 
för Gustav Adolfs död hade kopparbergsmännen hunnit dra samma 
slutsats som många borgerliga arrendatorer gjort före dem: det var 
inte längre något attraktivt alternativ att investera i kronans skat-
tearrenden. Undersökningen visar att militärstatens behov allt mer 
kom att inkräkta på arrendatorernas näringsutrymme, något som 
tidigare forskning inte har uppmärksammat.

Skattearrendena som kreditinstrument

Som framgått ovan var det ett återkommande irritationsmoment för 
många arrendatorer att staten krävde förskottsleveranser av skatte-
uppbörden. Enligt kontrakten skulle böndernas skatteprestationer 
vara arrendatorns egendom fram till dess att arrendesumman skul-
le betalas. I praktiken grep staten ofta in och krävde att få dispone-
ra resurser av olika slag för sina egna behov, något som naturligtvis 
riskerade att störa arrendatorernas egen handel med skattepersedlar-
na. Samtidigt innebar förskottsleveranser och andra former av kre-
ditgivning en chans för de mest kapitalstarka aktörerna att ytterli-
gare stärka sin position gentemot statsmakten. Genom att ge staten 
tillgång till de begärliga resurserna i förväg kunde vissa arrendato-
rer utverka löften om nedsatta arrendesummor i framtiden, samti-
digt som de uppbar ränta på sina fordringar. 

Under 500- och 600-talen kom de europeiska furstestaternas fi-
nanssystem att förändras i grunden. Behovet av att finansiera de allt 
mer kostsamma krigen ledde till att furstarna tvingades överge den 
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medeltida doktrinen att huvudsakligen leva av sina egna landin-
komster. Istället började man bygga upp omfattande administrati-
va organisationer för att kunna beskatta undersåtarna på permanent 
basis. De ökade statsintäkterna gjorde furstarna mer kreditvärdiga 
i marknadens ögon, vilket gjorde det möjligt att finansiera statens 
verksamhet genom att ta upp stora lån med framtida inkomster 
som säkerhet. Under samma period blev också metoden att för-
pakta statliga inkomster till privata aktörer allt vanligare i många 
europeiska stater.53

I Sverige hade Gustav Vasa redan vid 500-talets mitt byggt upp 
en omfattande skattebyråkrati i syfte att göra riket mindre beroen-
de av utländska långivare. Men sönernas expansionspolitik ledde till 
att utgifterna kom att överskrida inkomsterna med bred marginal, 
och när krigen dessutom gick dåligt tvingades man ta till tvångs-
metoder för att rädda situationen. Johan III gjorde vid två tillfällen 
bankrutt och fick ställa in sina betalningar. När Karl IX avled 6 
var Sverige i krig med både Danmark, Ryssland och Polen och so-
nen Gustav II Adolf såg sig nödsakad att söka fred på ofördelakti-
ga villkor. Än en gång måste Älvsborgs fästning, rikets enda hamn 
mot väster, återlösas från danskarna. Beloppet sattes till hela en mil-
jon riksdaler som skulle betalas inom sex år, och det fanns inga möj-
ligheter för den svenska kronan att skrapa ihop så mycket pengar 
enbart genom att kräva extraskatter av undersåtarna. För att kun-
na täcka statens skuld fordrades att enskilda långivare gick in med 
egna medel.54 

Älvsborgs andra lösen kom slutligen att finansieras genom att den 
svenska staten tog upp nya lån utomlands, framför allt i det kom-
mersiellt expansiva Nederländerna. Men det akuta behovet av lik-
vida medel tvingade den svenska staten att först mobilisera de in-
hemska stormännen att bidra till finansieringen. Flera av rikets 
mest förmögna invånare – både adel och borgare – övertalades un-
der åren 63–69 att bidra med betydande summor för att säkra 
Älvsborgs återgång till den svenska kronan. Den extraskatt som ut-
gick för inlösningen användes av kronan till uppköp av bergsmän-
nens råkoppar, som sedan såldes vidare till enskilda köpmän mot 
betalning i riksdaler. Meningen var att dessa skulle få igen sina ut-
lägg genom att i sin tur avyttra kopparen på den internationella 
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marknaden. På så vis fick staten tillgång till de myntade riksdaler 
som krävdes för att betala lösensumman, en valuta som det rådde 
stor brist på i Sverige.55 Flera av de bidragsgivare som nu investera-
de kapital i den svenska statsskulden skulle fortätta sin verksamhet 
som kreditorer och skattearrendatorer under hela Gustav Adolfs re-
gering. Bland dessa märks Stockholmsborgarna Peter Kruse, Erik 
Larsson och Peter Grönberg samt Joakim Danckwardt i Nyköping. 
Andra tongivande kronofinansiärer var borgaren i Reval Bogislaus 
Rosen samt holländaren Paridon van Horn, av vilka den senare age-
rade både i eget namn och som ombud för rådmannen i Hamburg 
Johan Rothenburg.56 

Betalningen av Älvsborgs lösen fungerade således som ett incita-
ment för den svenska staten att etablera starkare förbindelser med 
rikets ledande köpmän. De här storkapitalisterna – som vi redan 
mött i kapitel 3 – blev av naturliga skäl huvudintressenterna i det 
statliga handelskompani som lanserades 69, och de kom under 
de följande åren också att bli arrendatorer av statens skatteinkoms-
ter. Genom att försträcka medel i form av penningar och/eller va-
ror skaffade sig Kruse, Grönberg, Danckwardt och de övriga stora 
fordringar på kronan. För statsmaktens del kom arrendena att bli 
ett nödvändigt instrument för att reglera sådana skulder. Genom att 
arrendera ut skatte- och tullinkomsterna kunde man erbjuda säker-
het för ytterligare lån. Storkapitalisterna fick i gengäld friare händer 
och kunde själva driva in räntorna på sina lån till kronan.57 

Den finns flera fall där skatte- och tullarrendena utnyttjades av 
statsmakten som ett medel för att tillfredsställa sina fordringsäga-
re. Bogislaus Rosens kontrakt på förpaktningen av Ingermanland 
620 stipulerade t.ex. att han varje år fritt kunde disponera intäk-
ter motsvarande 0 000 daler av arrendets totala behållning, vilket 
skulle dras av från hans totala fordran på kronan.58 Systemets kal-
kylerbarhet förutsatte att arrendatorerna skulle kunna räkna av de 
belopp de tidigare ställt till kronans förfogande, men kammarher-
rarna var inte alltid benägna att acceptera ett sådant tänkesätt. Pe-
ter Grönberg tvingades t.ex. be Oxenstiernorna om hjälp för att se 
till att han verkligen fick disponera räntorna från Kopparbergslagen 
fritt, utan krav på motprestationer från kammarens sida.59 

Storkapitalisterna Grönberg, Rosen, Kruse och Wewitzer funge-
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rade under hela arrendeperioden som statsmaktens främsta långiva-
re inom riket. En sammanställning av kronans största fordringsäga-
re för år 62 ställer Peter Kruse och Mårten Wewitzer i en klass för 
sig.60 Det var emellertid aldrig statsledningens syfte att regelmässigt 
utnyttja arrendena för skuldsanering. Tvärtom strävade man efter 
att centralt förfoga över arrendesummornas användning. Wewitzers 
och Kruses stora fordran från åren 69–620 reglerades t.ex. genom 
att för ändamålet anvisa inkomster från ett stort antal distrikt, både 
utarrenderade och fogdeförvaltade.61 För de förmögna köpmännen 
innebar arrendesystemet ändå en ökad säkerhet genom att de själva 
i större utsträckning fick förfoga över inkomsterna, snarare än att 
vara beroende av anvisningar till andra uppbördsmän. Deras lån och 
krediter till kronan placerade dem samtidigt i en mycket gynnsam 
position när kontrakten skulle omförhandlas. Arrendekontrakten 
fungerade som ett viktigt medel för att fördjupa samarbetet mellan 
den svenska staten och det privata storkapitalet. Det var knappast 
heller någon tillfällighet att Wewitzer, Kruse och Grönberg samtli-
ga kom att sluta sina dagar som kronans ämbetsmän.62

De rika handelsmännen var inte ensamma om att finansiera sta-
tens verksamhet med lån och krediter – också de mer lokalt för-
ankrade skattearrendatorerna bidrog regelbundet med förskottsbe-
talningar till statskassan. I avräkningsboken för 630 listas enskilda 
personers fordringar på kronan för sina utlägg i samband med krigs-
förberedelserna under detta och föregående år. Föga förvånande är 
det storkapitalisterna som bidragit med de största beloppen, men 
flera av skattearrendatorerna har gjort försträckningar som väl kan 
mäta sig med de främsta adelsherrarna.63

Arrendatorernas förskottsleveranser på skatteuppbörden var resul-
tatet av en medveten politik från statsledningens sida. Under åren 
629–30 upprättade kammaren en rad kontrakt om extra spannmåls- 
och brödleveranser med både arrendatorer och adelsmän. Inträdet 
i det kontinentala kriget krävde särskilda insatser för att klara för-
sörjningen av trupperna – det skulle ta tid innan kriget kunde bör-
ja ”föda sig själv”.64 Men redan tidigare hade arrrendatorerna i de 
spannmålsproducerande områdena kunnat teckna särskilda avtal om 
förskottsleveranser av livsförnödenheter. Per Matsson i Linköping 
avtalade i april 624 med kammarherrarna om förskottsleveranser 

hallenberg.indd   143 08-08-07   12.35.28



STATSMAKT TILL SALU

44

av tusen tunnor råg och korn gentemot nedsättning på kommande 
års arrendesumma. När Gustav Larsson följande månad fick kon-
trakt på arrendet av Uppsala län erbjöds han samtidigt en särskild 
räntebonus för att leverera boskapshjälpen i förtid. Exemplen kan 
naturligtvis mångfaldigas.65 

Uppenbarligen hade många arrendatorer i de rika spannmåls-
bygderna tillräckligt goda marginaler för att regelbundet kunna 
bistå kronan med penninglån och förskottsleveranser. Det är fres-
tande att ta detta som belägg för arrendesystemets överlägsenhet 
gentemot den traditionella fogdeförvaltningen: fogdarna var sna-
rare kända för att släpa efter i åratal med sina restantier, då uppbör-
den av olika skäl inte kunnat levereras i tid.66 Det är dock vanskligt 
att utifrån detta dra några generella slutsatser rörande arrendesys-
temets effektivitet – härtill krävs en grundlig genomgång av upp-
bördshanteringen år för år. Men mycket tyder på att skatteförpak-
tarna var mer pålitliga när det gällde att driva in skatterna i tid. Ett 
stickprov i räntekammarboken för åren 624–25 visar att minst fyra 
av arrendatorerna levererat pengar och/eller varor som klart översti-
ger de belopp som de enligt kontrakten skulle vara skyldiga att be-
tala. Handlingen visar också att nära nog samtliga arrendatorer av 
kungsgårdar och lappmarker lyckats betala sin arrendesumma vid 
rätt tidpunkt. Å andra sidan kan man på andra platser finna hän-
visningar till att arrendatorerna ibland hade svårt att leverera ifrån 
sig uppbörden inom utsatt tid.67 

 I takt med att resursmobiliseringen från kronans sida blev allt mer 
intensiv minskade arrendatorernas vilja att bidra med extra med-
el till statens verksamhet. Ståthållaren i Östergötland Erik Jörans-
son beklagade sig våren 630 över att arrendatorerna i landskapet 
inte längre förmådde bistå med nödvändiga medel till krigsfolkets 
behov.68 Vid samma tidpunkt råkade fru Regina Basilier i konflikt 
med kammarråden sedan hon fått delar av sitt arrende i Söderman-
land indraget till kronan. Orsaken var att hon skall ha vägrat betala 
den förhöjning på värderingen av naturapersedlarna som kamma-
ren beslutat om, samt att hon insisterade på att få korta av tidigare 
gjorda förskottsleveranser från sin arrendesumma. Fru Regina hade 
uppenbarligen tappat förtroendet för kammarherrarna, men dessa 
försvarade sig inför drottningen med att de bara agerat enligt kung-
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ens egen befallning.69 För att kunna få fram medel till krigföring-
en tvingades statsledningen dagtinga om villkoren, som när Johan 
De la Gardie våren 632 fick order om att förhandla med arrenda-
torerna i Stockholms och Uppsala län om förskottsbetalningar i ut-
byte mot uppskov med återstoden av arrendesumman.70 Av allt att 
döma gick emellertid förhandlingarna fortsatt trögt. Kammarens 
kontraktsböcker från 630-talet innehåller mycket få uppgörelser 
med arrendatorerna om särskilda varu- eller penningleveranser. Is-
tället blev det vanligare att personer ur högadeln bistod statsmak-
ten med extra spannmålsleveranser.71

För statsmakten var arrendatorerna länge en tacksam mjölkkossa, 
som inte bara kunde garantera punktliga leveranser av de ordinarie 
skattemedlen utan också disponerade ett tillräckligt stort överskott 
för att kunna bistå kronan med både pengar och varuleveranser i 
förskott. De svenska skattearrendatorerna fungerade, precis som sina 
franska kollegor, som kreditgivare och investerare i statens expan-
sionspolitik.72 Men i takt med att statsmaktens resurskrav stegrades 
fick många arrendatorer svårt att hålla jämna steg. De klarade eller 
ville inte längre bistå med de nödvändiga medlen och statsledning-
en tvingades istället mobilisera resurser på andra håll, som när man 
633 förhandlade om omfattande spannmålsköp från Ryssland.73 

Min undersökning visar att staten – tvärtemot vad Alexander 
Loit påstått – ofta och gärna utnyttjade arrendena för att skaffa sig 
fördelaktiga lån och krediter.74 Arrendatorernas förmåga att bistå 
statsmakten med extra leveranser ger vid handen att skatteförpakt-
ningen måste ha varit en mycket lukrativ affär, åtminstone till en 
början. Men situationen förändrades drastiskt omkring 630. Den 
hårdhänta resursexploateringen inför det trettioåriga kriget begrän-
sade möjligheterna att handla med skattevaror, och allt fler arren-
datorer ansåg sig inte längre kunna försörja kronan med krediter. 
Kvar blev bara de största aktörerna: bruksherrarna, vilka till stor del 
själva var subventionerade av kronan med penninganslag och för-
månliga privilegier, samt storkapitalisterna i Stockholm vars affärer 
sedan länge varit intimt sammanknippade med den svenska mili-
tärstatens finansiering.
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Arrendatorernas lokala konflikter

Det har tidigare konstaterats att arrendekontraktens utformning – 
där kronan i princip förbehöll sig rätten till hela nettoinkomsten 
av fögderiet och arrendatorns profit gjordes helt beroende av han-
deln med skattevaror – bidrog till att göra skatteförpaktningen till 
ett nollsummespel mellan kronan och bönderna. De konflikter som 
uppstod mellan arrendatorerna och allmogen kommer att skärskå-
das i nästa kapitel. I de följande skall vi istället se vilka konfliktytor 
som skapades mellan skatteförpaktarna och andra grupper i lokal-
samhället. Arrendatorerna var privata affärsmän som samtidigt skulle 
fungera som statliga uppbördsmän vid uppbörden av de extraordi-
narie skatterna. I praktiken blev det naturligtvis svårt att hålla isär 
dessa motstridiga uppdrag. Till detta kommer att arrendatorerna, 
genom att de fick direkt tillgång till böndernas produktion, vann 
konkurrensfördelar gentemot andra grupper i lokalsamhället som 
också var intresserade av att tillägna sig böndernas överskott. 

I Värmland förpaktades Kroppa bruk med hela den östra delen 
av landskapet i maj 622 till Jan van Vossel, holländare och borgare 
i det nygrundade Göteborg, samt dennes konsorter. Göteborgarnas 
lokale representant var Gilius Matsson Spiksmed och denne fann 
sig snart vara klämd mellan motstridiga intressen. Till Gilius upp-
drag hörde bl.a. att uppbära boskapsskatten och leverera pengarna 
vidare till Stockholm, men då allmogen i Värmland saknade med-
el blev Gilius under våren 624 tvungen att själv låna ihop större 
delen av den summa han måste leverera till kronan. Dessutom rå-
kade han i konflikt med de krigsbefäl som fått särskilda hemmans-
räntor anslagna till sitt underhåll.75 Problemen ledde till att Gili-
us uppdragsgivare tappade förtroendet för honom. I augusti 624 
skrev han till kammarråden och bad att bli struken ur kontraktet 
eftersom van Vossel och hans konsorter ville säga upp samarbetet. 
Gilius Matsson hävdade att orsaken till brytningen var att han själv 
alltid vinnlagt sig om Kungl. Maj:ts befallningar medan götebor-
garna krävde att han skulle sätta deras intressen i första rummet. 
Jan van Vossel insisterade på att få tillsätta sin egen fogde vid bru-
ken, vilket ståthållaren Bo Ribbing motvilligt tvingades gå med på. 
Dessutom krävde arrendatorn att krigsfolket i fortsättningen skulle 
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anvisas till någon annan så att verksamheten vid bruken inte skul-
le behöva bli lidande.76

Underhållet av ryttare och knektar på hemmaplan vållade pro-
blem, eftersom stora delar av uppbörden måste reserveras för krigs-
maktens behov och därmed blev undandragen arrendatorernas egen 
disposition. Problemet tilltog när fler hemman blev anslagna till 
krigsfolkets försörjning så att arrendatorerna till sist fann sig dispo-
nera endast en mindre del av den totala skatteuppbörden inom sitt 
arrende. Det lokala utfallet varierade naturligtvis men i Konga och 
Uppvidinge härader var exempelvis 626 drygt 60 procent av den 
totala uppbörden avkortad till förmån för ryttare, knektar, präster 
och andra. Då var ändå arrendatorn där, Knut Matsson, en av de 
mer lyckosamma vad gällde egen handel med både livsmedel och 
levande oxar.77 Nils Erik Villstrand har visat att införandet av ett 
obligatoriskt båtsmanshåll på Åland under 620-talet medförde att 
arrendatorerna fick det svårare att klara sina övriga förpliktelser gen-
temot kronan. Statsledningen klarade helt enkelt inte av att säkra 
försörjningen av båtsmän utan att övriga verksamheter blev lidan-
de. På Åland som på övriga håll i riket kom krigsmaktens behov att 
krocka med arrendatorernas intressen.78

När det ekonomiska utrymmet krympte ökade naturligtvis risken 
för konflikter. Fru Regina Basilier, arrendator i Gripsholms län, kla-
gade på sommaren 629 hos kammarråden över att Tynnelsö och 
Rävsnäs gamla kungsgårdar riskerade att förfalla då hon inte läng-
re hade resurser att underhålla dem. Skulden till detta, menade fru 
Regina, låg hos officerarna som såg till att befria sina egna bönder 
från alla dagsverken och transporter till gårdarnas behov. För att kla-
ra gårdsdriften begärde ”Basilierskan” att få sitt arrende utökat till 
att omfatta hela Selebo samt kammarens löfte om att endast offi-
cerarnas egna boställen skulle undantas från arbetsprestationer till 
gårdarna.79 Medan arrendatorerna på detta vis ondgjorde sig över 
krigsbefälens löneförmåner klagade dessa i sin tur över att de inte 
fick ut sitt underhåll på grund av skatteförpaktarnas senfärdighet.80 
I denna konflikt hamnade arrendatorerna emellertid allt som of-
tast i underläge – militärstaten prioriterade i de flesta fall krigsfol-
kets behov.

Mellan skattearrendatorerna och de vanliga köpstadsborgarna 
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uppstod inte sällan en snedvriden konkurrenssituation på grund av 
de många förmåner som arrendeväsendet kunde erbjuda. Detta re-
sulterade i konflikter om arrendatorernas rättigheter samt vilka som 
skulle få del av dem. Borgarna i Norrköping protesterade t.ex. hös-
ten 625 mot arrendatorernas spannmålshandel i staden. Då skatte-
förpaktarna fått kammarens tillstånd att sälja sin arrendespannmål 
direkt till de främmande köpmännen gick stadens borgerskap mis-
te om mycket av sin traditionella handel på de tyska östersjöstäder-
na. Dessutom hade arrendatorerna börjat köpa upp det överskott 
som bönderna själva brukat föra till staden för att istället sälja det-
ta tillsammans med sina egna varor. Norrköpingsborna hamnade 
således i underläge både vid inköp och försäljning, och de klagade 
bittert över att deras egna handelsprivilegier inte var mycket värda 
så länge arrendatorerna tilläts fortsätta med sitt omfattande lands-
köp.81 Skatteförpaktarnas affärsverksamhet på landsbygden torde 
dock ha varit näst intill omöjlig för staten att övervaka. 

Längre norrut i riket krävde borgarna i den växande staden Här-
nösand att själva få del i förpaktningen av landsräntorna i Ång-
ermanland. Våren 624 hade exfogden Anders Eriksson (Bröms) 
samt stadens riksdagsman Clas Nilsson arrenderat landskapet på 
tre år. Sommaren därpå beskrev Anders borgerskapet i staden som 
”svåro bullersamma”. Borgarna hävdade att Clas Nilsson bara age-
rat i egenskap av stadens representant och att de gemensamt hade 
rätt till halva arrendet. Anders Eriksson förnekade detta och hotade 
att säga upp sin del av kontraktet om inte Clas Nilsson fick fortsätta 
som medarrendator. Anders påstod dessutom att landskapets invå-
nare aldrig skulle acceptera att bli lagda under staden. Anders och 
Clas fick sitta kvar året ut, men följande år tog borgmästare och råd 
i Härnösand över arrendet av Ångermanland, med Abraham Peders-
son och Mikael Nilsson Dombeck som sina representanter.82

Konflikterna mellan stadsbor och arrendatorer i Ångermanland var 
inte över med detta. Hösten 628 överlät kammarkollegiet arrendet 
av landskapet på den stenrike Stockholmsborgaren Erik Larsson (von 
der Linde), men denne förpaktade i sin tur uppbördshanteringen vi-
dare till den mer lokalt bevandrade Anders Eriksson. Anders gamla 
konflikt med borgarna i Härnösand blossade genast upp med för-
nyad intensitet. Följande vår skrev Härnösandsborna till kammar-
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råden och protesterade mot att Anders ville tvinga dem ifrån sitt 
arrende i förtid och förhindra dem att kräva in sin resterande upp-
börd. Borgarna menade att Anders Eriksson avtalat med bönder-
na om att samtliga köpmansvaror skulle säljas direkt till Erik Lars-
son i Stockholm, varför stadens borgare nu helt saknade varor att 
bärga sig själva med. Dessutom hade Anders på rådstugan förbju-
dit stadsborna att överhuvudtaget resa omkring i landskapet. Bor-
garna hotade genom sina ombud att helt överge staden om Anders 
Eriksson fick fortsätta som ”befallningsman eller plågmästare som 
han nu länge hava åstundat och försälja”.83

Ur statsledningens synvinkel framstår Anders Eriksson snarast 
som en ovanligt driftig uppbördsman. Ståthållaren Johan Måns-
son kunde våren 629 rapportera att Anders förmått bönderna i 
Ångermanland att acceptera att varje mantal skulle betala 2 daler 
extra ”till riksdalerns förhöjning”, det vill säga för att kompensera 
det inhemska myntets dalande värde. Ståthållaren befarade emel-
lertid att en sådan höjning skulle bli alltför betungande för allmo-
gen.84 Men när Erik Larsson drog sig ur sitt arrendeavtal med kro-
nan fick kammarråden anledning att börja uppmärksamma Anders 
Erikssons handel. Den nytillsatte kronofogden Mats Matsson rap-
porterade följande höst om hur Anders Eriksson förbjudit bönder-
na i landskapet att sälja sina varor till någon annan än honom själv 
och att han dessutom spridit rykten om kopparmyntets försäm-
rade värde.85 Länsbokhållaren Peder Eriksson rapporterade samti-
digt att det inte gick att uppbringa någon proviant i Härnösand: 
arrendatorn hade redan under sommaren låtit skeppa de mesta av 
det som bönderna haft att sälja till Stockholm, och det som åter-
stod hade fogden fått ta som vederlag för kronans skatter. Både 
Härnösandsborna själva, den nye landsfogden samt bokhållaren i 
Norrland var alltså överens om att Anders Erikssons omfattande 
handel utgjorde ett hot mot stadens ställning. Trots detta återkom 
Anders som kronofogde i landskapet 632 sedan landsräntorna un-
der föregående år varit förpaktade till kopparbergsmännen.86 

Även om uppgifterna om Anders Erikssons handel förmodligen 
är något överdrivna visar exemplet på ytterligare en av arrendesyste-
mets avigsidor: när arrendatorerna köpte sig tillgång till böndernas 
skatter hamnade de i en monopolliknande ställning som de kunde 
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utnyttja på bekostnad andra näringsidkare. Härnösandsbornas för-
bittring kan ha berott på att de såg sin egen dominerande ställning 
i landskapet hotad.87 Det faktum att Anders Eriksson var uppback-
ad av Erik Larsson, en av rikets mest förmögna män, gjorde natur-
ligtvis hans position än mer gynnsam. Det var dock inte självklart 
att arrendatorerna alltid hade övertaget gentemot sina borgerliga 
näringsbröder. Detta kan illustreras av Västerviksarrendatorn Ber-
til Ratkin som 629 hävdade att borgerskapet i Västervik hindrade 
honom från att driva in allmogens skatter i de rätta varorna. Väs-
terviksborna ansåg sig nämligen ha förtursrätt till böndernas pro-
duktion då bönderna var skyldiga pengar för varor som borgarna 
tillhandahållit. Här skymtar ett system där borgarna i den expan-
siva staden Västervik tävlade om att skaffa sig klienter bland lands-
bygdsbefolkningen. Liknande beskyllningar riktade arrendatorn på 
Noraskog, Andry Dress, mot de köpmän som levererade varor till 
bergsmansgårdarna för att sedan kräva förtursrätt till bergsmännens 
produktion. I båda fallen riktade kammarråden skarpa uppmaning-
ar till ståthållarna att se till att kronans räntor först blev uppburna 
innan någon privat gäld fick drivas in.88 

Arrendatorerna torde dock allt som oftast ha kunnat utnyttja för-
tursrätten till böndernas produktion till sin egen fördel. I Öster-
botten var det så kallade majmiseriet utbrett. Borgarna i städer som 
Vasa och Karleby levererade varor i förskott till allmogen på lands-
bygden och kunde sedan kräva ersättning i vad helst för varor som 
bönderna hade att erbjuda.89 Arrendekontrakten öppnade möjlig-
heter till att vidareutveckla detta system. Karl Svensson, som arren-
derade den norra delen av landskapet från 627, hade i sin tur för-
paktat rätten att uppbära boskapshjälpen och kvarntullen vidare till 
två borgare i Vasa, Eskil Hendersson och Jakob Jönsson. När kam-
marfiskalen hösten 630 ville ställa arrendatorns efterlevande till 
svars för att denne utan tillstånd förpaktat kronans rättigheter häv-
dade dessa att de båda Vasaborgarna själva hade begärt att få del i 
arrendet. Vi kan lugnt utgå ifrån att arrendatorn förstod att ta bra 
betalt för affären, samt att arrangemanget med tre borgare som de-
lade upp skatteuppbörden sinsemellan sig knappast gynnade de öv-
riga stadsbornas handel med omlandet.90

Tullarrendena var särskilt känsliga då dessa innebar att vissa bor-
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gare tog sig rätten att beskatta sina grannar och ståndsbröder. Med 
tiden blev statsledningen medveten om detta, även om man i det 
längsta höll fast vid att utarrenderingen av småtullarna var en bra 
affär för statskassan. Detta framkommer bl.a. i kammarrådens brev 
till gubernatorn i Finland, Gabriel Bengtsson, där dennes initiativ 
att förpakta lilla tullen och accisen i Åbo möts med försiktigt gil-
lande. Men Gabriel uppmanas vara vaksam mot orättvisor i tax-
eringen:

dock så att Gub: ville granna uppsikt där med hava…och icke efterlåta 
borgerskapet taxera var annan, att var måtte giva som han ligger i skatt, 
att den utvisade summa kan där med betalas, av vilket förorsakas kunde, 
att den som minst eller intet införa, skulle giva så mycket i tull som den 
största handeln driver91

För borgerskapet del var risken uppenbar att utarrenderingen av kro-
nans inkomster skulle leda till att vissa skodde sig på de andras be-
kostnad. Men städernas starka män var själva ofta involverade i ar-
rendena och de ville knappast avsäga sig den möjligheten frivilligt. 
Frågan om skatteförpaktningens vara eller inte vara splittrade stån-
det, och till skillnad från bönder och präster tog man inte direkt av-
stånd från arrendesystemet vid riksdagen 633. Men i ståndets ge-
mensamma besvär gick man till storms mot uppbörden av den lilla 
tullen och de personer som arrenderade densamma:

Helst medan samma tullar och acciser synes mera lända till en hop löst 
partis riktande och förkovring, än till sådana landsens och cronones gagn 
och bästa, såsom ögonskinligt är, av deras understuckne hantering som 
de driva; där de eljest förrän de till sådana tjänster komma, vore alldeles 
av sig komne och uti stor fattigdom stadde; men sedan de en liten tid uti 
tjänsten varit hava, äro de genom sitt orättrådige snappande och pockan-
de uti tämlig förmögenhet komna.92

Borgarnas riksdagsrepresentanter hävdade således att tullarrendato-
rerna berikade sig själva på det allmännas bekostnad, och krävde där-
för att både stadstullarna och accisen skulle avskaffas. Vid förhand-
lingarna med förmyndarregeringen backade dock borgarna från sina 
ursprungliga krav, och nöjde sig med att begära att tullarna i fort-
sättningen bara skulle arrenderas till ”redliga svenska män”.93

Prästeståndet skulle 633 ställa sig i spetsen för kraven på arrende-
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systemets avskaffande, men på det lokala planet hade kyrkans tjä-
nare sällan några ekonomiska intressen som kunde hotas av arren-
datorerna. Den höjning av prästetaxan som genomfördes från 629 
medförde emellertid att prelaterna hamnade på kollisionskurs med 
dem som förpaktade skatterna. Året därpå protesterade prästerna 
i Södermanland mot att arrendatorerna krävde dem på högre taxa 
med hänvisning till myntets försämrade värde. Kyrkmännen me-
nade att arrendatorerna borde kunna kompensera sig för prishöj-
ningen på annat håll och krävde att deras egna utlagor måste förbli 
oförändrade. Liknande protester hördes ifrån flera andra landskap.94 
Under de följande åren besvärade sig prästerna också mot att arren-
datorerna krävde dem på utskrivningshjälp samtidigt som de såg till 
att friskriva sitt eget folk.95 Statsledningens strävan efter att maxime-
ra resursuttaget förvandlade på kort tid prästeståndet till arrende-
systemets värsta vedersakare. Vid riksdagen 633 skrädde prästerna 
inte orden: regeringen måste avsätta arrendatorerna och utnämna 
”beskedliga” fogdar i deras ställe.96

Två viktiga grupper återstår att redogöra för: bergsmännen och 
adeln. Etablerandet av nya bruksanläggningar innebar ett hot mot 
det traditionella, småskaliga bergsbruket. Resurserna var begränsa-
de och när staten prioriterade den storskaliga tillverkningen hamna-
de bergsmanshyttorna i underläge. Det är dock först under 630-ta-
let som bergsmännens pressade situation börjar lämna djupare spår 
i kammarkollegiets korrespondens. Kopparbergsmännen besvära-
de sig 632 över bruksarrendatorernas och borgarnas egna hyttor i 
Kopparbergslagen, och krävde att dessa omgående måste stängas då 
de inkräktade på bergsmännens eget näringsutrymme. Bergsmän-
nen klagade också över att arrendatorerna krävde dem på den skat-
tekol de behövde för att driva sina egna hyttor. Kammarråden sva-
rade med att befalla arrendatorerna att istället uppbära pengar för 
kolen, så att bergsmännens bruk inte skulle bli lidande.97 I prak-
tiken lär bruksarrendatorerna knappast ha avstått från att utnyttja 
sitt övertag när det gällde att rekvirera de nödvändiga resurserna. 
Redan följande höst återkom kopparbergsmännen med nya klago-
mål och kammarråden försäkrade åter att arrendatorerna inte hade 
rätt att kräva bergsmännen på kol från deras egen ”täktekolsjord”. 
Men böndernas kol måste ovillkorligen ställas till arrendatorernas 
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förfogande och mot denna stordrift hade bergsmännen i längden 
små möjligheter att hävda sig.98

Adeln var den ledande gruppen i det svenska samhället under hela 
600-talet. Som tidigare framhållits hörde det till undantagen att 
adelspersoner själva arrenderade skattedistrikt. I vilken mån kunde 
då skattearrendena direkt inverka på adelns intressen? En uppenbar 
konfliktyta var naturligtvis de extraskatter och andra pålagor som ar-
rendatorerna måste kräva in av adelns egna landbor. När Karl Oxen-
stierna våren 626 beviljades arrende av de tre socknar i Östergötland 
som låg i anslutning till sätesgården Lindö, motiverades detta med 
att allmogen inte skulle behöva besväras av alltför många uppbörds-
män.99 I Västergötland klagade några arrendatorer 629 över att de 
blev överfallna av bönderna då de försökte samla in kronans hjälp-
skatter från Visingsborgs grevskap. Greve Magnus Brahe hävdade att 
arrendatorerna krävde orättmätiga avgifter av hans landbor och be-
gärde därför att själv få arrendera de skatter som landbönderna var 
skyldiga att utgöra kronan. Kammarherrarna tycks inte ha velat stö-
ta sig med greven utan valde att godkänna arrangemanget.100 

I övrigt är det svårt att finna belägg för öppna konflikter mellan 
arrendatorer och adelsmän. Förklaringen är knappast att adeln i ge-
men var mer positiv till arrendatorernas verksamhet, utan snarare 
det faktum att arrendatorerna normalt inte hade befogenhet att in-
kräkta på adelns privilegier. Möjligen kan risken för konfrontatio-
ner ha ökat när kungen och rådet under slutet av 620-talet började 
nagga adelsprivilegierna i kanterna. Storköpmannen och skattear-
rendatorn Per Gudmundsson hotade 630 att säga upp sitt arren-
de av Östbo och Västbo härader i Småland med hänvisning till att 
adeln där skulle undanhålla honom en stor del av tiondeuppbörden 
på sina sätesgårdar.101 När protesterna mot arrendesystemet på 630-
talet blev en riksdagsfråga var det ändå adelsståndet som valde att 
hålla den lägsta profilen. I sina ståndsbesvär nöjde man sig med att 
begära att arrendatorernas anslagna uppbörd skulle ses över i anslut-
ning till en allmän jordrevning.102 Adelns ökade intresse för skatte-
köp och jorddonationer stod dock i skarp motsättning till arrenda-
torernas önskan att få disponera större delen av skatteuppbörden för 
egen del, och detta faktum bör ha gjort adelsmännen mindre benäg-
na att försvara systemet med utarrendering av kronoräntor.
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Sammantaget står det klart att arrendatorernas verksamhet gav 
upphov till en rad konflikter med starka grupper i lokalsamhället: 
krigsbefäl, borgare, präster och adel. Detta är kanske inte så anmärk-
ningsvärt, det gamla fogdesystemet hade inte heller varit särskilt po-
pulärt i många kretsar. Men arrendatorerna bedrev sin verksamhet 
i det egna vinstintresset snarare än i kungens namn, och detta gjor-
de dem i mångas ögon särskilt förhatliga. Dessutom hade arrenda-
torerna stora kapitalresurser och utgjorde just därför ett större hot 
mot andra samhällsgrupper som också var intresserade av bönder-
nas överskott. Statsledningen kunde tack vare skattearrendena för-
säkra sig om ekonomiskt stöd från de rikaste köpmännen, men ef-
ter 630 stod det klart att systemet alstrade konflikter som hotade 
att störa militärstatens expansionsplaner. Frågan är nu hur den stat-
liga administrationen hanterade det tilltagande missnöjet med ar-
rendatorerna – vad gjorde man när hela systemets legitimitet ham-
nade i gungning?

Den statliga kontrollapparatens roll

Kammarordningen från 68, samt de instruktioner som utfärda-
des under de närmaste åren, delegerade huvudansvaret för kontrol-
len av den lokala förvaltningen till de kungliga ståthållarna (ibland 
kallade landshövdingar eller gubernatorer). Ståthållarna tilldelades 
en nyckelroll när det gällde att legitimera systemskiftet och upp-
rätthålla bilden av en statsmakt som skyddade undersåtarnas rätt-
tigheter. Sedan kronan i november 68 förpaktat skeppsgården i 
Västervik med underliggande områden till Kristian Welshuisen och 
Paridon van Horn utfärdade man en särskild instruktion till ståt-
hållaren på Kalmar, Sven Månsson (Eketrä). Denne fick i uppdrag 
att övervaka verksamheten vid skeppsgården samt att se till att ar-
rendatorerna inte tvingade bönderna att betala för höga avgifter. 
Det är tydligt att statsledningen var fullt medveten om vilka meto-
der som stod till buds för arrendatorerna att öka sina intäkter med. 
Icke desto mindre tvingades man redan i september 69 beordra 
Sven Månsson att tillsammans med Herman Wrangel rannsaka om 
allmogens besvär mot arrendatorerna i Västervik.103

Statsledningen var alltså från början fullt medveten om att arrende-
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systemet kunde sätta regeringens legitimitet på spel. Det gamla syste-
met med kungliga fogdar som skötte indrivningen av kronans skatter 
innebar att allmogen i hela riket hade direktkontakt med den statliga 
förvaltningen. Även om fogdarna i regel var högst impopulära kun-
de bönderna förhandla med dem om villkoren för skatteuttaget, det 
vill säga när, hur och var skatteprestationerna skulle levereras. David 
Beetham understryker betydelsen av ett brett deltagande för att ska-
pa legitimitet för det politiska styret. Om undersåtarna regelbundet 
bjuds in till förhandlingar stärker detta tilltron till regimens legitimi-
tet.104 Den svenska statsförvaltningen kom under den tidigmoder-
na perioden att förfina sina metoder för att hantera lokala konflikter. 
Undersökningar har visat att fogdarna var tvungna att ta hänsyn till 
allmogens betalningsförmåga och ibland medgav uppskov eller till-
fälliga skattelättnader för dem som inte kunde betala i tid.105

Privatiseringen av skatteuppbörden innebar att bönderna förlo-
rade denna möjlighet till påverkan och istället tvingades förhand-
la med en arrendator som enbart företrädde sitt eget vinstintresse. 
Arrendatorns omedelbara mål var att driva in så mycket resurser 
som möjligt för att på så vis kunna maximera sin egen profit. Där-
för hade han knappast några incitament till att förhandla med bön-
derna om uppskov – en försenad betalning innebar ju en personlig 
förlust då arrendatorn redan hade förpliktigat sig att leverera hela 
summan av sitt distrikt in till statskassan. Till skillnad från fogdarna 
behövde arrendatorerna inte heller lämna fullständig räkenskap, vil-
ket gjorde att verksamheten blev betydligt svårare för centralmakten 
att kontrollera. Följaktligen fick ståthållarna en avgörande betydel-
se: de skulle hålla ögonen på de privata skatteindrivarnas verksam-
het och samtidigt inför allmogen legitimera den statliga organisa-
tionens fortsatta närvaro i lokalsamhället.

Ståthållarna hämtades så gott som alltid ur den svenska aristokra-
tin, vilket innebar att de knappast identifierade sig med de köpman-
naintressen som dominerade bland arrendatorerna.106 När ett skat-
tedistrikt arrenderades ut var det ståthållarnas uppgift att underlätta 
övergången från kronoförvaltning till skatteförpaktning. Man skulle 
hjälpa kammarråden med att finna lämpliga arrendatorer, förhand-
la med dessa samt deras borgensmän om att ställa nödvändig säker-
het, samt ”inrymma” skatteförpaktarna sina arrenden genom att un-
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dervisa allmogen om de nya förhållandena som nu skulle råda.107 I 
många fall kunde detta ske utan problem men det var inte ovanligt 
att övergången stötte på förhinder. Arrendatorerna uppmuntrades 
av statsledningen att bjuda över varandra och det var inte alla som 
klarade av att leva upp till sina utfästelser. 

Ett exempel på detta är den tyske köpmannen Herman Bothe van 
Bentijn som i maj 622 tecknade kontrakt med kammarråden om 
att arrendera hela Öland på tio år för en summa av 9 746 daler år-
ligen. Kontraktsvillkoren var anmärkningsvärda även bortsett från 
att detta handlade om en förpaktning av ovanligt omfattande slag. 
Märkligast var att ståthållaren i Kalmar inte tilläts utöva någon som 
helst myndighet på Öland, utan alla eventuella besvär mot arrenda-
torns verksamhet måste riktas direkt till kungen eller kammarråden. 
Redan följande år utfärdades emellertid ett nytt kontrakt med delvis 
förändrade villkor: arrendesumman sänktes till 8 295 daler årligen 
men i gengäld lovade arrendatorn att på egen bekostnad underhål-
la 25 ryttare och 450 fotsoldater på ön, vilka skulle stå under hans 
eget befäl. Vidare utfäste sig Bothe att under arrendeperioden tre-
dubbla kronans inkomster på ön. I det fall han lyckades med detta 
skulle han inte bara få sitt arrende förlängt på ytterligare tio år, utan 
också tilldelas fullt adelskap med gods och adliga privelegier. Ståt-
hållaren på Kalmar fick nu en starkare position: om någon under-
såte klagade över arrendatorn skulle ståthållaren låta rannsaka och 
sedan döma i tvisten på laga ting. Om Bothe inte blev nöjd med 
domen kunde han dock själv driva saken vidare i hovrätten.108 

Det generösa avtalet med Herman Bothe framstår som något av 
en glädjekalkyl och mycket riktigt hamnade den tyske handelsen-
treprenören snart i ekonomiska svårigheter. I april 624 utfärdades 
ett nytt kontrakt, där Bothe tvingades dela ansvaret med sina mor-
bröder Hans och Daniel Pläss samt de båda Wismarsborgarna Jö-
ran Pren och Henrik Rainer.109 Bothe själv hade tillbringat vintern 
i Tyskland för att skaffa sig hjälp med att betala sina skulder till 
kronan. Bengt Kafle, ståthållare på Kalmar, försökte vid upprepade 
tillfällen få arrendatorn att återvända för att fullfölja sitt kontrakt, 
men sommaren 624 stod det klart att Bothe faktiskt inte hade någ-
ra medel att tillgå. Ståthållaren hade då genom sina ombud hun-
nit inspektera förhållandena på ön och kunnat konstatera att för-
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råden var tomma, krigsfolket ännu inte fått ut sin lön samt att den 
renovering av Borgholms slott som påbörjats inte alls var av den 
omfattning som arrendatorn hade uppgivit. Det framkom även att 
Herman Bothe försökt föra sina tyska långivare bakom ljuset ge-
nom att hänvisa till välfyllda spannmålsförråd som inte existerade i 
praktiken.110 För att rädda situationen tvingades direktören i han-
delskompaniet, Mårten Wewitzer, gå in som delägare i arrendet till-
sammans med Jöran Pren, som under hösten och vintern försökte 
uppbringa pengar till att täcka de skulder han nu fått överta. Det 
skulle emellertid dröja ända till februari 625 innan huvuddelen av 
arrendesumman var betalad.111 

Arrangemanget att låta arrendatorn på Öland stå fri från ståthål-
larens kontroll slog alltså alldeles fel. När Herman Bothe lämnades 
på egen hand satte han sina egna intressen framför kronans och ståt-
hållaren Bengt Kafle fick ägna stor möda åt att ordna upp den oreda 
Bothe lämnat efter sig. Statsmakten var tvungen att förbättra sina 
regionala kontrollfunktioner för att kunna bevaka att arrendatorer-
na verkligen gjorde rätt för sig. Problem med arrendatorer som inte 
skötte sina förpliktelser, eller ens brydde sig om att besöka sina arren-
dedistrikt, förekom på flera håll. I Finland hade kammaren hösten 
624 förpaktat hela Åbo län till den tyske köpmannen Kasper Rote-
mund men denne tillträdde aldrig sitt arrende personligen utan gu-
bernatorn Nils Bielke tvingades själv övervaka uppbördshantering-
en. Sedan Rotemund följande vinter ännu inte sänt något ombud 
för att överta ansvaret, klagade Bielke till kammarråden och Åbo län 
kom därefter åter att läggas under fogdeförvaltning.112

Arrendesystemet förutsatte således att ståthållarna ständigt höll 
tummen i ögat på arrendatorerna för att se till att de skötte sina 
åtaganden. Detta fick allt större betydelse i takt med att skatterna 
höjdes och pressen på resurserna ökade. Privatiseringen av skatte-
uppbörden innebar således inte att staten slapp undan kostnaderna 
för att övervaka själva uppbördshanteringen, utan snarare att denna 
funktion flyttades uppåt i ämbetshierarkin från fogdarna till ståt-
hållarna. För att de senare skulle klara uppgiften krävdes särskild 
experthjälp och sommaren 624 slog regeringen fast att det i varje 
län måste finnas en bokhållare med särskilt ansvar för att övervaka 
uppbördshanteringen och sammanställa länsräkenskaperna.113 När 

hallenberg.indd   157 08-08-07   12.35.32



STATSMAKT TILL SALU

58

kraven ökade blev förhållandet mellan arrendatorer och ståthålla-
re mer ansträngt. Johan Månsson, ståthållare i Norrland, var miss-
nöjd med arrendatorerna i Österbotten och föredrog våren 629 att 
utse en särskild uppbördsman för den nya extraskatten, ”femmar-
kershjälpen”. Men ståthållaren tvingades backa från sitt beslut se-
dan arrendatorn Karl Svensson protesterat hos kammaren. Johan 
Månsson hävdade att förpaktarna gick bakom hans rygg när de re-
dovisade sin uppbörd direkt inför kammarråden i Stockholm istäl-
let för att ge ståthållaren ordentliga besked.114 Han fick medhåll av 
bokhållaren som klagade över att arrendatorerna bara svarade ho-
nom hånfullt när han begärde information om uppbörden.115

Hos kammarråden i Stockholm, liksom hos flera av ståthållarna, 
börjar det under åren kring 630 märkas ett allt större missnöje med 
arrendatorernas manipulationer med uppbörden. Bristen på spann-
mål och andra livsmedel ledde till att arrendatorerna hellre lät allmo-
gen betala pengar för extraskatterna till krigsfolket, så att de själva 
kunde disponera naturapersedlarna för egen räkning.116 Klagomå-
len från allmogen om brist på pengar och varor blev allt mer hög-
ljudda, och ståthållarna fann sig vid flera tillfällen nödsakade att ta 
böndernas parti. Karl Bonde, ståthållare på Örebro slott, begärde 
629 att allmogen skulle få uppskov med hjälpskatten. Bonde häv-
dade att arrendatorerna borde lägga ut pengarna till dess bönder-
na hade råd att betala.117 Karl Bonde hade för sin del mycket an-
nat att stå i. Då Joakim Danckwardt 630 sade upp sitt arrende av 
Närke fick Bonde order om att tillsätta nya befallningsmän i land-
skapet samt att assistera den f.d. arrendatorn med att kräva in sin 
resterande uppbörd. Han skulle även undersöka hur Danckwardt 
behandlat allmogen i Närke och vad som skett med 628 års salt-
leveranser. Karl Bonde fick dessutom nya instruktioner sommaren 
630 att genomföra en särskild rannsakning om vad som skett med 
inkrävandet av femmarkershjälpen i hans distrikt.118 

Ståthållarnas tunga arbetsbörda samt de allt starkare protesterna 
från allmogen mot arrendatorernas metoder gjorde att klagomålen 
började hopas hos kammarråden i Stockholm. Därför tvingades 
man sända ut särskilda ämbetsmän från Stockholm för att under-
söka orsakerna till missnöjet. Dessa var inte alltid populära. An-
ders Olsson, som våren 630 fått i uppdrag att rannsaka om man-
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talslängderna i Västergötland, rapporterade att han inte kom någon 
vart eftersom arrendatorerna vägrade hjälpa honom med att få fram 
viktig information.119 Under början av 630-talet kom kammarfis-
kalerna att genomföra en rad inspektionsresor för att komma till 
rätta med vad man uppfattade som ett omfattande fusk från arren-
datorer och andra uppbördsmän.120

Riksdagen i Stockholm våren 633 resulterade i en formlig pro-
teststorm mot arrendatorerna. Förmyndarregeringens reaktion lät 
inte vänta på sig. För kammarfiskalen Israel Olofsson utfärdades i 
maj 633 en allmän instruktion för hans kommande inspektionsre-
sor runt om i riket. Dokumentet kan läsas som en provkarta på skat-
tearrendatorernas uppfinningsrika metoder för att gynna sig själva 
på kronans och allmogens bekostnad. Fiskalen beordrades granska 
arrendatorernas redovisning av de böter som de utdömt samt de 
hjälpedagsverken som de förmått bönderna att göra. Vidare skul-
le han undersöka huruvida skatteförpaktarna låtit bruka ödehem-
man och annan kronoegendom för sin egen räkning, liksom i vilken 
mån dessa försummat underhållet av kronans egna gårdar och berg-
verk. En särskild punkt ägnas åt arrendatorernas missbruk av skjuts-
färder, det vill säga deras benägenhet att tvinga allmogen att gratis 
transportera arrendatorernas eget köpmansgods såväl som kronans 
skattepersedlar. Israel Olofsson skulle också undersöka hur förpak-
tarna i Bergslagen förvarade sitt skatte- och tiondejärn samt vilka 
mått och vikt de använde när de krävde in skatterna.121

Instruktionen åtföljdes av en fullmakt som noga förklarade syftet 
med rannsakningarna för allmogen:

Göra veterligt, att eftersom gemenligen sig i landsändarna tilldrager, att 
både av en part fogdar och arrendatorer, så väl som andra privatpersoner, 
icke allenast kronan på åtskilliga sätt bliver försnillat, utan och undersåtar-
na i mången måtto oförrättade, och där antingen icke djärvas klaga, eller 
och icke komma till väga att söka landshövdingarna och ståthållarna […]. 
Så på det sådant så mycket möjligt förekommas, och undersåtarnas skäli-
ga besvär kunniga bliva, så och så mycket bättre botas må, hava vi avfär-
dat denne brevvisare ärlig och välaktad Israel Olofsson […] med fullmakt 
och befallning så i städerna som å landet, på det flitigaste att rannsaka och 
lagligen inquirera, om alla saker som kronans räntor angå […].122
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Regeringen hade alltså uppfattat missnöjet och signalerade kraft-
fulla åtgärder för att komma till rätta med missförhållandena. Bara 
genom att lyssna till undersåtarnas klagomål kunde arrendator-
nas fusk uppdagas och sedan vederbörligen bestraffas. Det krävdes 
med andra ord en kraftigt förstärkt statlig kontrollverksamhet för 
att kunna rädda det privata uppbördssystemets legitimitet. Ändå 
fanns det bland kammarråden kvar en stark tro på egenintresset 
som drivande kraft: Israel Olofsson fick nämligen samma höst löf-
te om att för egen del behålla en tredjedel av den summa som un-
dandragits kronan i skatt. Kammarfiskalen skulle med andra ord 
jobba på egen provision!123

Samtidigt som kammarfiskalerna intensifierade sin disciplinering 
av fuskande arrendatorer blev ståthållarna i de olika landskapen allt 
mer oumbärliga när det gällde att försvara arrendesystemets fortbe-
stånd inför undersåtarna. Allmogens klagoskrifter remitterades regel-
bundet till ståthållarna som fick ansvara för att finna lösningar som 
kunde tillfredsställa både statens och böndernas intressen. Ståthållar-
na framstod alltmer som systemets hjälpgummor: genom sin aukto-
ritet som statliga representanter skulle de medla i de otaliga tvister 
som uppstod mellan bönder och skattearrendatorer. Allra tydligast 
var detta när det gällde bruksentreprenörerna. Bland kammarens 
utgående skrivelser 630 finns en hel rad exempel på hur ståthållar-
na förväntades assistera De Geer genom att förhandla med allmo-
gen. Johan Månsson i Norrland skulle t.ex. köpslå med bönderna 
i Gästrikland om att mot betalning transportera varor till Österby 
och Leufsta bruk. Hans kollega, Erik Jöransson i Östergötland, fick 
i uppdrag att övertyga bönderna där att leverera ved till Finspång i 
utbyte mot att få slippa fler utskrivningar. När rörsmederna i Väst-
manland hotade lägga ned arbetet i protest mot att De Geer inte 
ordnat med deras underhåll, fick ståthållarna i Mälarprovinserna 
order om att ersätta smederna med medel från de extraskatter som 
kommit in för att smidesarbetet inte skulle bli lidande.124

När det blev svårare att uppbåda kapitalstarka privatpersoner vil-
liga att investera i skattearrenden tvingades ståthållarna rycka in för 
att underlätta för de intressenter som fortfarande kunde komma ifrå-
ga. Sedan kammarråden kommit överens med kopparbergsmännen 
om villkoren för deras arrende av Medelpad respektive Torstuna hä-

hallenberg.indd   160 08-08-07   12.35.33



6

ARRENDATORERNAS AFFÄRER

rad 633 gavs ståthållarna i uppdrag att rekrytera dugliga fogdar och 
skrivare som kunde bevaka bergsmännens intressen. Per Nilsson på 
Kopparberget skulle särskilt bevaka att bergsmännen inte drog på 
sig för stora restantier samt omgående underrätta deras borgensmän 
om uppbördsleveranserna inte kom fram i tid.125 Mängden klago-
mål ledde så småningom till en uttalad skepsis bland ståthållarna 
rörande arrendesystemets eventuella fördelar. I flera fall argumen-
terade ståthållare för att arrendatorer som misskött sig borde läm-
na sina befattningar, men kammarrådens linje tycks ha varit att ar-
rendekontrakten i största möjliga utsträckning måste fullföljas.126 
Även i räknekammaren på Stockholms slott hade man dock börjat 
lära av erfarenheterna. När myntmästaren Tobias Kleinow 634 er-
bjöd sig att öka kronans intäkter med 2000 daler årligen om han 
fick arrendera Västerbergslagen ifrågasatte kammarråden om detta 
verkligen skulle vara möjligt utan att allmogen blev lidande.127 Den 
naiva optimism som t.ex. präglat förpaktningen av Öland tolv år ti-
digare hade nu bytts mot en betydligt nyktrare realism. 

För att sammanfatta: privatiseringen av skatteuppbörden gav de 
adliga ståthållarna en allt mer utsatt roll som statsmaktens främsta 
företrädare i landsorten. Deras uppgifter var både av ekonomisk och 
politisk art – de skulle övervaka förpaktarnas verksamhet och se till 
att de nödvändiga resurserna levererades i rätt tid och till rätt plats, 
men de skulle också legitimera själva resursuttaget genom att de-
monstrera för allmogen att staten tog deras klagomål mot fuskande 
skattearrendatorer på allvar. Den senare uppgiften växte i betydel-
se i takt med att kampen om resurserna blev mer intensiv och pro-
testerna mot arrendatorernas övergrepp allt fler. Där staten till en 
början kunnat sänka sina direkta kostnader genom att överlåta upp-
bördshanteringen till privata aktörer tvingades man i ett senare skede 
öka sina indirekta kostnader för att kunna bygga upp en fungerande 
kontrollapparat. Därför fungerade inte skattearrendena i längden 
som något effektivt medel för att sänka statens transaktionskostna-
der. När staten väl skapat en organisation för att övervaka den lo-
kala uppbördshanteringen låg det nära till hands att återföra hela 
ansvaret för skatteindrivningen i statlig regi. Axel Oxenstiernas by-
råkratiska länsförvaltning – som sjösattes 635 – kan ses som en lo-
gisk utveckling av hans ståndsbröders erfarenheter från att överva-
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ka och legitimera det impopulära arrendesystemet. Privatiseringen 
av skatteuppbörden bidrog på sitt sätt till att skola in blomman av 
den svenska högadeln i rollen som hängivna statstjänstemän.

Från guldålder till kris

De fyra delundersökningar som ingår i detta kapitel ger en samstäm-
mig bild av arrendesystemets utveckling: från guldålder till kris inom 
loppet av ett knappt decennium. Det rationella anbuds- och kon-
traktförfarande som till en början fungerade relativt väl sattes snart 
under press, och i takt med att motsättningarna mellan arrendato-
rerna och andra samhällsgrupper ökade hamnade till sist hela skat-
tesystemets legitimitet i gungning. Beslutet att avskaffa skattearren-
dena 635, som i tidigare forskning har framställts som plötsligt och 
svårbegripligt, bör istället betraktas som en logisk reaktion på de po-
litiska och organisatoriska problem som riskerade att stiga statsled-
ningen över huvudet. Det anmärkningsvärda var snarast att arren-
desystemet kunde överleva så pass länge som det ändå gjorde. 

Alla tillgängliga fakta tyder på att skattearrendena från början va-
rit attraktiva. En mängd personer hörde av sig till kammaren i Stock-
holm och begärde att få arrendera vissa distrikt eller inkomstkällor. 
Arrendatorerna tycks ha omfattats av ett relativt gott besittnings-
skydd och det faktum att många av dem kunde bistå staten med pen-
ninglån och förskottsleveranser tyder på att deras vinstmarginaler va-
rit generöst tilltagna. Men när statsmakten från mitten av 620-talet 
började anslå fler resurser till krigsmaktens behov förändrades situ-
ationen. Staten ruckade i praktiken på villkoren när stora delar av 
skatteuppbörden lyftes ur arrendatorernas händer för att användas 
till krigsfolkets underhåll. Därmed minskade arrendatorernas utrym-
me för att bedriva egen handel med skattepersedlarna, medan arbetet 
med att kräva in extraskatterna för kronans räkning tog allt mer tid i 
anspråk. Militärstatens resursexploatering trängde således undan den 
privata affärsverksamheten och majoriteten av skattearrendatorerna 
kom att fungera mer som traditionella kronofogdar. Följden blev att 
många småborgerliga arrendatorer valde att dra sig ur sina arrenden 
då dessa inte längre ansågs vara särskilt lönsamma. 

I några landskap återinfördes fogdeförvaltningen redan under 

hallenberg.indd   162 08-08-07   12.35.33



63

ARRENDATORERNAS AFFÄRER

sommaren 629, men statsledningen höll i det längsta fast vid att 
utarrendering av statliga inkomster var det mest effektiva sättet att 
administrera skatteuttaget. Trots stora ansträngningar blev det un-
der 630-talet allt svårare att finna personer beredda att investera i 
uppbördshanteringen. De rikaste köpmännen föredrog dessutom 
tullarrenden framför att förpakta härader eller landskap, då stads-
tullarna var betydligt lättare att administrera. Statsmaktens politik 
gynnade framför allt de bruksherrar och andra storarrendatorer som 
bedrev produktion kopplad till krigsmaktens behov: vapenfakto-
rier, järn- och kopparbruk samt vantmakerier. När det gällde bru-
ken ställde statsledningen sällan några krav på extra varuleveranser, 
utan understödde istället verksamheten genom att skjuta till extra 
medel när så behövdes.

Det står klart att staten utnyttjade arrendatorerna för att få till-
gång till krediter i form av pengar och varuleveranser. Många av de 
storkapitalister som valde att investera i skattearrendena var redan 
före 620 etablerade kronofinansiärer genom sin inblandning i kop-
parhandeln och betalningen av Älvsborgs lösen. Män som Kruse, 
Grönberg, Wewitzer och Rosen fortsatte under hela arrendeperio-
den att försträcka staten medel i utbyte mot förmånliga arrende-
villkor, där inbetalningen av arrendesummor till stor del fick kvit-
tas mot redan gjorda leveranser. Möjligheten att själva få disponera 
inkomstkällorna gav långivarna en betydligt bättre säkerhet än vad 
det gamla systemet med invisningar till fogdar och andra uppbörds-
män hade kunnat erbjuda. På samma vis fick arrendatorerna av kro-
nobruk och manufakturer betala sina arrenden genom varuleve-
ranser, och avtalen fick ofta löpa vidare när kronan inte förmådde 
betala det pris som från början stipulerats i kontraktet. Men även 
måttligt kapitalstarka aktörer som förpaktade de mindre skattedi-
strikten anlitades regelbundet av staten som långivare. Arrendena 
fungerade i ett inledande skede som ett utmärkt verktyg för stats-
makten att öka sitt ekonomiska svängrum med. 

Pressen på resurserna medförde emellertid att många av arren-
datorerna med tiden fick det svårare att tillmötesgå statsledning-
ens krav på förskottsleveranser. När skatteförpaktarna bara kunde 
disponera en mindre del av den totala uppbörden för egen räkning 
var det endast de mest förmögna aktörerna som hade möjligheter 
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att få verksamheten att gå runt. Det faktum att statsledningen var 
angelägen om att disponera så mycket som möjligt av räntorna för 
egen del gjorde dessutom att man blev mindre benägen att kom-
pensera arrendatorerna för gjorda försträckningar genom att skri-
va ned arrendesummorna. I praktiken erbjöd statsmakten allt säm-
re säkerhet för de investerade medlen, varför många arrendatorer 
föredrog att dra sig ur samarbetet. Som ekonomisk institution kla-
rade arrendesystemet inte av att motstå trycket från militärstaten, 
och de enskilda arrendeavtalen kunde därför inte fungera som un-
derlag för långsiktig ekonomisk utveckling. Tidigare forskning har 
inte obeserverat sambandet mellan militärstatens ökade resursbe-
hov och arrendesystemets sammanbrott, varför detta framstår som 
ett av den här undersökningens viktigaste resultat.

Kammarkollegiets brevkorrespondens visar med all önskvärd tyd-
lighet hur arrendatorerna hamnade på kollisionskurs med starka 
intressen i lokalsamhället. Krigsbefäl och ryttare inkräktade på ar-
rendatorernas näringsutrymme genom att deras förläningar av hem-
man och räntor minskade det disponibla överskottet. För städer-
nas borgare innebar arrendena en snedvridning av konkurrensen, 
eftersom de köpmän som arrenderade kronans räntor kunde skaffa 
sig en starkare position på marknaden genom att bedriva storskalig 
handel med böndernas skattevaror. I Bergslagen kom bruksarren-
datorernas resurskrävande verksamhet att hota bergsmännens små-
skaliga tillverkning. Då skattetrycket ökade kom arrendatorernas 
indrivning av extraskatter för kronans räkning att leda till konflik-
ter även med prästerna och i viss mån adeln. Höga skatter har säl-
lan varit populära, men eftersom arrendatorerna var köpmän som 
skulle verka för sin egen profit betraktades deras verksamhet med 
särskild misstänksamhet. När bönderna på riksdagen 633 krävde att 
arrendena skulle avskaffas fanns redan ett utbrett missnöje ibland 
många samhällsgrupper. Där tidigare forskning hävdat att det var 
böndernas protester som välte systemet visar den här undersökning-
en att motståndet var lika stort på andra håll.

Privatiseringen av skatteuppbörden kan ses som exempel på en 
misslyckad statlig intresseaggregering. Statsledningen lyckades visser-
ligen utnyttja skattekontrakten för att etablera ekonomiska förbin-
delser med inhemska köpmän och utländska industrientreprenörer. 
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Men på sikt medförde utvecklingen att de storskaliga kapitalintres-
sena måste prioriteras på andra gruppers bekostnad. Arrendatorer-
nas verksamhet stötte bort viktiga samhällsgrupper och kostnader-
na för att implementera den statliga krigspolitiken blev därmed allt 
högre. Till sist kunde statsledningen inte längre legitimera den för-
da politiken inom systemets ramar, utan en återgång till statlig upp-
bördshantering blev nödvändig. Matthew Vester har i sina studier 
av förpaktningen av saltaccisen i Savojen visat hur denna institu-
tion erbjöd lokala grupper möjligheter att delta i uppbördshante-
ringen. Det svenska arrendesystemet fungerade istället uteslutande: 
statliga privilegier koncentrerades till en liten grupp entreprenörer 
medan övriga lämnades utanför. Protesterna från olika håll visar att 
arrendena blev en politisk återvändsgränd – snarare än att öka del-
aktigheten var det många undersåtar som kände sig uteslutna från 
inflytande i det nya systemet.128

Statsledningen var redan från början fullt medveten om att förpakt-
ningen av statens skatteintäkter till privata affärsmän lätt kunde leda 
till en rovdrift på böndernas resurser. Därför fick ståthållarna i land-
skapen en central roll: dels för att övervaka statens ekonomiska in-
tressen, dels för att legitimera systemskiftet inför undersåtarna. För 
allmogen var det nödvändigt att ha någon att vända sig till med sina 
klagomål när det inte längre var möjligt att köpslå med fogdarna om 
skatteuttagets former. Från början fanns på sina håll en närmast naiv 
inställning att arrendatorerna skulle kunna sköta skatteuppbörden 
utan särskild övervakning, men kammarens tjänstemän blev snart 
varse att så inte var fallet. Ståthållarna tvingades i praktiken ta ett allt 
större ansvar för att kontrollera arrendatorernas förehavanden och 
den regionala förvaltningsapparaten växte genom rekryteringar av 
bokhållare och annan personal. När protesterna från allmogen ökade 
tvingades kammarråden utse särskilda ämbetsmän – kammarfiskaler 
– som skulle åka runt i landet och samla information om de missför-
hållanden som uppstått till följd av skatteförpaktarnas handel. Både 
hos den centrala och regionala förvaltningen märks under 630-talet 
ett allt större missnöje med arrendatorernas ständiga tillkortakom-
manden. Kostnaderna för att övervaka de privata aktörerna och legi-
timera deras verksamhet hade till sist blivit så höga att en återgång till 
fogdeförvaltningen sågs som ett realistiskt alternativ. 
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Alexander Jonsson har velat förklara introduktionen av permanen-
ta länsstyrelser 635 som ett svar på statsledningens ständiga problem 
med att kontrollera och disciplinera sina lokala uppbördsmän. Jag 
menar att det knappast var någon tillfällighet att länsstyrelserna in-
fördes samtidigt som skattearrendena avskaffades. Det här kapitlet 
har visat att svårigheterna med att övervaka den lokala verksamhe-
ten ökade kraftigt under arrendeperioden, och att behovet att legi-
timera resursuttagen tvingade fram en omdaning av den regionala 
förvaltningsnivån. Paradoxalt nog blev det mest bestående resulta-
tet av privatiseringsvågen därför en effektivisering och byråkratise-
ring av den statliga organisationen.129

Arrendesystemets uppgång och fall är en historia om hur politik 
och ekonomi hängde ihop. Vem tjänade egentligen mest på syste-
met? Till en början var skatteförpaktningen en lönsam affär både 
för statskassan och för arrendatorerna själva. Men när krigspoliti-
ken blev allt mer hänsynslös rubbades balansen och arrendesyste-
met kom i större utsträckning att ensidigt gynna statsmaktens in-
tressen. Staten subventionerade fortfarande industrientreprenörerna 
med fördelaktiga arrendeavtal, men många andra arrendatorer fick 
se sina vinstmarginaler krympa ihop. Samtidigt krävde den allt in-
tensivare exploateringen en starkare legitimering av själva resursut-
tagen – och här var skatteförpaktarna, som hunnit göra sig impo-
pulära i många kretsar, inte längre särskilt användbara. Till sist kom 
böndernas protester mot systemet att få en avgörande betydelse, och 
det är dessa vi ska följa i nästa kapitel.
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5

Privatisering och protest
En strukturell konflikt

Arrendesystemet var kontroversiellt i många avseenden. Att staten 
tillät privata aktörer disponera fritt över böndernas skattepålagor un-
der en längre period innebar att dessa gynnades på bekostnad andra 
grupper. Medel som annars skulle ha varit statlig egendom kom nu 
att användas och omsättas i privata affärer. Detta hotade framför allt 
andra intressen som var beroende av handeln med naturapersedlar. 
Som vi har sett i kapitel 4 gällde detta i praktiken de flesta grupper i 
samhället: både borgare, präster, krigsbefäl och adelsmän råkade allt 
oftare i konflikt med skattearrendatorerna över rätten till lokala resur-
ser. Den grupp som stod i skarpast motsättning till de privata skatte-
förpaktarna var emellertid den skattebetalande allmogen.1 

Konflikten mellan allmoge och arrendatorer hade tre grundläg-
gande orsaker. För det första innebar arrendatorernas handel ett hot 
mot bondens önskan att själv styra sin produktion och sälja sitt över-
skott till högstbjudande. Bondens skattepersedlar betingade ofta ett 
högre värde i praktiken än vad som angavs i kronans avlösningstax-
or. Svenska bönder var vana vid att agera på marknaden eftersom 
bristen på resurser gjorde det nödvändigt att byta till sig de varor 
som man inte själv kunde producera på gården.2 Arrendatorerna 
var å sin sida beroende av tillgång till böndernas produkter för att 
kunna göra vinster på varuhandeln. Jämfört med de fogdar som ti-
digare skött skatteindrivningen tog arrendatorn en större risk, då 
han förbundit sig att betala en fast summa pengar när räkenskaps-
året var till ända. För det andra erbjöd den statliga myndighet som 
arrendatorerna tilldelades genom kontrakten tillfällen att utnyttja 
böndernas arbete och resurser för egen vinning. Genom att mani-
pulera priser och leveransvillkor kunde skatteförpaktarna ytterliga-
re förbättra sin konkurrensfördel på allmogens bekostnad. För det 
tredje uppmuntrade systemet till en hårdare indrivning av bönder-
nas skatter. Kungens fogdar hade ofta dragits med stora balanser 
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eftersom bönderna inte alltid hade resurser att betala sina skatter i 
tid. En arrendator hade mindre anledning än fogden att acceptera 
uppskov med betalningen, då varje försening med stor sannolikhet 
skulle innebära en personlig förlust. Dessutom kunde arrendatorn 
hänvisa till att böndernas skatteprestationer nu enligt kontraktet 
var hans privata egendom.3 

Detta bokens femte kapitel skall utreda konflikterna mellan all-
moge och skatteförpaktare under hela arrendeperioden, 68–635 
(ca). Källmaterialet baseras även här på kammarkollegiets rika ma-
terial: på brevkorrespondensen mellan ståthållare och centralmakt, 
men också på de omfattande protokollen från kammarrättens pro-
cesser mot diverse tull- och skattearrendatorer. Till detta kommer 
också de besvärsskrivelser som bönderna ställde upp för att skicka 
med sina representanter till riksdagarna. Det sistnämnda källma-
terialet har jag kunnat tillgodogöra mig genom min kollega fil.dr 
Johan Holms försorg, då Johan generöst givit mig tillgång till sina 
egna bearbetningar.4 Förutom dessa källor har jag även använt mig 
av kungliga brev i riksregistraturet, svenska riksrådets protokoll samt 
riksdagsacta. Målet har varit att samla in så mycket information som 
möjligt om de konflikter som funnits för att sedan studera utfallet, 
dvs i vilken mån bönderna kunde få rätt och skatteförpaktarna blev 
ställda till svars. Följande frågor har ställts till materialet:

• Vilka konflikter fanns mellan allmoge och arrendatorer, och 
vad handlade dessa om? 

• Vad kan böndernas protester säga oss om skatteförpaktarnas 
möjligheter att utnyttja systemet till sin egen fördel?

• Hur valde statsmaktens företrädare att bemöta protesterna? 
Fanns det i realiteten några möjligheter att påverka och mildra 
systemets effekter underifrån?

• Hur utsatta var arrendatorerna själva – var det vanligt att de 
blev avsatta eller tvingades lämna sina distrikt på grund av all-
mogens klagomål?

• På vilket sätt utvecklades böndernas protester över tid? Finns 
det fog för påståendet att allmogens reaktioner bidrog till be-
slutet att avskaffa arrendena och återföra skatteuppbörden i 
statlig regi igen?
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Tidigare forskning har starkt betonat konflikterna mellan allmo-
ge och arrendatorer och dess betydelse för beslutet att avskaffa ar-
rendena. Redan C.T. Odhner hävdar att det var protesterna under 
riksdagen 633 som fick regeringen att ge upp systemet.5 J.A. Alm-
quist framhåller att arrendatorernas makt över allmogen i många 
fall urartade till utpressning, och ansluter sig sedan till Odhners 
tes att de var de många klagomålen som tvingade statsledningen 
att ändra uppfattning.6 Att sambandet mellan protesterna och sy-
stemets avskaffande inte är fullt så enkelt demonstrerades dock av 
Georg Wittrock, som i sin banbrytande studie av allmogens be-
svär konstaterade att den massiva kritiken vid riksdagen 633 inte 
fick genomslag förrän något år senare, när den värsta proteststor-
men redan hade blåst över.7 Mina egna resultat pekar på att stats-
ledningen i det längsta insisterade på att så mycket som möjligt 
av rikets räntor skulle arrenderas ut, trots alla problem och pro-
tester. För att förklara sambandet mellan allmogens protester och 
systemets avskaffande är det nödvändigt att följa utvecklingen över 
tid och noggrant studera hur konflikterna kom att hanteras inom 
systemet.

De första protesterna

Statsledningen var redan från början inställd på att privatiseringen 
av skatteuppbörden knappast skulle välkomnas av allmogen. I ka-
pitel 4 såg vi hur förpaktningen av Västerviks skeppsgård till Pari-
don van Horn och Kristian Welshuisen åtföljdes av detaljerade in-
struktioner till ståthållarna på Kalmar att tillse att arrendatorerna 
inte tillfogade bönderna någon skada.8 Trots säkerhetsåtgärderna 
råkade de båda holländska köpmännen omedelbart i konflikt med 
allmogen. Hösten 69 protesterade bönderna i Norra Vedbo härad 
genom att lämna in en lista med klagopunkter till häradstinget. Ar-
rendatorerna anklagades för fusk med mått och vikt samt oegentlig-
heter vid uppbörden av levande oxar. Ståthållarna på Kalmar beord-
rades därför kalla allmogens representanter till rådstugan i Västervik 
för att tillsammans med borgmästare och råd undersöka sannings-
halten i anklagelserna. Om arrendatorerna kunde beslås med fusk 
skulle de stå sitt straff och dessutom ersätta kungen (inte bönder-

hallenberg.indd   169 08-08-07   12.35.35



STATSMAKT TILL SALU

70

na!) för mellanskillnaden. Om det däremot visade sig att bönderna 
farit med osanning skulle ståthållarna låta näpsa dem så att man i 
fortsättningen skulle akta sig för att komma med anklagelser utan 
skälig grund. Processen mellan arrendatorerna i Västervik och all-
mogen i Norra Vedbo skulle pågå i ytterligare fem år och vi får an-
ledning att återkomma till resultatet senare. Tvisten hindrade emel-
lertid inte statsledningen från att hösten 620 utvidga holländarnas 
arrende till att omfatta även Östra och Södra Vedbo härader.9

Skatteförpaktningen var ett känsligt ämne också i de baltiska 
provinserna. Storköpmannen och spannmålshandlaren Bogislaus 
Rosen i Reval hade redan hösten 67 skrivit kontrakt på arrendet 
av Koporje län i Ingermanland. Vid samma tillfälle förärades Bo-
gislaus adlig titel av den svenske kungen, något som knappast lade 
band på hans blomstrande affärsrörelse. Tre år senare utökades ar-
rendet till att omfatta även Ivangorods och Jama län i samma pro-
vins. Rosens framfart förorsakade omgående protester från invånar-
na i Ivangorods län, vilka påstod att arrendatorn krävde mer i skatt 
än vad de tidigare varit vana vid att betala. Kammaren i Stockholm 
svarade med att ge ståthållaren Henrik Fleming på Narva uppdrag 
att bevaka att Rosen respekterade undersåtarnas gamla privilie-
gier.10 I ett senare brev uttryckte Fleming betänkligheter över hela 
arrangemanget, då han menade att det faktum att Rosen var köp-
man riskerade att göra undersåtarna motsträviga. Henrik Fleming 
erbjöd sig istället att själv överta arrendet av länet, men detta stred 
mot principen att statsmaktens kontrollerande representant skulle 
stå fri från egna ekonomiska intressen i området. Kammarens svar 
gick inte att missförstå:

Så behagar oss sådane edra arrenden intet väl, och befalle eder för den 
skull allvarligen, att i där med avslå skole, ty vi hava förordnat eder till 
ståthållare, att i skole hålla hand över våre undersåtar, att dem icke något 
över lag ske måtte, anten av arrendatorer eller andra. Ty det vill sig icke 
väl skicke, att vara både ståthållare och arrendator.11

Uppenbarligen var Fleming redan djupt insyltad i Rosens affärer, för 
kammarrådet Joakim Berndes, som några veckor senare skickades till 
provinsen, fick särskilda order att se till att ståthållaren inte engagera-
de sig ytterligare i arrendatorernas verksamhet.12 Klagomålen från det 
svenska väldets östligaste utposter var knappast några renodlade bon-
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deprotester. Hänvisningen till undersåtarnas gamla privilegier tyder 
snarare på att det kan ha varit lantadeln som reagerade mot arrenda-
torns girighet. I den efterföljande rättegången mot Bogislaus Rosen 
spelade emellertid allmogens besvär en viktig roll.13 Flemings oro för 
att köpmannen Bogislaus Rosen saknade legitimitet som statsmak-
tens företrädare pekar dessutom på ett generellt problem: underså-
tarna både i riket och provinserna var vana vid att förhandla direkt 
med kungens representanter om sina skatter och andra pålagor. En 
köpman som i första hand företrädde sitt eget vinstintresse kunde lätt 
misstros av undersåtarna, i synnerhet om han kunde misstänkas vara 
i maskopi med kungens ståthållare på platsen. 

Flera uppgifter styrker bilden av omfattande allmogeprotester mot 
arrendatorerna redan under systemets första år. Våren 620 besvära-
de sig bergsmännen i Östergötland över arrendatorn på Finspångs 
bruk, Willem de Besche, som de anklagade för att kräva extra på-
lagor i form av järn och körslor. Från Åland rapporterades att bön-
derna där vägrade göra dagsverken till kungsgårdarna.14 I samband 
med riksdagen våren 622 besvärade sig bönderna i bergslagsområ-
dena över att arrendatorerna tvingade dem till fler dagsverken och 
längre körslor än vad som tidigare varit brukligt. Allmogen i Öst-
bo och Västra härader i Småland protesterade mot att deras arren-
dator krävde pengar för deras stavrumsved, och inte ville acceptera 
den gamla överenskommelsen att bönderna istället skulle transpor-
tera sand till Jönköping.15 

Att statsledningen tog protesterna på allvar visar det mandat för 
arrendatorerna som kungen utfärdade vid riksdagens avslutande 
(se kapitel 2 ovan). Motivet till åtgärderna sades vara undersåtarnas 
klagomål över att arrendatorerna tvingade dem att betala sin skatt i 
pengar istället för varor, och då värderade persedlarna betydligt hög-
re än vad som stipulerades i kontrakten. Genom sådana manipula-
tioner med avlösningen kunde arrendatorerna göra sig en enkel för-
tjänst utan att behöva befatta sig med naturauppbörden. De gånger 
skatten drevs in i natura beskylldes skatteförpaktarna för att använ-
da större mått och vikter än vad som var normalt för kronans upp-
börd. Kungens mandat förbjöd allt sådant oskick och stipulerade 
att ingen fick tvinga allmogen att erlägga pengar för de varor som 
ingick i deras årliga skatt. Dessutom slog man särskilt ned på arren-
datorernas godtyckliga värdering av de fodrings- och gärdeoxar som 
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bönderna i Götalandskapen var skyldiga att utgöra. Även om man-
datet gav bönderna rätt i sak så saknade staten ännu kontrollmedel 
för att övervaka hela uppbördshanteringen. Texten visar snarast att 
arrendatorerna i praktiken hade rikliga möjligheter att manipulera 
indrivningen av böndernas skatter till sin egen fördel.16

Protesterna från bondehåll föranledde således regeringen att upp-
märksamma problemen med fuskande arrendatorer – till att börja 
med mest i form av vackra ord i förordningar men så småningom 
också allt mer i handling. Vi har tidigare sett hur ståthållarnas över-
gripande ansvar för att bevaka arrendatorerna snart omvandlades till 
fler specificerade kontrolluppgifter. I de instruktioner som kungen 
utfärdade för de hemmavarande riksråden under sina krigsexpedi-
tioner utomlands poängterades ständigt herrarnas plikt att reagera 
på varje signal från allmogen om missnöje med arrendatorerna.17 
Rädslan för protester medförde att man lät föra in särskilda para-
grafer i arrendekontrakten där man förbjöd förpaktarna att använ-
da sina egna mått samt att godtyckligt utdöma böter utan att först 
lagföra förövaren. Kontrakten slog också fast att arrendatorerna un-
der inga omständigheter fick betunga undersåtarna med nya påla-
gor eller extra avgifter.18 Det faktum att besvärsskrivelserna fortsat-
te att strömma in tyder dock på att sådana åtgärder knappast kan 
ha haft någon omedelbar effekt.

Låt oss återvända till bönderna i Norra Vedbo. Den rättsprocess 
de inledde mot skatteförpaktarna i Västervik sommaren 69 ham-
nade till sist i kammarrätten i Stockholm 624. Fyra bönder från 
häradet reste på vårvintern till huvudstaden för att möta arrenda-
torn och storköpmannen Paridon van Horn, och där på plats upp-
repa sina beskyllningar mot denne framför flera närvarande riks-
råd. Rättegången förtjänar att granskas i detalj eftersom den har 
mycket att säga om hur förhållandet mellan allmoge och arrenda-
torer kunde te sig. Allmogens första klagopunkt var att van Horn 
brutit den överenskommelse som träffats om att varje bonde skulle 
erlägga 3 tunnor samt en skäppa råg per mantal för 620 års land-
tågsgärd. När bönderna skulle leverera spannmålen i Västervik blev 
var och en krävda på ytterligare 2 öre i kompensation, och de som 
inte genast erlade hela summan blev uppskrivna och måste fullgö-
ra sin betalning vid nästa resteting. van Horn förnekade emeller-
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tid all kännedom om detta och hävdade att det var hans kompan-
jon Welshuisen som borde svara till dessa anklagelser.19

”Kalmar-hjälpen”, den extraskatt i spannmål som skulle levereras 
till Västervik, var nästa inslag i tvisten. Bönderna påstod att Paridon 
van Horn hade beordrat dem att leverera all sin råg till staden, samt 
då lovat dem att spannmålen skulle värderas till ett pris av 2 daler 
(eller 8 mark) tunnan. Då bönderna fullföljt sin del av avtalet och 
transporterat varorna hela vägen hade arrendatorerna emellertid 
ändrat sig. Nu skulle tunnan endast gälla för 7 mark och bönderna 
måste själva stå för mellanskillnaden, antingen i råg eller penningar. 
Deras utsända representanter klagade bittert över att arrendatorer-
na lurat dem att transportera spannmålen 4 mil ned till Västervik, 
när de lika gärna kunde ha sålt den för samma pris hemma i hära-
det. van Horn försvarade sig med att han ursprungligen befallt bön-
derna att leverera spannmålen till Martinidagen, det vill säga den  
november. När den sedan inte blev levererad förrän i februari ville 
han inte längre acceptera det överenskomna priset. Allmogens sän-
debud hävdade å sin sida att de inte fått arrendatorernas brev med 
befallningen uppläst för sig förrän efter julhelgen. 

Huvudorsaken till dispyten skulle alltså enligt bönderna vara att 
arrendatorerna i Västervik brutit sina ursprungliga överenskommel-
ser med allmogen, för att i efterhand kunna manipulera villkoren 
för uppbörden till sin egen fördel. Men konflikten gick djupare så. 
van Horn och Welshuisen anklagades också för att mäta upp skat-
tespannmålen med för stora mått, utkräva dryga böter av dem som 
inte kunde betala skatten i tid samt begära högre ersättning för skat-
tehöet än vad kungens avlösningstaxa angav. När det gällde den luk-
rativa handeln med levande oxar beskylldes arrendatorerna för att 
medvetet hindra allmogen från att besöka de lokala marknaderna. 
På så vis kunde bönderna pressas till att lägga extra pengar emellan 
när de skulle leverera sina gärdeoxar, för att inte behöva sälja sin bo-
skap till lägre pris då marknadssäsongen väl var över.

Det är uppenbart att konflikten mellan bönderna och de holländ-
ska arrendatorerna handlade om ekonomiska intressemotsättning-
ar. van Horn och hans konsorter strävade efter att lägga under sig 
så stor del av allmogens spannmålsöverskott som möjligt, samti-
digt som man krävde böter och extra kompensation i form av reda 
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pengar när hela uppbörden inte blev levererad i tid. Bönderna å sin 
sida slog vakt om sin rätt att sälja sin spannmål till den som betala-
de bäst, och reagerade kraftigt mot arrendatorernas försök att ma-
nipulera priser och avlösningstaxor. Skatteförpaktarna tycks inte 
ha dragit sig för att ta till de grövsta metoder för att säkra sin egen 
profit. Bonden Nils Persson i Landsjö intygade att uppbördsmän-
nen i Västervik mätte upp skatten med för stora mått. När bönder-
na blev varse att de alla blivit uppsatta på restlängd trots att de le-
vererat samma mängd som de brukade göra, grep de tag i skäppan 
för att sända den till Kungl. Maj:t som bevis. Men arrendatorerna 
ville inte riskera någon inblandning uppifrån – deras tjänare jaga-
de bönderna och tog tillbaka skäppan, för att sedan slå den i små-
bitar mitt framför ögonen på de förbittrade bönderna. 

Historien understryker hur svårt det var för statsledningen att 
kontrollera arrendatorernas förehavanden. Då ståthållaren Erik Jö-
ransson på Kronoberg tillfrågade böndernas sändebud varför de inte 
hade underrättat honom om missförhållandena svarade de att de 
fruktat att ståthållaren bara skulle hålla med arrendatorerna. Det 
är tydligt att allmogen i norra Småland inte hade någon större till-
tro till den adlige representantens vilja att försvara böndernas rättig-
heter. Den långdragna processen kunde inte föras till någon slutlig 
dom, trots att bönderna påstod sig kunna styrka allt vad arrenda-
torn tvingat dem att betala. Paridon van Horn nekade blankt till 
alla beskyllningar och till sist kvarstod ord mot ord. Bonden Karl i 
Åby satte emellertid fyra par oxar i vad på att han kunde bevisa att 
arrendatorn krävt för mycket pengar i avlösning av skattepersedlar-
na och Paridon lovade att betala det dubbla om någon kunde be-
visa honom ha handlat med orätt. Hela saken remitterades åter till 
rådstugan i Västervik där bönderna åtminstone delvis gavs rätt. Pa-
ridon van Horn måste betala sina åtta par oxar, men de övriga an-
klagelserna tycks inte ha varit möjliga att bevisa. van Horn hade 
redan 623 flyttat sin verksamhet till Stockholm och valde att inte 
förnya sitt småländska arrende. Kontraktet övertogs istället av and-
ra köpmän vilka som regel också var bosatta i Västervik. Allmogens 
ihärdiga motstånd slutade således med en halv seger, men processen 
hade tagit flera år och bönderna i Norra Vedbo med omnejd ham-
nade ändå i händerna på nya förpaktare.20
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Allmogens strategier

Det envisa motståndet från invånarna i Norra Vedbo var på intet 
sätt unikt. Även på andra håll i riket resulterade de lokala konflik-
terna mellan bönder och arrendatorer med segdragna konflikter i 
domstolarna, där kammarrätten så småningom kom att utgöra slut-
stationen. Böndernas beslutsamhet att föra processerna vidare från 
lägsta till högsta instans kan ses som ett led i motståndets förrätts-
ligande – våld och uppror blev under militärstatens tidevarv en allt 
mindre attraktiv strategi för att hävda sig mot överheten och dess 
lokala representanter. Denna process är känd från flera delar av Eu-
ropa under den tidigmoderna perioden och i det tyska området har 
forskarna noterat att bönderna anmärkningsvärt ofta kunde vinna 
framgångar genom att föra sin klagan till domstolarna. Kimmo Ka-
tajala, som undersökt förhållanden i de östra delarna av det svenska 
riket, noterar dock att allmogen här hade svårt att få gehör för sin 
sak i de lokala rättsinstanserna, vilka ofta dominerades av de loka-
la godsägarna eller deras vänner och klienter.21 

Processerna i kammarrätten ledde sällan fram till några fällande 
domar. I de flesta fall var anklagelser om fusk med uppbörden svåra 
att bevisa och ofta slutade förhandlingarna med förlikning eller åter-
remittering till lokala instanser. Böndernas i Ås och Vedens härader 
konflikt med stadspresidenten (borgmästaren) i Göteborg, Nils Bör-
jesson, är ännu ett exempel på detta. Ståthållaren Nils Stiernsköld 
meddelade sommaren 624 att han på kammarens order rannsakat 
om de klagomål som förts fram mot Nils Börjesson av allmogen i 
hans arrende. Sju år senare var tvisten fortfarande olöst och kammar-
fiskalen Hans Påvelsson Low anförde nya bevis mot Nils Börjesson 
på grundval av sina egna undersökningar i området. Hans Påvelsson 
beskrev för kammarrätten hur han rest från härad till härad till härad 
i Västergötland för att samla bevis mot borgmästaren. När han sedan 
lade fram saken för slottsrätten på Älvsborg skall Nils Börjesson ha 
fallit till föga, bekänt sina övergrepp och erbjudit en större summa 
pengar för att en fällande dom inte skulle utfärdas. Fiskalen hade gått 
med på detta och visade upp Nils obligation på 2 000 daler ”till av-
drag och försoning att giva”, men borgmästaren hävdade inför kam-
marrätten att denna var skriven under tvång då han inte ville dömas 
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av sådana ”som oförståndiga i saken voro”. Någon dom blev ironiskt 
nog aldrig avkunnad då kammarfiskalen Hans Påvelsson valde att fly 
landet sedan han själv blivit beskylld för oegentligheter.22 

Uppenbarligen innebar arrendatorernas privaträttsliga anspråk ett 
hinder som gjorde det svårare för statsledningen att ingripa. Vid åter-
kommande tillfällen diskuterade kammarråden huruvida försumli-
ga personer borde avsättas, bara för att sedan konstatera det olämp-
liga i att tvinga fram förändringar inom gällande kontraktsperiod.23 
Det står klart att det var betydligt svårare att avlägsna en trilskan-
de arrendator än vad det hade varit att göra sig av med fuskande 
kronofogdar. Fogdarna stod direkt under kunglig jurisdiktion och 
var dessutom underkastade en hårdare redovisningsplikt. Arrenda-
torerna, som i de flesta fall var förmögna köpmän, hade som regel 
medel för att köpa sig fria från eventuella anklagelser om det skulle 
behövas. Det faktum att många av dem var stora långivare till kro-
nan talade ytterligare för att statsmakten skulle vara försiktig med 
att statuera exempel.24 

Rättsliga processer var bara ett av flera medel som allmogen tog 
till för att uppmärksamma överheten på arrendatorernas framfart. I 
böndernas besvärsskrivelser till riksdagen är förbittringen över skat-
teförpaktarna ett dominerande tema genom hela perioden.25 Pro-
testerna underblåstes av att statsledningen lanserade nya impopu-
lära pålagor som boskapsskatt och kvarntullar, vilka ofelbart kom 
att krympa bondens disponibla överskott. Behovet av kontanta be-
talningsmedel föranledde statsledningen att vara lyhörd inför pro-
testerna mot de privata uppbördsmännen. Samtidigt var bönder-
na väl medvetna om den stora efterfrågan på jordbruksvaror och 
angelägna om att själva kunna kontrollera sin produktion. Vid ut-
skottsriksdagen i Stockholm 625, då Gustav II Adolf lyckades få 
ständerna att acceptera kvarntullen, begärde bonderepresentanter-
na från de södra landskapen tillstånd att betala samtliga sina påla-
gor i pengar. Kungen hade inget emot en sådan lösning men krävde 
att allmogen skulle sluta ett kontrakt där de förband sig att leve-
rera hela summan till Tomasmässodagen (29 december). Pengar-
na skulle uppbäras av kungens egna fogdar men bönderna måste 
dessförinnan förhandla med ståthållarna i landsändan om att stäl-
la godtagbar säkerhet. Riksdagsmännen fick fem veckor på sig att 
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förhandla med sina ståndsbröder där hemma och sedan återkom-
ma med besked.26 

Förslaget föll tydligen inte i god jord för något formellt kontrakt 
mellan kungen och allmogen blev aldrig upprättat. Det är rimligt 
att tänka sig att de hemmavarande bönderna inte var särskilt nöjda 
med att deras ombud gått med på kvarntullen, och de blev knap-
past gladare över utsikterna att tvingas ställa borgen för komman-
de års skatter. Troligtvis hade deras riksdagsmän stått under stark 
press från statsledningen att finna en lösning som kunde försäkra 
kronan om regelbundna penninginkomster. Ståthållaren i Krono-
bergs län rapporterade några veckor senare att han förhandlat med 
allmogen om förslaget att låta dem arrendera sina egna härader, men 
att ”ingen av dem vill gå i löfte för den andre”. Bönderna begärde 
istället att få exfogden Knut Matsson samt ytterligare några namn-
givna borgare i Växjö till arrendatorer. Under sensommaren utfär-
dade kammaren verkligen nya arrendekontrakt för Knut Matsson 
på Konga/Uppvidinge samt Östra härad, så allmogens vilja blev åt-
minstone tillgodosedd på denna punkt.27

Det är intressant att bönderna kunde tänka sig en lösning där all-
mogekollektivet ställde sig som kungens kontraktsbundna motpart, 
allt för att kunna eliminera mellanledet med de avskydda arrenda-
torerna. Förslaget kan knappast ha varit en stundens ingivelse utan 
sådana tankar måste ha diskuterats ibland allmogen på flera håll. 
Att så verkligen varit fallet framgår av att bönderna i Siende härad 
i Västmanland följande år återkom med ett liknande förslag om att 
själva få förpakta sina skatter. Siendeborna var missnöjda med arren-
datorn Jesper Jönsson, tidigare kronofogde i granndistriktet Åsun-
da, som sedan fem år tillbaka förpaktade både Norrbo och Sien-
de härader.28 Jesper Jönsson, hävdade bönderna, krävde för mycket 
pengar i avlösning för de naturapersedlar som ingick i deras årliga 
skatter. Häradets representanter, Hans Eriksson i Skälby och Lars 
Hansson i Gryta, deklarerade allmogens avsikter för Johan Skytte 
och de andra herrarna i kammarrätten:

Och på det den fördelen må tillfalla bonden som arrendatorn njuter, hur 
igenom han kan försälja sin spannmål och andra persedlar var han täck-
es, anhålla de i Siende härad att få arrendera alla sina hemman efter lika 
värdering som arrendatorn haft haver […].29
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Bönderna i Siende härad, ett distrikt beläget nära bergslagsområ-
dena (där spannmålspriserna som regel var högre), ville själva göra 
vinster på handeln med jordbruksprodukter. För att kunna konkur-
rera på samma villkor som arrendatorerna var man villiga att ingå 
kontrakt med kronan, och sändebuden hade även med sig namn 
på ett antal prästmän och förmögna bönder som tillsammans kun-
de ställa den nödvändiga säkerheten.

Kammarherrarna verkar först ha ställt sig positiva till förslaget. Så 
länge prästerna kunde gå i god för själva arrendesumman fanns inga 
formella hinder mot att låta bönderna förpakta sina egna skatter på 
samma villkor som arrendatorn hade haft. Detta hade ju också varit 
kärnpunkten i kungens erbjudande till allmogen i Götalandskapen 
föregående år. Ståthållaren Bror Andersson (Rålamb) fick omgåen-
de order att undersöka allmogens klagomål mot arrendatorn. Kam-
marråden ville att ytterligare förhandlingar om kontraktet skulle ske 
lokalt, trots att ståthållaren hävdade att beslutet borde fattas omgå-
ende då parterna ändå var samlade i Stockholm. Rålamb fick un-
der tiden påstötningar från bondemenigheter i andra delar av länet 
som också önskade arrendera sina egna hemman.30 

Det föreslagna kontraktet skulle dock aldrig bli verklighet. Arren-
datorn Jesper Jönsson anklagade prästen Holstenius för att uppvigla 
allmogen och sade sig hellre vilja avstå från arrendet än att behöva tåla 
”sådant krakel” från häradsborna. När kammarherrarna frågade ho-
nom huruvida han kunde tänka sig att istället förordnas till kronofog-
de i området, förklarade han sig villig att acceptera så länge bönderna 
ville försörja honom med en skälig lön.31 Allmogen vägrade emeller-
tid – för dem var det knappast något lockande alternativ att behöva 
betala den avskydde förpaktaren för att fortsätta hantera uppbörden, 
om än i kungens namn. Kammarens brev till församlingsprästerna i 
häradet visar att det också fanns andra hinder för uppgörelsen. Präs-
terna hade visserligen lovat ställa säkerhet för såväl böndernas årliga 
ränta, gärden samt deras arbetspålagor till Salbergsgruvan. Men det 
saknades en försäkran som täckte boskapsskatten och de övriga ex-
traordinarie pålagorna. Då allmogen och prästerna inte ville accep-
tera samma villkor som övriga arrendatorer bestämde sig kammar-
råden den 4 oktober för att avslå deras begäran att få arrendera sina 
egna hemman.32 Redan följande dag blev Jesper Jönsson återinsatt 
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som skattearrendator för de kommande tre åren, och från 630 över-
gick arrendet till ett bolag bestående av kopparbergsmän.33

Siendebornas exempel visar att den svenska allmogen faktiskt hade 
egna ekonomiska resurser att spela med, och att man dessutom för-
mådde argumentera för sin sak i generella termer. Det handlade inte 
enbart om reaktioner mot påstådda orättvisor – bönderna pekade ut 
systemets brister och förordade vad de ansåg vara en bättre lösning 
på statsmaktens problem. Sockenprästernas agerande är särskilt in-
tressant i sammanhanget. De fem kyrkoherdar som accepterat att 
ställa sig som borgenärer ville att kammarråden skulle ta särskild 
hänsyn till deras känsliga ställning. Som församlingens andliga le-
dare ville de inte ägna tid åt politiska saker, utan hellre koncentre-
ra sig på sådant som tillkom deras andliga stånd. Därför anhöll de 
om att arrangemanget med säkerheter enbart skulle betraktas som 
tillfälligt. Kammarråden såg emellertid saken från en annan sida: 
det var prästerna själva som valt att blanda sig i kronans ekonomis-
ka intressen och då hjälpte det inte att hänvisa till ståndets speci-
ella status. Prästerna kunde inte förvänta sig någon särbehandling 
när det gällde ansvaret för kronans skatteinkomster.

Erik Holstenius, den präst som arrendatorn Jesper Jönsson ankla-
gade för att ligga bakom hela historien, var en lärd man som stude-
rat i Wittenberg och därefter blivit lektor vid gymnasiet i Västerås.34 
Därmed var han nära medarbetare till biskop Johannes Rudbeckius, 
den man som senare skulle träda fram som de ofrälse ståndens själv-
utnämnde ledare på riksdagen. Alliansen mellan sockenpräster och 
bönder i Siende härad kan således ses som en lokal föregångare till 
den adelsfientliga koalition som skulle komma att spela en så viktig 
roll på den nationella arenan från 630-talet och framåt. Rudbecki-
us tog mer än gärna på sig rollen som allmogens talesman, men det 
är uppenbart att det inititiativ som behandlats här måste ha kom-
mit från Siendebönderna själva. Det var bönderna som hade mest 
att vinna på förslaget, och deras strävan att kontrollera sin egen pro-
duktion låg väl i linje med de krav som framfördes av deras stånds-
bröder på andra håll i riket. Men Siendeborna hade uppenbarligen 
lyckats övertyga prästerna att agera på deras vägnar. På den lokala 
nivån verkar det således ha varit bönderna som drog med sig präs-
terna i motståndet mot arrendatorerna, snarare än tvärtom.35 
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Missnöje landet runt

Mot slutet av 620-talet hade arrendesystemet varit i funktion i näs-
tan tio år, men ingenting tyder på att transaktionerna nu fungera-
de smidigare eller att allmogens missnöje med arrendatorerna var 
på väg att avta. Tvisterna handlade fortfarande till stor del om att 
skatteförpaktarna krävde extra arbetsprestationer i form av dags-
verken eller körslor, eller att de försökte manipulera avlösningen av 
naturaskatterna genom att kräva för mycket pengar i gengäld. Pro-
testerna yttrade sig bl.a. genom arbetsvägran eller krav på kontant 
ersättning för transporter av skattepersedlar. Följden blev att ståt-
hållarna upprepade gånger tvingades rycka in för att rannsaka och 
medla i konflikterna.36 Häradsbesvären från 620-talets sista år inne-
håller rikligt med klagomål över arrendatorernas trixande med varu-
priser och godtyckliga värdering av allmogens skattevaror. Uppen-
barligen lyckades bönderna många gånger få sina vilja fram när de 
gällde att ersätta de stipulerade varuleveranserna med kontant be-
talning i penningar. Protesterna resulterade i kungliga dekret som 
förbjöd arrendatorerna att tvinga till sig persedlar för viktiga påla-
gor som kvarntullen och kyrkotionden. Detta ökade å andra sidan 
incitamenten för skatteförpaktarna att fuska med avlösningstaxor-
na för att inte behöva gå miste om den profit de annars kunnat göra 
på handeln med naturapersedlar.37 

Statsmaktens prägling av kopparmynt från 624, och de variatio-
ner i myntvärdet som blev följden av detta, skapade nya möjlighe-
ter för arrendatorerna att utnyttja avlösningen av naturaskatter till 
sin egen fördel. Kopparmyntet föll snabbt i värde gentemot silver-
myntet vilket i teorin gynnade bönderna, så länge de själva fick be-
tala sina penningskatter efter den gamla kursen. Men redan 626 
rapporterade Gabriel Oxenstierna om stor oro i Småland på grund 
av tvister om värderingen. När allmogen sålde sina varor fick de be-
talt av köpmännen efter myntens präglade värde men arrendatorer-
na vägrade godta detsamma och lät istället väga kopparmynten när 
de krävde in bondens skatter. Resultatet blev (enligt Oxenstierna) 
att allmogen ”nämlig 0 och understundom 2 rundstycken på da-
lern tappa måste”.38 Bönderna var med andra ord tvungna att be-
tala två eller fyra öresmynt utöver de åtta som normalt motsvarade 
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en dalers värde. Häradsbesvären ger ytterligare belägg för att liknan-
de manipulationer verkligen förekommit.39 

I takt med att världsmarknadspriset på koppar fortsatte att falla 
ökade gapet mellan de båda myntsorterna, och arrendatorerna bör-
jade kräva bönderna på allt större belopp som kompensation. För 
skatteförpaktarna var det nödvändigt att gardera sig mot eventuel-
la värdeförluster då de som regel måste betala sina arrendesummor 
med de mer värdebeständiga silvermynten. I kapitel 4 ovan såg vi 
hur arrendatorn Anders Eriksson Bröms i Ångermanland våren 629 
tvingade bönderna att acceptera en förhöjning av kopparmyntets 
värde med två daler för varje riksdaler (silvermynt).40 I Västergöt-
land hade arrendatorerna samma år uppburit böndernas skatter en-
ligt den gamla värderingen men istället själva fått betala förhöjning-
en till kronan med 4 marker på riksdalerns värde.41 Osäkerheten 
kring kopparmyntets värdering resulterade således i ett rent noll-
summespel där arrendatorer och bönder kämpade om vilken part 
som skulle tvingas stå för förlusterna. Inför räkenskapsåret 633 in-
fördes en ny – för allmogen hårdare – beräkningsgrund, där 2 da-
ler kopparmynt motsvarade  daler silvermynt. Samma höst krävde 
kammarråden att allmogen i fortsättningen skulle betala sina pen-
ningutlagor i silvermynt, vilket torde ha inneburit en ren förlust för 
de bönder som själva fått betalt i kopparmynt. Resultatet blev na-
turligtvis nya konflikter när arrendatorerna försökte tvinga till sig 
”gott mynt” snarare än persedlar.42

Myntvärderingen var inte det enda område där statens ekonomis-
ka politik underblåste konflikterna på lokalplanet. Den s.k. lilla tul-
len på alla varor som fördes in till städerna medförde att allmogen 
ibland tvingades betala tullpeng också för de varor de måste levere-
ra till kronans varubodar i hamnstäderna. Ståthållaren Holger Ske-
ding i Södermanland valde dock att försvara bönderna mot tullar-
rendatorerna: så länge som det gällde kungens egen spannmål skulle 
de vara befriade från tull tills kammaren utfärdat klara direktiv.43 
Konflikterna kring arrendatorernas krav på dagsverken hade delvis 
sitt ursprung i att de dagsverksskyldiga bönderna nu blivit en krym-
pande skara på grund av att krigsbefäl och ryttare såg till att frikal-
la brukarna av sina egna förläningshemman.44 På samma vis ledde 
statsledningens åtgärder för att skärpa kontrollen av tiondeuppbör-
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den till att nya motsättningar mellan skatteförpaktare och allmoge 
kom i dagen. Tiondeinspektören Per Påvelsson menade att det var 
omöjligt att få uppbördsredovisningen att stämma enligt de nya di-
rektiven, eftersom arrendatorerna beordrade kyrkvärdarna att mäta 
upp säden med så rågade mått att det svämmade över alla bräddar. 
Allmogen å sin sida levererade ofta uppbörden ifrån sig allt för sent, 
somliga på grund av tredska och försumlighet, andra på grund av 
att de var förhindrade för andra pålagors skull.45 

I bergslagsområdena, där bristen på livsmedel stundtals kunde vara 
svår, vållade skatteförpaktarnas storskaliga handel mycket ont blod. 
Bönderna i Dalarna klagade 627 över att arrendatorerna köpte upp 
all spannmål i området för att sedan höja priset så mycket att all-
mogen knappast förmådde betala. Bergsmännen i Västerbergslagen 
hävdade att ”de stora köpmanbruken” slog under sig alla varor och 
berövade dem möjligheterna att skaffa sig livsförnödenheter samt 
kol till sina egna hyttor. Handeln med förnödenheter i Bergslagen 
var en lukrativ affär och allmogen i de spannmålsproducerande om-
rådena klagade över att deras arrendatorer tvingade dem att trans-
portera uppbörden långa vägar för att kunna sälja den till bergs-
männen.46 Konflikten involverade även borgarna i uppstäderna som 
såg sina intressen hotade när skatteförpaktarna handlade direkt med 
bergsmännen. Genom att leverera oxar, salt, fisk och andra förnö-
denheter i utbyte mot bergsmännens varor kunde arrendatorerna 
lägga beslag på huvuddelen av deras produktion för egen räkning. 
Vid riksdagen i Stockholm på senhösten 627 begärde uppstädernas 
representanter att arrendatorerna endast skulle tillåtas handla med 
de arrendepersedlar som ingick i deras egen uppbörd, vilket också 
slogs fast i en kunglig resolution från januari följande år.47 

Böndernas gemensamma ståndsbesvär från samma riksdag inne-
höll 3 punkter varav 6 var direkt riktade mot arrendatorerna. Skat-
teförpaktarna beskylldes för att inte hålla regelbundna resteting där 
bönderna fick möjlighet att klarera sina skulder på uppbörden. Istäl-
let väntade de ofta två eller flera år, för att sedan ” kräva så mycket de 
själva vela, överfalla och panta bonden utav vad dem lyster”. Några 
arrendatorer accepterade inte de spannmålsslag som fanns att tillgå 
i vissa områden utan krävde betalning i råg eller pengar motsvaran-
de rågens högsta värde. I de smörproducerande landskapen klaga-
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de bönderna över att de måste betala  öre extra i tunnepenning för 
vart lispund smör de levererade. Besvärsskrivelsen anklagade vidare 
arrendatorerna för att straffa den som inte kunde betala genom att 
fordra sina hästar på bondens ägor, besvära allmogen med ”odräg-
lig gästning och skjutsning” samt för att fuska med vägningen av 
myntet.48 Bondeståndets skrivelse målar upp en bild av godtycklig 
utmätning, ständiga prismanipulationer och rena utpressningsme-
toder från arrendatorernas sida – allt i syfte att öka sin egen vinst. 
Klagoskriften bör förstås betraktas som en partsinlaga, men med 
tanke på de risker som bönderna löpte när de drog saken till kungs 
torde beskrivningen inte ligga alltför långt ifrån verkligheten. 

Statsledningens svar på protesterna var som tidigare att utfärda nya 
förordningar som förbjöd arrendatorerna att överträda handelsord-
ningen eller på andra sätt söka reglera deras verksamhet.49 Ingenting 
tyder dock på att dessa hade någon reell inverkan och mandaten kan 
snarast ses som ett tecken på att regeringen saknade effektiva med-
el för att förhindra arrendatorerna från att sko sig på allmogen och 
andra gruppers bekostnad. Det omfattande missnöjet på lokalpla-
net avsatte heller inte några större avtryck i de politiska förhand-
lingarna på riksdagen. Bondeståndet blev under slutet av Gustav 
II Adolfs regeringstid alltmer politiskt marginaliserat och statsled-
ningens förtroende för arrendesystemet tycks ha varit svårt att rub-
ba. Det faktum att kammaren tillsatte kronofogdar i flera landskap 
sommaren 629 var, som tidigare visats, snarast en följd av svårig-
heterna att finna personer villiga att arrendera de mindre lönsam-
ma distrikten. Men detta förfarande ger ändå, tillsammans med de 
ovan relaterade försöken att få bönderna att arrendera sina egna går-
dar, belägg för att en återgång till fogdeförvaltning hela tiden ansågs 
vara ett realistiskt alternativ till skatteförpaktningen. 

Den mest påtagliga effekten av allmogens protester blev att ståt-
hållarna i länen gradvis tvingades skärpa sin kontroll av arrendato-
rernas verksamhet och ägna allt mer tid till att utreda påstådda över-
grepp mot allmogen. När inga andra statliga representanter fanns på 
plats var det ståthållarna som i praktiken måste axla kungamaktens 
traditionella roll som allmogens beskyddare. Vi har tidigare kunnat 
konstatera att bönderna knappast var entusiastiska över att vända 
sig till höga adelsherrar med sina klagomål över skatteförpaktarna.50 
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Men systemet med att låta ståthållarna hantera merparten av allmo-
gens klagomål hade kommit för att stanna och efter Axel Oxenstier-
nas länsreformer 635 blev uppgiften överförd på landshövdingarna. 
Historiker som Martin Linde och Alexander Jonsson, som studerat 
landshövdingarnas verksamhet under senare perioder, har kunnat 
visa att flera av dessa kom att ta sin uppgift att beskydda allmogen 
från ohämmad exploatering på största allvar.51 Även under 630-ta-
let finns det gott om exempel på att ståthållarna tog böndernas par-
ti mot fuskande arrendatorer. Men det var fortfarande svårt att be-
visa de övergrepp som påstods ha skett, och rannsakningarna rann 
ofta ut i sanden utan att någon dom kunde fällas.

Att utnyttja systemet

Edgar Kiser, som velat påvisa förpaktningssystemets fördelar, fram-
håller att ett sådant system i praktiken ofta innebar en uppstram-
ning av uppbördshanteringen. I det tidigmoderna Europa sakna-
de härskarna som regel lämpliga verktyg för att övervaka sina egna 
agenter, vilket ökade sannolikheten för att skatterna skulle hamna 
i orätta händer. Skatteförpaktarnas egenintresse garanterade att de 
var mer angelägna att bekämpa alla former av korruption och skat-
tefusk för att inte behöva avstå en större del av sin egen vinst. En-
ligt Kiser borde förpaktningen av kronans intäkter alltså resultera 
i att möjligheterna till fusk och undanhållande av uppbörd succes-
sivt minskade på det lokala planet.52

Allmogens protester och regeringens reaktioner på desamma ta-
lar ett annat språk. Arrendatorerna hade i själva verket en hel upp-
sättning av tekniker som de utnyttjade för att kunna sko sig på sy-
stemet. Dessa drabbade i stort sett alltid skattebetalarna hårdast, 
men i förlängningen kunde även statens intäkter bli lidande. Ar-
rendatorerna fuskade med mått och vikter, man manipulerade pri-
ser och bröt ingångna överenskommelser med allmogen samtidigt 
som man tvingade till sig extra arbetsprestationer och leveranser av 
särskilt eftertraktade varuslag. Samtidigt slarvade man med leveran-
serna av de extraskatter som skulle levereras till kronans behov och 
undanhöll bötesinkomster samt skatter från återupptagna ödegods 
från sin redovisning. Inget tyder på att svinnet inom uppbördshan-
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teringen verkligen minskade. Överexploateringen drabbade visserli-
gen inte kronans intressen direkt, men i takt med att skattetrycket 
ökade blev det allt viktigare för statsledningen att begränsa arren-
datorernas svängrum. För den tidiga militärstaten var omsorg om 
skattebasen ett måste – med ständigt ökade pålagor var risken up-
penbar att bönderna inte skulle orka bära sina bördor om de sam-
tidigt tvingades betala för förpaktarnas övervinster.53 

Överhet och bönder hade ett gemensamt intresse att förhindra 
fusk och underslev, precis som tidigare varit fallet med kronofog-
darna. Men situationen komplicerades av arrendatorernas finansiel-
la styrka och kronans akuta behov av kontanta medel. Detta kan il-
lustreras med fallet Gustav Larsson, köpman och kronoarrendator 
i Uppsala län. Denne, som var borgare i Uppsala, hade sedan maj 
624 arrenderat Ulleråkers, Bälinge, Vaksala och Hagunda härader 
mot en årlig avgift av 8 284 daler. Gustav Larsson, som också arren-
derade lilla tullen i Uppsala stad, var samtidigt en pålitlig leverantör 
av spannmål till kronans behov. Vid ett flertal tillfällen gjorde han 
upp med kammaren om extra leveranser för särskilda ändamål.54 
Under våren 630 började emellertid kammarfiskalen Hans Påvels-
son uppdaga graverande uppgifter om Gustav Larssons verksamhet. 
Kammarråden gav fiskalen order om att ta hjälp av befallningsman-
nen på Uppsala slott, landsbokhållaren samt en kammarskrivare för 
att på nytt förhöra allmogen i länet. Rannsakningen skulle dröja 
till hösten, men fiskalen hade sin uppfattning om Gustav Larsson 
klar redan från början: ”huru han det fattige folket utskinnat ha-
ver till sine evige trälar, om dem intet hulpit varder”.55 I september 
beordrade kammarråden ytterligare några personer att vara fiskalen 
behjälplig med att anteckna böndernas klagomål mot Gustav och 
hans bror Erik, arrendator i Seminghundra härad.56 

Den slutliga rapporten från rannsakningen mot Gustav Larsson 
lämnades över till Kungl. Maj:t i december 630. Här beskrevs hur 
arrendatorn på en rad punkter förbrutit sig mot både allmogen och 
kungen. De bönder som beviljats flera års frihet för att odla upp 
områdets ödehemman hade tvingats betala skatt redan efter ett år, 
till arrendatorns egen nytta. Genom sådana krav hade Gustav Lars-
son lyckats driva bort bönderna, så att han istället kunde överlåta 
hemmanen till ”sina egne” vilka måste betala all ränta till honom 
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själv. Naturligtvis hade inget av detta blivit antecknat i hans arren-
deräkenskap. På samma vis hade Gustav Larsson tagit upp avgifter 
från enstaka frälsegårdar och torp utan att föra in dessa i skatteläng-
derna. Arrendekontraktets krav på leveranser till kronans proviant-
hus i Stockholm hade Gustav Larsson lyckats ombesörja genom att 
tvinga allmogen att skjuta till av sin egen spannmål. Uppenbarli-
gen fann Gustav Larsson det lönlöst att neka till anklagelserna, för 
han vädjade till kungen om att slippa rättegång mot att han istället 
betalade en penningbot motsvarande 20 000 svenska daler. Dess-
utom tvingades arrendatorn att lova att ”varjom och enom conten-
tera vad han med orätta haver dem avhänt”.57

Gustav Larsson lyckades av allt att döma köpa sig fri från vidare 
påföljder. Strax före julen 630 fick kammarfiskalen besked om att 
avstå vidare åtgärder, då kungen sades vara benägen att låta nåd gå 
före rätt med hänvisning till det ansenliga bötesbelopp som arren-
datorn erbjudit. Bara någon vecka senare upprättade man en nytt 
kontrakt där Gustav Larsson förband sig att leverera ett tusen tunnor 
spannmål till Kopparberget, vilket skulle komma att avräknas från 
hans arrendesumma. Arrendatorn i Uppsala hade redan en fordran 
på kronan uppgående till 7 830 daler för de varor han levererat till 
provianthuset i Stockholm föregående sommar, något som natur-
ligtvis förbättrade hans förhandlingsposition.58 Hans ställning verkar 
heller inte ha skadats nämnvärt av de anklagelser som riktats mot 
honom. Visserligen hade Gustav redan i mars 630 fått lämna ar-
rendet av Uppsala län. Men Gustav Larsson måste ha fortsatt att åt-
njuta sin omgivnings respekt, för hösten 632 var det han som förde 
städernas talan vid förhandlingarna på riksdagen i Stockholm.59

Historien med Gustav Larsson visar att arrendatorernas fuskande 
lika gärna kunde drabba kronans intressen som böndernas. Avgif-
ter som borde ha ingått i arrendesumman stoppades direkt i arren-
datorns ficka. Det är svårt att se att arrendena på något vis skulle ha 
bidragit till att minska korruptionen inom den statliga förvaltning-
en. Däremot hade systemet stora fördelar när det gällde att förse kro-
nan med krediter, både i form av varor och pengar. Samtidigt pekade 
alla erfarenheter på att skatteförpaktarnas egenintresse måste hållas 
i schack genom att ytterligare skärpa kronans kontrollinstrument. 
Kammarfiskalens rannsakningar samma sommar avslöjade nämligen 
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liknande missförhållanden också på andra håll. I Österbotten ankla-
gades arrendatorerna för att på känt vis ha uppburit spannmålsskat-
ten med för stora mått och själva tagit hand om mellanskillnaden. 
Flera av dem hade dessutom tagit mutor av bönderna för att tillå-
ta dem att föra ut sina varor mot seglationsförbudet. Karl Svensson, 
arrendator i landskapets norra del, beskylldes även för att ha förfal-
skat kvarntullslängderna och ha påfört bönderna dubbelt så höga 
belopp som de egentligen var skyldiga.60 

I jämförelse med storköpmannen Gustav Larsson är arrendato-
rerna i Österbotten att betrakta som småhandlare. Men även såda-
na ägde möjligheter att slingra sig av kroken när de väl råkat fastna 
i kammarrådens garn. Så skedde också i detta fall, trots att saken 
hamnade inför kammarrätten i augusti 630. Israel Olofsson, som 
redan hunnit utses till ny kronofogde i Österbotten skildes visserli-
gen omgående från sin befattning, men han skulle återkomma som 
fogde i Norra prosteriet några år senare.61 Karl Svensson hade hun-
nit avlida under sommaren och kammarrätten ville remittera hans 
ärende tillbaka till dem som deltagit i rannsakningen. Änkan bön-
föll då om att slippa svara för sin framlidne makes affärer och erbjöd 
sig för säkerhets skull att betala 3 000 daler ”till ett avdrag i saken”. 
Detta erbjudande tycks ha fått avsedd effekt, då kammarherrarna lät 
utfärda ett försvarsbrev för änkan att få behålla sin egendom. Dess-
utom fick ståthållaren order att hålla sin beskyddande hand över 
både henne och hennes barn.62 Även de som utnyttjat systemet till 
bristningsgränsen kunde få chansen att köpa sig fria. 

Systemet i gungning

I kapitel fyra konstaterade vi att arrendatorerna vid 630-talets bör-
jan fått det allt svårare att göra profit på sin verksamhet. Det är rim-
ligt att tänka sig att de som ändå valde att fortsätta måste ta till allt 
hårdare metoder för att säkra sin vinst i takt med att kampen om 
de begränsade resurserna hårdnade. Den flodvåg av protester och 
klagomål som översköljde kammarkollegiet under de följande åren 
ger tydliga belägg för att detta var precis vad som skedde. Samti-
digt visar de lokala konflikterna att systemets legitimitet nu öppet 
ifrågasattes av allt fler grupper i samhället.
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I gränstrakterna västerut, i Värmland och Dalsland, hade förhål-
landet mellan allmoge och arrendatorer länge varit ansträngt. Bön-
derna i Västersysslet hade redan 624 opponerat sig mot att de inte 
hade pengar att betala skatten med sedan deras traditionella han-
del med Norge belagts med förbud. Situationen förvärrades ytter-
ligare av att arrendatorerna inte accepterade att bönderna betalade 
sin skatt med den blandsäd som odlades i dessa trakter, utan kräv-
de betalning med råg alternativt extra pengar som kompensation.63 
Sommaren 629 riktades klagomål mot arrendatorn i Dalsland Per 
Birgersson, vilka resulterade i att denne måste lämna sitt distrikt 
vid årsskiftet.64 Under senhösten 63 utbröt nya oroligheter på Dal 
i samband med utskrivningar till armén, och dalbönderna skicka-
de följande vår sina representanter till Stockholm för att klaga hos 
riksråden. Sändebuden bedyrade på hela landsändans vägnar att 
några sådana upplopp aldrig skulle inträffa igen, men riktade sam-
tidigt allvarliga beskyllningar mot skatteförpaktaren Per Anders-
son. Denne hade låtit sin profoss hålla stämma med allmogen när 
utskrivningsspannmålen skulle krävas in, och bönderna hade fått 
höra att de skulle få både hår och skägg avklippta om de inte vil-
le betala vad arrendatorn krävde. Till slut hade de tvingats gå med 
på att betala fyra riksdaler plus en hel spann säd vardera, något de 
hävdade var helt oskäligt.65 

Riksrådet beordrade nya rannsakningar som snart visade sig styrka 
giltigheten i allmogens klagomål. Per Andersson föll till föga och er-
kände men skyllde senare inför kammarrätten på att bönderna själva 
begärt att få slippa betala hjälpskatten i natura, varför han gått med 
på att uppbära huvuddelen av summan i pengar istället för i spann-
mål. Arrendatorn sade sig redan ha betalat tillbaka en riksdaler per 
mantal ”på det han icke ville hava något ytterligare klagomål” och 
därefter levererat resten av pengarna till uppbördsmannen Jakob 
Svensson.66 Uppenbarligen gick meningarna isär rörande vad som 
skett med god vilja respektive under hot om våld. Profossens utfall 
skall ses som ett direkt angrepp mot böndernas manliga identitet. 
Hår och skägg var viktiga attribut för de självmedvetna husbönderna 
och genom att angripa deras manlighet ville arrendatorns hantlang-
are skrämma dem till underkastelse.67 Men allmogen på Dal accep-
terade inte en sådan behandling utan förde via sina representanter 
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saken vidare till högsta ort, det vill säga riksrådet. Det faktum att 
arrendatorn denna gång tvingades backa från sina krav minskade 
knappast böndernas missnöje med systemet som sådant.

Inträdet i trettioåriga kriget ökade pressen på resurserna samtidigt 
som det blev än viktigare för staten att gynna de samhällssektorer som 
kunde producera bytesvärden, det vill säga varor som var attraktiva på 
exportmarknaden. Det innebar att det blev än viktigare att prioritera 
de entreprenörer som arrenderade både kronobruk och böndernas 
skatter, något som måste ske på bekostnad av andra grupper. Miss-
nöjet, som från början främst varit koncenterat till bergslagsområ-
dena, spred sig alltmer till nya områden. I de uppländska jordbruks-
bygderna protesterade bönderna mot att arrendatorerna nu tvingade 
dem att leverera kol för samtliga sina skattepålagor. För industrien-
treprenörerna var kolet nödvändigt som bränsle till hammarsmedjor-
nas ugnar men för allmogen var kolningen ett arbetskrävande gissel. 
Dessutom vände sig bönderna mot att de inte fick skälig ersättning 
för de vedtransporter de gått med på att göra till bruken. Kammar-
råden beslutade att allmogen fortsättningsvis endast skulle behöva 
kola för den årliga räntan och att arrendatorerna måste acceptera an-
dra persedlar i betalning för resten av skatten. När det gällde trans-
porterna till bruket hänvisade man dock till ståthållaren, som fick 
order att förhandla med bönderna och tillse ”att både bruken måga 
bli vid makt och bonden icke över rätt och skäl betungad bliva”.68 
Brukens hunger efter arbetskraft och jord lät sig dock knappast stil-
las i första taget och statsmakten försökte möta behoven genom att 
lägga fler bondehemman direkt under bruken. Detta drabbade i sin 
tur distriktets övriga bönder, som fann det allt svårare att leja dräng-
ar samtidigt som transportbördorna ökade.69 

Den hårdnande konkurrensen om resurserna innebar att brukens 
verksamhet kom att inkräkta på böndernas och bergsmännens tra-
ditionella näringsutrymme. Bönderna i Våla socken i norra Upp-
land besvärade sig 634 över att arrendatorerna vid Forsmark för-
störde jordbruksmarken genom att dämma upp vattendragen och 
därtill skövlade böndernas skog i jakt på bränse. Liknande klagomål 
riktade bergsmännen i Lindes bergslag mot Hubert Giliusson, som 
beskylldes för att hugga ner deras gruvskogar för att tillgodose sina 
egna bruk i området.70 Året dessförinnan hade kronans kopparköpa-
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re Daniel Hansson vågat beskylla själve ståthållaren och arrendatorn 
på Säters kungsgård, Peter Kruse, för”att han skall hava allmogen 
i Säters gårdslän, samt ämbetsmännerna med skavande, skinnan-
de och månglande utsugit och i så måtte stor orätt tillfogat”. Kruse 
hade presenterat intyg från invånarna i länet på att dessa inte hade 
något att anmärka på, men Daniel Hansson hävdade att samtliga 
vittnesmål var avgivna under tvång. Kammarråden anbefallde yt-
terligare rannsakningar som tycks ha friat Kruse – han utsågs istäl-
let till landshövding över hela Kopparbergs län hösten 634.71 Kon-
flikten visar ändå att inte ens en mångårig kronofinansiär som Peter 
Kruse betraktades som höjd över misstanke. När arrendesystemets 
legitimitet väl börjat svikta var statsledningen tvungen att ta samt-
liga anklagelser på största allvar. 

Den känsliga politiska situation som rådde efter kung Gustav 
Adolfs hastiga bortgång hösten 632 gjorde att rådsregeringen såg sig 
pressade att möta protesterna med kraftiga kontrollåtgärder. Arren-
datorer som manipulerat med avlösningstaxorna tvingades genom 
ståthållarnas försorg att betala tillbaka den övervinst de lurat till sig 
av allmogen.72 Även enskilda personer kunde få rätt mot skatteför-
paktare som försökt öka sina egen profit genom godtyckliga värde-
ringar.73 I enstaka fall ledde allmogens protester till att kammarråden 
valde att upphöra med förpaktningen av ett visst distrikt, som när 
skinnköpet i Ångermanland hösten 633 släpptes fritt med hänvis-
ning till böndernas besvär. Härnösandsborgaren Klas Nilsson hade 
arrenderat förköpsrätten till alla skinnvaror i landskapet sedan ny-
året 63, men kammarråden gav nu ångermanlänningarna tillstånd 
att i fortsättningen sälja sina skinn till den som betalade bäst.74

Det var uppenbarligen fortfarande svårt att få en arrendator fälld 
inför rätta, men å andra sidan så måste dessa ha känt att riskerna 
för bakslag ökade påtagligt när de fick sin verksamhet granskad i 
sömmarna av ståthållare och kammarfiskaler. Anders Lockman, en 
Köpingsborgare av skotskt ursprung som övertagit arrendet av Väs-
tersilverbergs län 630, råkade några år senare i konflikt med de sved-
jebrukande finnarna i området. Lockman, som själv ägde både hyt-
tor och smedjor i området, skall ha tvingat till sig extra stångjärn när 
han skattlade skogsbygdernas folk och finnarna beskyllde honom 
dessutom för att utnyttja deras fattigdom genom att kräva ränta – 
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”tre tunnor för två” – av den som inte förmådde betala sin spann-
målsskatt i tid. På känt manér skall Lockman också ha låtit uppbä-
ra skatten med rågat mål samt tagit för mycket tionde av bönderna. 
Arrendatorn hävdade att han inte kunde svara för hur hans under-
lydande gått till väga när de krävt in skatten, men erbjöd sig samti-
digt att rätta till de eventuella misstag som begåtts. Kammarråden 
remitterade saken åter till ståthållaren för vidare granskning och på 
hösten samma år beordrades ytterligare rannsakningar och förhör 
med allmogen. Några fler rättsliga åtgärder mot Anders Lockman 
kan dock inte spåras i kammarkollegiets material.75 

De tätare kontrollerna resulterade knappast i att fler arrendatorer 
blev dömda till personliga straff, men däremot blev det allt vanli-
gare att skatteförpaktarna ställdes inför återbetalningskrav på grund 
av bristande redovisning eller uteblivna uppbördsleveranser. Jonas 
Rollenhagen, borgare i Sala och ledare av det konsortium som ar-
renderat bergsbruket med omgivande socknar sedan början av 620-
talet, befanns 633 ha gjort dubbla avdrag för ett hemman i sitt di-
strikt och förklarades vara skyldig kronan en summa av 382 daler. 
Den fortsatta granskningen av Rollenhagens affärer uppdagade fler 
oegentligheter och när han 635 valde att fly riket beräknades hans 
sammanlagda skulder uppgå till hela 52 470 daler. Större delen av 
detta belopp härrörde från storarrendatorns bristfälliga hantering 
av bergsstaden Salas finanser.76

Jonas Rollenhagen var inte ensam om att råka i olycka när hans 
verksamhet blev föremål för granskning. Den f.d. fogden Mats Jö-
ransson, som varit verksam som arrendator i både Kopparbergsla-
gen och Åsunda härad i Uppland, var hösten 633 skuldsatt både 
till kronan och privata fordringsägare. Kammarfiskalen beordrade 
därför att all hans egendom, inklusive en större mängd boskap som 
hans fordringsägare försökt lägga beslag på, skulle sättas i kvarstad 
till dess arrendatorns skuld till kronan blivit klarerad.77 Johan Hans-
son i Södertälje, som arrenderat både stadens tull samt skatterna av 
Öknebo härad, rapporterades 634 ha tagit till flykten sedan kam-
marherrarna beordrat rannsakning av hans affärer. Den f.d. borg-
mästaren blev först utlovad fri lejd för att försvara sin sak men blev 
istället fängslad i Stockholm i väntan på rättegång. Där blev han 
kvar i två år innan han benådades med 680 dalers böter.78 
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Klämda som de var mellan allmogens protester, sina privata ford-
ringsägare och statsmaktens allt mer finmaskiga kontrollsystem är 
det inte konstigt att fler arrendatorer tröttnade på turerna och för-
sökte dra sig ur. Ståthållaren i Västmanland, Ture Sparre, fick hös-
ten 633 order att tillse att inga arrendatorer tilläts lämna sina ar-
renden förrän tidigast nästa sommar för att inte riskera kaos med 
uppbörden. De arrendatorer som brukat Västra slottsladugården 
skulle likaså tvingas stanna kvar till sommaren, men därefter bor-
de markerna istället upplåtas till bönderna mot årlig avrad.79 Föl-
jande höst sade arrendatorn på Linde och Noraskog, Andry Dress, 
upp sitt kontrakt 

efter både anordningarna och levereringarna högre än tillförende nu be-
löpa, och där hos klagas, att allmogen finnes tröge och långsamma uti ut-
lagornas erläggande där igenom bruket försatt bliva.80

Kammarråden menade dock att Dress, som ditintills fungerat som 
Louis De Geers kompanjon, var den mest kompetente att förestå 
bergsbruket och utfärdade istället en fogdefullmakt för denne att 
fortsätta driva bruket ”till cronones nytta”. Arrangemanget torde 
dock aldrig ha blivit verklighet, för redan följande dag utfärdades 
ett nytt arrendekontrakt för de närmaste tre åren och den fransk-
födde bergsentreprenören skulle fortsätta att förpakta området för 
egen räkning ända fram till 65.81 En annan arrendator och entre-
prenör som vid samma tidpunkt utrustades med fogdefullmakt var 
vantmakaren i Arboga, Hans Leffler. Denne fortsatte samtidigt till-
verkningen av kläde för kronans räkning. Möjligen bör fogdefull-
makten ses som ett försök från statsledningens sida att legitimera 
en verksamhet som redan var hårt ansatt. Leffler förlorade nämli-
gen sina privilegier redan följande år då han på nytt råkade i kon-
flikt med sina anställda hantverkare.82

Sammantaget styrker kammarens korrespondens från åren 632–
34 bilden av ett system i kris. Allmogens protester tilltog i antal 
och styrka, rannsakningar uppdagade ständigt nya missförhållan-
den och problemen med att finna personer villiga att investera i ar-
renden tycks efter Gustav II Adolfs död ha varit större än någonsin. 
Försöken att få borgmästare och magistrat i Göteborg att förpakta 
kronans skatter i de omkringliggande häraderna hade 633 utmyn-
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nat i ett arrendekontrakt som skulle gälla i tre år. Men en kunglig 
kommission kunde följande sommar konstatera att borgerskapet i 
praktiken aldrig tillträtt arrendet, då de spannmålsräntor man va-
rit intresserade av redan var bortförlänade till krigsfolket.83 Lika-
fullt kvarstod statsledningens direktiv att så mycket som möjligt av 
rikets räntor skulle arrenderas ut. Bergmästaren Georg Grissbach 
fick våren 633 order att resa runt bland de uppländska bruken och 
undersöka verksamheten där. Gällande arrendekontrakt skulle snart 
löpa ut och kammarråden deklarerade att man ville fortsätta förpak-
ta häradsräntorna i omgivningen ”kronan till bästa”. Därför behöv-
de man säkra uppgifter om verksamheten så att arrendesummorna 
kunde korrigeras (= höjas) i det nya kontrakten.84 Trots konflikter 
och problem ansåg kammarråden uppenbarligen att utarrendering 
av kronans inkomster var det bästa alternativet så länge det fanns 
aktörer villiga att betala. Men arrendesystemets vara eller icke vara 
hade blivit en allt hetare politisk fråga och den slutliga striden skul-
le komma att utkämpas på riksdagen.

Systemet under attack

Bondeståndet hade under 620-talets riksdagar kommit att spela en 
alltmer undanskymd roll i förhandlingarna. Under Gustav II Adolfs 
sista år som regent brydde sig kungen inte ens om att kalla bön-
derna, utan nöjde sig med ”utskottsmöten” dit endast de tre övriga 
stånden var inbjudna. Bönderna opponerade sig visserligen i något 
fall över att beslut hade fattats utan deras medgivande, men kung-
ens åsikt var att bondeståndet hade att rätta sig efter vad de andra 
kom överens om. Det svenska riket såg ut att vara på god väg mot 
en kunglig absolutism av kontinental modell. Med Gustav Adolfs 
död i Lützen november 632 fick denna utveckling ett abrupt slut. 
Johan Holm, som analyserat bondeståndets politiska formering på 
riksdagarna, menar att bönderna under hela perioden odlade en al-
lians med kungamakten i syfte att stävja adelns politiska ambitio-
ner. Med en stark stat kunde allmogen påräkna aktivt stöd i sina 
konflikter mot de lokala godsherrarna. För detta stöd var bönder-
na beredda att betala ett högt pris i form av ökade skatter och ut-
skrivningar. Men när den effektiva statsapparat man varit med om 
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att bygga upp plötsligt placerades i händerna på en adlig förmyn-
darregering ville man inte vara med längre. På riksdagarna 633 och 
634 gick bondeståndet till storms mot alla de skatter och pålagor 
man tidigare gått med på, och krävde dessutom att det förhatliga 
arrendesystemet skulle avskaffas en gång för alla.85 

Som vi har sett var böndernas missnöje med arrendatorerna inte 
något som plötsligt flammade upp vid kungens död. Allmogen hade 
protesterat genom lokala besvärsskrivelser som deras riksdagsrepre-
sentanter fått lämna vidare till kungen ända sedan systemet infördes 
ca 620. Dessutom innehöll de allmänna ståndsbesvär som bonde-
ståndets representanter ställde upp vid riksdagen som regel en pas-
sus som påtalade skatteförpaktarnas övergrepp på allmogen. Men 
vid riksdagarna 633/34 var de lokala besvärsskrivelserna mångdub-
belt fler än tidigare och dessutom reste man nu gemensamt kravet 
på att arrendesystemet omedelbart måste avskaffas. I detta hade man 
stöd framför allt från prästerna, men också från stora delar av bor-
garståndet. Det var således en bredare ofrälse front som formerade 
sig 633 för att angripa såväl arrendatorerna som förmyndarreger-
ingens planer på en fortsatt krigspolitik.86 

De lokala allmogebesvären inriktade sig fortfarande i stor utsträck-
ning på arrendatorernas krav på extra arbetsprestationer och trans-
porttjänster. I bruksdistrikten vände sig befolkningen dessutom mot 
att behöva kola och transportera ved för sin årliga skatt.87 Därutö-
ver beklagade bönderna sig på sedvanligt vis över arrendatorer som 
krävde extra penningavgifter eller annan otillbörlig kompensation.88 
På flera håll riktade man direkta anklagelser mot enskilda arrenda-
torer för att fuska med kronans inkomster. Bönderna i Tveta och 
Mo härader hävdade att Louis De Geers representant Abraham Hol-
länder utsatte dem för ”överlast”, d.v.s. ville påtvinga dem extra av-
gifter. Allmogen i Frösåkers härad, som var lagd under Forsmarks 
bruk, beskyllde bruksarrendatorerna för liknande fusk samt för att 
manipulera mått och vikter. Flera protestskrivelser berörde konflik-
ter mellan bergsmän och arrendatorer, där de senare påstods vilja 
köra bort bergsmännen från deras egna gruvtäkter.89 Konflikterna 
tycks ha varit särskilt skarpa i Västerbergslagen där allmogen vände 
sig mot att arrendatorn Anders Lockman (jfr ovan) inte ville bevil-
ja dem den nedsättning av kvarntullen som de tidigare blivit lova-
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de. Precis som på andra håll ville man i Västerbergslagen göra sig av 
med skatteförpaktarna och föreslog därför att allmogen gemensamt 
skulle få arrendera 000 tunnor spannmål årligen mot betalning i 
tackjärn eller osmundsjärn, med samma rättighet att fritt köpa och 
sälja sina varor som arrendatorerna hade.90 

Bönderna argumenterade nu öppet för att arrendesystemet var till 
skada, inte bara för allmogen utan för hela rikets välstånd. Skatte-
förpaktarna brydde sig varken om kungens rättigheter eller det all-
männa bästa. Deras enda drivkraft var att maximera sin egen vin-
ning. Den hårt prövade allmogen i Dalsland skrädde i sin skrivelse 
633 inte orden över arrendatorernas missbruk: 

äro de genom sin snikenhet sökandes framför annat sin profit och vinst, 
allmogen först till undergång och ett medel till fattigdom och fördärv.91 

Följden kunde bli att bönderna tvingades överge sina hemman, vilka 
därefter skulle stå och förfalla. Arrendatorerna riskerade således att 
med sin vinningslystnad orsaka landet en sådan skada att kronans 
inkomster blev förminskade för överskådlig framtid. Bönderna på 
Dal begärde därför att arrendatorerna skulle straffas som ”onyttige 
landsfördärvare” och sedan ”bliva alldeles sin kos tagna och avsat-
te”. Dalbönderna krävde att regeringen skulle återinföra den gam-
la goda sedvana som varit allmän under kung Karls tid, då kungen 
höll ordning i riket och noggrann uppsikt över hur bönderna blev 
behandlade. Med andra ord ansåg allmogen i Dalsland att en stat-
lig lokalförvaltning var ett betydligt bättre alternativ än de missak-
tade arrendatorerna. Liknande resonemang återfinns också, om än 
mindre utförliga, i andra besvärsskrivelser.92

I det gemensamma ståndsbesvär som lämnades in på riksdagen 
633 begärde bönderna arrendesystemets avskaffande liksom att ti-
digare beviljade pålagor som kvarntullen, lilla tullen samt boskaps-
hjälpen nu skulle omförhandlas. Men också de andra ofrälse stån-
den vände sig mot arrendatorna. Prästerna begärde i sin skrivelse:

att arrendatorerne måtte avskaffas, och i staden igen förordas beskedeli-
ga män till fogdar, som bekymrade sig om cronones hus och gårdar, att 
de icke slätt nederfalle, vilket till skada och allmogen framdeles till stort 
besvär; att de ock ett bättre inseende hava kunna med missgärningsfolk, 
dem antaste oc[h] i cronones fängelse förvara och uppehålla, till dess de 
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sitt tillbörliga straff få kunna; och deras otillbörliga ocker och skinneri 
förtaget varde.93

Borgarståndet angrep för sin del utarrenderingen av stads- och sjö-
tullarna, och krävde att de som uppbar stadstullen måste vara ”re-
deliga svenska män” medan de som hanterade sjötullen inte skulle 
vara personer som själva ägnade sig åt borgerlig handel och vandel. 
Till och med adeln reste invändningar mot arrendatorernas verk-
samhet och begärde att dessa inte skulle tillåtas att kräva full ränta 
av de gårdar som i jordeböckerna antecknats för halva mantal.94 

Trots de omfattande protesterna intog riksråden från början en 
avvisande hållning. Prästernas representanter argumenterade för att 
fogdar var att föredra framför arrendatorer då de förra inte bedrev 
någon storskalig handel. Fältherren Jakob De la Gardie replikera-
de att man hade ett kontrollsystem som kunde garantera att arren-
datorerna inte slapp undan med några oegentligheter.95 Per Banér 
tackade prästerna för ”en god påminnelse”, men påpekade samti-
digt att deras förslag var att betrakta som ett angrepp på Kungl. 
Maj:ts höghetsanspråk eftersom det var överheten förbehållet att 
förordna sådana tjänare som man fann lämpliga. Banér, som i Ox-
enstiernas frånvaro fungerade som chef för kanslikollegiet, menade 
att fogdarna inte på något vis visat sig var mer effektiva än arrenda-
torerna. Tvärtom hade arrendesystemet skapats just för att förhind-
ra fogdarnas tjuveri och försäkra kronan om säkra och regelbund-
na inkomster.96 I de officiella resolutioner som författades till svar 
på alla besvärsskrivelser var tonen något mer försonlig. Med hän-
visning till ”regale och jus majestatis” lovade riksråden att överväga 
vilka som bäst kunde tjäna rikets intressen, arrendatorer eller fog-
dar. För säkerhets skull deklarerade man även att alla arrendatorer 
som kunde beslås med att ha tagit för mycket av allmogen skul-
le ställas inför rätta och därefter få stå sina straff.97 Som svar på de 
enskilda distriktens besvär hänvisade rådsregeringen regelmässigt 
till ståthållarnas rannsakning av arrendatorernas verksamhet, men 
i flera fall valde man att gå allmogen direkt till mötes med särskil-
da medgivanden.98

Besvärsskrivelserna fortsatte att strömma in också under 634. Ge-
org Wittrock menar att de direkta protesterna mot arrendesystemet 
vid riksdagen i juli inte var lika omfattande som man kunnat vän-
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ta sig, men detta beror förmodligen på att han inte beaktat det sto-
ra antal klagomål som underhand delegerades till kammarkollegi-
ets ämbetsmän. 634 års kammarregistratur innehåller bl.a. direkta 
resolutioner på allmogebesvär från Finspångs, Kronobergs, Jönkö-
pings och Östergötlands län samt Dalarna och Bergslagen, vilka 
samtliga helt eller delvis riktat sig mot arrendatorerna.99 Därutöver 
utfärdades en rad instruktioner till ståthållarna om att inleda nya 
rannsakningar och se till att allmogen fick kompensation för de fall 
då de tvingats betala för höga avgifter.100 I särskilda riksdagsbesvär 
proklamerade allmogen på Öland att arrendatorerna var kronan till 
stor skada och fördärv och därför måste avskaffas. Samma krav åter-
kom också i häradsbesvären från Trögds härad i Uppland samt från 
Jääskis och Europää härader i östra Finland, där allmogen påstod 
att arrendatorerna alltid tog mer än vad de hade rätt till.101

Bondeståndet på riksdagen krävde fortfarande arrendesystemets 
avskaffande men stödet från de övriga stånden verkar inte ha varit 
lika starkt som tidigare. I svaren på prästernas ståndsbesvär medgav 
rådsregeringen att prästerna i fortsättningen skulle leverera man-
talslängderna direkt till utskrivningskommissarierna istället för till 
arrendatorerna, men i övrigt saknas klara belägg för att prästerna 
agerat kraftfullt mot systemet. Allmogens krav på att tillsätta fog-
dar istället för de avskydda skatteförpaktarna avfärdade rådet åter-
igen med hänvisning till att dessa inte på något sätt visat sig vara 
mer pålitliga än arrendatorerna. Rådsregeringen upprepade än en 
gång sitt löfte att samtliga arrendatorer som gjort allmogen orätt 
skulle bli straffade till livet, ett löfte som vid det här laget måste ha 
klingat tämligen falskt i böndernas öron.102 Fortsättningen på riks-
dagen i Stockholm blev orolig, det uppstod bråk inom bondestån-
det och sedan samtliga stånd besvarat regeringens proposition fick 
man i rådskammaren ta del av en anonym klagoskrift, ”En allmo-
gens supplikation”. Denna gick hårt åt adeln och krävde att samtli-
ga gods som nu lagts under frälse skulle återkallas till kronan. Någ-
ra ytterligare eftergifter till bönderna kom dock inte på fråga, och 
böndernas kritik mot arrendesystemet ledde inte heller denna gång 
fram till något slutligt avgörande.103

Likafullt arbetade tiden mot arrendatorernas intressen. Rikskans-
lern Axel Oxenstierna, som ännu befann sig utomlands, beklagade 
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sig allt oftare över arrendatorernas opålitlighet.104 Krigsmaktens be-
hov fortsatte att inkräkta på skatteförpaktarnas revir och i de spann-
målsproducerande områdena i Syd- och Mellansverige hade man 
på flera håll börjat återinföra fogdeförvaltningen. I Norrland och 
Österbotten var skattearrendena i praktiken redan avskaffade. För 
viktiga verksamhetsgrenar som utrustningen av flottan och driften 
av Sala silvergruva hade man likaså övergivit de privata lösningar-
na för att istället återföra ansvaret till kungliga ämbetsmän.105 Vå-
ren 634 utfärdade kammaren endast ett halvdussin nya skattekon-
trakt, vilka främst berörde områden i de västra delarna av riket. 
Under andra halvan av året var det endast lappmarkerna som för-
paktades på nytt. Allt tyder på att förmyndarregeringen börjat tviv-
la på att skattearrendena verkligen var den bästa formen för att or-
ganisera rikets uppbörd.106 

De slutliga beslutet lät vänta på sig till våren 635. Vid ett sam-
manträde i räknekammaren den 28 april beslutade rådsregeringen 
att man hädanefter inte skulle arrendera ut några lands- eller hä-
radsräntor.107 Redan föregående år hade man beslutat att arrendet 
av stora sjötullen skulle upphöra. I det senare fallet hade rådet klara 
indikationer på att arrendatorn Mårten Wewitzer inte fullföljt sina 
åtaganden och att kronan därför gått miste om stora inkomster.108 
När det gäller skattearrendena är bilden mindre entydig, men klart 
är att rikets ekonomiska situation var minst lika prekär nu som tidi-
gare. Rapporter gjorde gällande att det i landet rådde akut brist på 
både varor och pengar, samtidigt som det kontinentala kriget fort-
satte att sluka resurser. I detta läge valde förmyndarregeringen att 
upphöra med förpaktningen av böndernas årliga skatter. Trots att 
rikets ekonomi knappast utvecklades till det bättre, vilket föranled-
de vicekanslern Per Banér att redan samma höst förespråka en åter-
gång till Gustav II Adolfs arrendesystem, så stod riksråden fast vid 
sitt beslut att inte bevilja några nya skattearrenden. I fortsättningen 
skulle statligt anställda kronofogdar uppbära böndernas skatter, och 
fogdarna i sin tur övervakas av adliga landshövdingar. Denna orga-
nisationsmodell kom att bestå orubbad ända in på 900-talet, utan 
att man från statens sida gjorde några fler försök att förpakta bort 
sina skatteinkomster. Det ser ut som om bönderna till sist vunnit 
gehör för sina krav, och skattearrendenas slutliga avskaffande kan 
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naturligtvis tolkas som en avgörande politisk framgång för bonde-
ståndet. Men det skulle visa sig att stora delar av den skattebetalan-
de allmogen snart fann sig kastade ur askan rätt in i elden.

En ofullkomlig seger

Beslutet att avskaffa arrendesystemet kom i praktiken inte att tilläm-
pas fullt ut. Som vi såg i kapitel två ovan fortsatte förmyndarreger-
ingen att arrendera ut skatteinkomsterna i de mellansvenska bruks-
distrikten, så att tillförseln av kol och ved inte hotades. Louis De 
Geer fick i mars 639 alla sina arrenden av diverse olika bruksdistrikt 
i Värmland, Södermanland, Östergötland och Uppland förlängda. 
I praktiken kom han att behålla huvuddelen av dessa till slutet av 
640-talet, Östersysslet i Värmland ända fram till 653.109 På samma 
vis fortsatte andra industrientreprenörer som Andry Dress på No-
raskog samt Henrik Lemmens och Gerard de Besche i norra Upp-
land att arrendera de närliggande områdena under bruken. Kam-
marherrarna utfärdade även särskilda arrendekontrakt för aktörer 
som ville etablera nya anläggningar, som när faktorn i Arboga, An-
ders Nilsson, våren 639 fick förpakta tre socknar i södra Närke till 
stöd för det nya järnbruk han lovat upprätta i Snavlunda socken.110 
Det misslyckade försöket från 635 att låta den franske lycksökaren 
Fermin Mazalet överta ansvaret för alla kronans bergverk avskräckte 
uppenbarligen inte förmyndarregeringen från att stödja nya privata 
initiativ, om än i något blygsammare skala. Skattearrendena skulle 
försvinna när drottning Kristina tog steget fullt ut och lät bruksher-
rarna köpa anläggningarna av kronan med full äganderätt. Därmed 
övergick bruken definitivt i privata händer, men resursuttagen skul-
le hädanefter komma att ombesörjas av kronofogdarna.111 

Kammarkollegiet fortsatte visserligen att förpakta småtullar och 
acciser liksom kungsgårdar, fisken och andra mindre betydelseful-
la inkomstkällor. Men för de flesta bönder i de södra och norra de-
larna av Sverige samt i den finska delen av riket innebar beslutet 
635 att de i fortsättningen inte behövde ha någonting med de av-
skydda skattearrendatorerna att skaffa. Allmogens årliga pålagor 
kom i fortsättningen att hanteras av statligt anställda kronofogdar, 
också när själva inkomsterna förordnades till försörjningen av bruk 
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och andra nyckelverksamheter. Vantmakaren i Jönköping Per Gud-
mundsson fick t.ex. fortfarande sin ersättning betald via skattein-
komster från bönderna i västra Småland, men han hade inte läng-
re rätt att själv kräva in avgifterna direkt av bönderna.112 Det var 
istället fogden som skulle förmedla skatterna till vantmakeriet och 
samtidigt förhandla med bönderna om eventuella nedsättningar 
och undantag. De privata affärsmännen hade efter 635 inte läng-
re samma möjligheter att utöva direkt kontroll över skattebönder-
nas produktion.

 Samtidigt som kronofogdarna återtog uppbördshanteringen från 
arrendatorerna kom länsförvaltningens organisation att formaliseras 
genom 635 års landshövdingeinstruktion. Adliga landshövdingar 
skulle i vart och ett av rikets landskap ansvara för att fogdarna sköt-
te sina uppgifter och se till att samtliga pålagor blev inkrävda och 
vidarebefordrade till rätt instans. Den officiella ämbetsinstruktio-
nen betonade särskilt landshövdingens maktlegitimerande funktio-
ner. Som kunglig majestäts, det vill säga den omyndiga drottning-
ens, högsta representant i landsändan var det landshövdingens sak 
att se till att undersåtarna förhöll sig trogna och välvilliga gentemot 
sin lagliga överhet. Därför måste han noggrant övervaka fogdar och 
länsmän för att förhindra att dessa inte missbrukade sin ställning 
genom att kräva allmogen på för höga avgifter. Under senare delen 
av 600-talet utökades dessutom den centrala kontrollen genom sär-
skilt utsända kommissioner med uppdrag att anteckna och under-
söka allmogens klagomål. Statsledningen hade lärt sig sin läxa och 
i fortsättningen var man rustad att möta alla former av lokalt miss-
nöje med maktlegitimerande åtgärder redan på landskapsnivå.113

Statsmaktens slutliga svar på böndernas protester mot arrendato-
rerna blev således en förstärkt statlig organisation där lyhördheten 
mot allmogen så att säga byggdes in i systemet. Förmyndarregering-
ens utsatta position efter Gustav II Adolfs död medförde emellertid 
att det krävdes ytterligare eftergifter för att vinna riksdagens stöd 
för en fortsatt krigspolitik. Riksråden tvingades bevilja omfattande 
nedsättning av avskydda extraskatter som kvarntullen och boskaps-
hjälpen vilka motvilligt hade accepterats av bondeståndet så länge 
kungen varit i livet. Johan Holm har karakteriserat förmyndarre-
geringens politik som ”militärstaten light”: adelsherrarna tvingades 
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lätta lite på trycket mot allmogen för att kunna fullfölja sina mili-
tära ambitioner i Tyskland. Samtidigt kompenserade man sig själva 
och sina ståndsbröder genom att gradvis återställa de adliga privile-
gier som Gustav II Adolf börjat nagga i kanten. Genom arrendesy-
stemets avskaffande och de skattesänkningar som faktiskt genom-
fördes tycktes bondeståndet ändå ha vunnit en avgörande seger mot 
de krafter som ansågs hota skatteböndernas oberoende.114

Den politiska utvecklingen under de närmaste åren skulle dock 
visa sig allt annat än gynnsam för de svenska bönderna. En bety-
dande del av de skatteinkomster som tidigare arrenderats ut till fö-
retagsamma borgare och industrientreprenörer kom istället att över-
föras till högadeln genom omfattande donationer av skatte- och 
kronogods. Dessutom ökade adeln sitt jordinnehav genom frälse-
köp och donationer. Kronans finanser var fortfarande skakiga och 
att låta adeln köpa sig rätten till böndernas skatter erbjöd åtmins-
tone möjlighet till en temporär lättnad. Men för skattebönderna 
innebar detta att de nu hamnade i händerna på adliga godsägare, 
något som på sikt hotade att reducera deras sociala ställning till ad-
liga landbor utan några som helst politiska rättigheter. Frälseköpen 
utnyttjades även av adliga bruksentreprenörer som Louis De Geer 
(adlad 64) för att ytterligare stärka kontrollen över bruksanlägg-
ningarnas underhållsområden. Under drottning Kristinas regerings-
tid ökade donationerna av skattejord till en aldrig tidigare skådad 
omfattning. Resultatet blev en gigantisk egendomsöverföring från 
kronan till adeln, som innebar att allt fler skattebönder nu blev skat-
tefrälse – d.v.s. skyldiga att i fortsättningen betala alla sina skatter 
och andra pålagor till adelsherren eller dennes ombud.115 Ur detta 
perspektiv framstår skattearrendenas avskaffande som en verklig 
Pyrrhusseger för bönderna: systemskiftet innebar i själva verket ett 
gyllene tillfälle för adeln att stärka sin lokala maktställning på all-
mogens bekostnad. 

Decennierna före och efter 600-talets mitt kom att bli den svens-
ka adelns absoluta storhetstid. Ännu idag står många av de pam-
piga herresätena som anlades under denna period kvar för att på-
minna oss efterlevande om det första ståndets politiska och sociala 
maktanspråk. Adelsmännens jordhunger kom också att påverka den 
finska riksdelen, där adelns ställning sedan tidigare varit betydligt 

hallenberg.indd   201 08-08-07   12.35.46



STATSMAKT TILL SALU

202

svagare. I synnerhet i kusttrakterna vid Bottenviken samt i gräns-
provinserna längst i öster inrättades nya friherrskap, där bönderna 
i grannskapet ålades att bidra till godsets försörjning med både sitt 
arbete och de skatter som de tidigare varit skyldiga kungen. Finska 
forskare som Kimmo Katajala och Antti Kujala har i detalj studerat 
de sociala följderna av denna politik. På flera håll utsattes allmogen 
för starka påtryckningar när godsägarna krävde fler dagsverken för 
att kunna underhålla sina egna storjordbruk. Det hela resulterade 
i ett flertal långvariga tvister där bönderna oftast drog det kortaste 
strået.116 På den svenska sidan har de lokala konflikterna inte bli-
vit undersökta på motsvarande sätt, men mycket talar för att bön-
derna på båda sidor av Bottenviken betraktade donationspolitiken 
som en fortsättning av arrendesystemet. Själva termen arrendator 
återkommer ständigt i allmogens besvärsskrivelser från 600-ta-
lets mitt och tycks ha varit allmänt brukad som en nedsättande be-
nämning för samtliga räntekrävare – adliga och andra – som enligt 
skattebönderna saknade legitimitet. Skatteförpaktarna må ha varit 
borta men allmogens protester vändes nu istället mot de adliga do-
nationsmottagarna.117

Den breda allians mellan de ofrälse stånden som uppstått som 
en följd av böndernas hårdnackade motstånd mot arrendesystemet 
kom att sätta sin prägel på inrikespolitiken under hela perioden 
fram till 680. Kraven på reduktion av de egendomar som done-
rats till adeln framfördes med särskild kraft under den s.k. stånds-
striden vid riksdagen 650 och de ofrälse stånden fortsatte att driva 
frågan ända till Karl XI slutligen beslutade att genomföra den sto-
ra reduktionen 680. Det kan förstås diskuteras huruvida skapan-
det av det karolinska enväldet verkligen var något som låg i bön-
dernas intresse. Men poängen är att skatteböndernas kamp för att 
kontrollera sin egen produktion under perioden dessförinnan kom 
att föras både på lokala och centrala arenor. Bondeståndets protes-
ter mot arrendatorerna hade en avgörande betydelse för att lyfta 
motståndet från den lokala nivån upp till riksdagen. När bönderna 
väl hade lärt sig att artikulera sina krav och agera gemensamt med 
präster och borgare blev man en politisk kraft att räkna med. Pri-
vatiseringen av skatteuppbörden, som berövade allmogen möjlighe-
ten att köpslå direkt med kungens lokala representanter, gav samti-
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digt bondeståndet nödvändiga incitament till att delta fullt ut i det 
politiska spelet också på de centrala arenorna.

Sammanfattning

Tidigare forskning har tillmätt allmogens protester mot arrendato-
rerna vid riksdagarna 633–634 en avgörande betydelse för beslu-
tet att upphöra med förpaktningarna av hela skattedistrikt. Det här 
kapitlet har visat att skattebönderna redan från första början mot-
satte sig utarrenderingen av kronans inkomster, och att detta mot-
stånd kom att ta sig många olika former under de år som arrende-
systemet var i bruk. Allmogens protester och konflikthandlingar 
tvingade successivt fram en effektivisering av förvaltningen, så att 
statsledningen bättre skulle kunna övervaka arrendatorernas verk-
samhet och därmed också legitimera de ökade resursuttagen. Svå-
righeterna med att nå fram med lokala protester ledde till att bön-
derna medvetet började använda riksdagen som en plattform för 
att föra fram sina klagomål mot skatteförpaktarna. Det allmänna 
missnöjet med arrendatorerna kom så småningom att artikuleras till 
en regelrätt systemkritik, där bondeståndet tillsammans med präs-
ter och borgare krävde en återgång till en statlig uppbördsorgani-
sation. Att skattearrendena till sist avskaffades kan med visst fog ses 
som ett resultat av allmogens envisa motstånd, men viktigare var att 
protesterna mot privatiseringarna tvingade fram en allians mellan 
de ofrälse stånden i riksdagen, en koalition som under resten av år-
hundradet skulle tjäna som aktiv motvikt till adelns anspråk på so-
cial och ekonomisk dominans.

Statsledningen var redan från början inställd på att privatisering-
arna kunde leda till konflikter, och sökte förekomma detta genom 
att åligga ståthållarna att tillse att arrendatorerna inte tillfogade bön-
derna någon skada. Trots detta tycks omläggningen av uppbörds-
systemet omedelbart ha resulterat i en rad protestaktioner från all-
mogens sida. Bönderna protesterade genom besvärsskrivelser till 
riksdag och kammare, inledde rättstvister vid de lokala tingen och 
på sina håll förekom det även strejker vid uttag av dagsverken och 
transporttjänster. Man använde sig med andra ord både av legala 
och illegala protestformer. Direkta våldshandlingar eller upplopp 
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tycks emellertid ha varit sällsynta. De juridiska processerna drog 
ofta ut på tiden, men bönderna visade en anmärkningsvärd envis-
het med att driva sina krav på rättvis behandling ända till högsta 
instans, kammarrätten i Stockholm. Allmogens ihärdiga utnyttja-
de av domstolarna kan ses som ett led i det förrättsligande av kon-
flikterna mellan bönder och överhet som ägde rum i flera områden 
under den tidigmoderna perioden. Vad som utmärker de svenska 
bönderna var att de samtidigt agerade politiskt genom riksdagen 
för att försvara sin sak mot arrendatorerna.

Den främsta orsaken till de hårda konflikterna mellan allmoge 
och skatteförpaktare kan härledas till kampen om jordbrukets över-
skott, där skattebönderna strävade efter att kontrollera så mycket 
som möjligt av sin egen produktion. En förutsättning var att skat-
tesystemet var någorlunda kalkylerbart och genomsynligt, så att 
bonden kunde veta hur stor del av överskottet han hade att dispo-
nera för egen del. Skattebönderna hade därför ett gemensamt in-
tresse av att begränsa alla typer av dagsverken, körslor och andra ar-
betsprestationer, så att de fick större möjlighet att själva organisera 
sitt arbete på effektivast möjliga vis. Konflikterna mellan arrenda-
torer och allmoge handlade följaktligen till stor del om att förpak-
tarna manipulerade avlösningen av naturaskatter till sin egen för-
del, fuskade med mått och vikter och/eller sökte tvinga till sig extra 
kompensation i form av varor eller pengar när böndernas produk-
ter inte motsvarade förväntningarna. Klagomål om att arrendato-
rerna krävde fler dagsverken och transporter än vad som tidigare 
varit brukligt var likaså allmänt förekommande. Det senare gällde 
framförallt i bruksdistrikten, där bönderna i allt högre grad tving-
ades betala sina pålagor till kronan genom att utföra varutranspor-
ter för bruksherrarnas räkning. 

De klagomål som bönderna riktade mot arrendatorerna påminner 
i stor utsträckning om protesterna man tidigare riktat mot kungens 
fogdar. Även fogdarna anklagades för fusk med mått och vikter och 
för att tvinga på bönderna extra avgifter. Men att döma av besvä-
ren var arrendatorernas manipulationer av en helt annan magnitud. 
Där fogdarna råkade i konflikt med enskilda bönder så lyckades ar-
rendatorerna reta upp hela bondekollektiv. De senare löd inte un-
der något fullständigt redovisningstvång och löpte därför betydligt 
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mindre risk att ådra sig centralmaktens uppmärksamhet än vad en 
kronofogde gjorde. Dessutom var arrendatorerna beroende av att 
intäkterna måste överstiga arrendesumman samt de andra utgifter 
man hade för själva uppbördshanteringen. Att skatteförpaktarna 
fick driva in kungens skatter enbart i syfte att göra sig en person-
lig förtjänst var något som stack i ögonen på många bönder. Där-
för föredrog man enligt samtida språkbruk ”ärlige och nådige fog-
dar” framför arrendatorer som bara försökte skinna bonden för att 
kunna öka sin egen vinst. 

Om arrendesystemet ur statsmaktens synvinkel garanterade ett 
mer regelbundet flöde av penninginkomster så ökade istället osä-
kerheten för den skattebetalande allmogen. Arrendatorerna hade i 
praktiken en uppsjö av möjligheter att sko sig på skatteböndernas 
bekostnad, något som många av dem inte drog sig för att utnyttja. 
Flera av de mest långdragna konflikterna handlade om att arren-
datorerna brutit ingångna avtal och i efterhand ändrat värderingen 
av böndernas skattevaror. Förutom problemet med bristande kal-
kylerbarhet så innebar själva omfattningen av arrendatorernas han-
del ett hot mot allmogens ekonomiska självständighet. Till skillnad 
från kronofogdarna kunde arrendatorerna helt lagligt förfoga över 
hela skatteuppbörden och samtidigt trissa upp priserna på de va-
ror som bönderna måste införskaffa för sin egen nödtorft. Skatte-
arrendena skapade i praktiken en slags temporär monopolställning 
där förpaktarna genom sina överlägsna ekonomiska resurser kunde 
diktera villkoren vid de flesta ekonomiska transaktioner på den lo-
kala nivån. Istället för att minska korruptionen (som Kiser föresla-
git) så kom privatiseringen av skatteuppbörden att gynna ren opp-
ortunism från de privata aktörernas sida, så kallad rent-seeking. De 
som tjänade på detta var ett privilegierat fåtal, medan skattebeta-
larna i gemen framstod som de stora förlorarna. För att använda 
Oliver Norths språkbruk: arrendesystemet fungerade inte som en 
stabil institution utan kom istället att motverka möjligheterna till 
långsiktig ekonomisk tillväxt. 

Allt tyder på att statsledningen var väl medveten om systemets 
brister, men den serie av förordningar och mandat som var avsed-
da att reglera arrendatorernas verksamhet och förhindra fusket hade 
knappast avsedd effekt. Så länge skatteförpaktarna inte var skyldiga 
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att redovisa sina affärer i detalj saknade statsledningen reella möjlig-
heter att kontrollera att förbuden verkligen fick avsedd effekt. De 
rättsliga processerna pågick ofta i åratal utan att de resulterade i några 
påtagliga framgångar för bönderna. Kammarrådens korrespondens 
antyder ändå en tilltagande lyhördhet inför allmogens protester och 
i takt med att pressen på resurserna ökade skärptes kontrollsystemet 
successivt. Arrendatorerna fungerade också som statliga uppbörds-
män vilka skulle driva in extraskatterna till krigsfolkets behov, och 
här kunde statsledningen inte tåla något svinn. Som en reaktion på 
böndernas klagomål fick ståthållare och kammarfiskaler allt oftare 
i uppdrag att undersöka arrendatorernas affärer. Efterhand blev ar-
rendatorernas handlingsfrihet alltmer beskuren, framför allt under 
åren närmast efter Gustav II Adolfs död. Men trots att den statliga 
kontrollapparaten växte var det ytterst sällsynt att en skatteförpak-
tare tvingades bort från sitt område i förtid. Arrendatorernas be-
sittningsskydd vägde ofta tyngre än böndernas klagomål, och det 
faktum att många förpaktare regelmässigt försåg statsmakten med 
krediter gjorde statsledningen mindre benägen att slå ned på even-
tuella oegentligheter från deras sida.

Allmogens besvärsskrivelser handlade ofta om lokalsamhällets 
direkta reaktioner på arrendatorernas verksamhet. Men bönderna 
kunde även uttrycka sitt missnöje i mer generella termer, och före-
slå alternativa lösningar för att bryta arrendatorernas särställning. 
På flera håll krävde skattebönderna att själva få arrendera sina år-
liga avgifter, så att de fritt kunde sälja sina varor till den som be-
talde bäst. I Siende härad lyckades allmogen få sina sockenpräster 
att ställa borgen för större delen av arrendesumman, men när kam-
marråden krävde att bönderna dessutom skulle betala ersättning 
till den f.d. arrendatorn mot att denne åtog sig att samla in skatte-
uppbörden backade man ur det föreslagna kontraktet. Detta och 
liknande fall visar att böndernas protester inte enbart var reaktiva 
– man hävdade envist att arrendatorernas verksamhet var till ska-
da för både kronan och allmogen, och argumenterade för en åter-
gång till direkt kronoförvaltning. Dessa krav ökade i omfattning 
och styrka efter Gustav II Adolfs död, då framför allt prästerna an-
slöt sig till bondeståndets linje att arrendesystemet måste avskaffas 
av omsorg om både allmogen och rikets ekonomiska välstånd. På 
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riksdagarna 633 och 634 var det Västeråsbiskopen Johannes Rud-
beckius som förde de ofrälses talan, men ilskan mot arrendatorer-
na hade löpt som en röd tråd genom bondebesvären ända sedan sy-
stemet började införas 69. När de övriga ofrälse stånden anslöt 
sig till skatteböndernas linje blev det allt svårare för förmyndarre-
geringen att försvara arrendenas berättigande. Adeln hade för sin 
del börjat trakta efter jorddonationer och rätt till frälseköp, och en 
utökning av sådana privilegier måste oundvikligen ske på arrenda-
torernas bekostnad. Därför var det bara logiskt att skattearrendena 
till sist avskaffades 635.

Det system som kronan ursprungligen lanserat för att kunna sän-
ka sina egna transaktionskostnader visade sig således i längden vara 
alltför politiskt kostsamt. Den svenska statsledningen kunde i läng-
den inte utnyttja arrendena – som Margaret Levi föreslagit – för att 
frigöra sig från de jordägande eliternas intressen, för till dessa måste 
även skattebönderna räknas. Experimentet med skattearrenden slu-
tade istället i en genomgående omdaning av statsförvaltningen en-
ligt byråkratiska principer. Beslutet att upphöra med förpaktningen 
av kronans skatteinkomster var knappast uteslutande ett resultat av 
böndernas protester, men det måste likafullt betraktas som en be-
tydande framgång för bondeståndet som politisk aktör på riksni-
vå. Från och med nu skulle bönderna agera gemensamt med präs-
ter och borgare på riksdagarna för att begränsa adelns maktanspråk 
och slå vakt om sina egna rättigheter som kungens direkta underså-
tar. Donationspolitiken och återställandet av de adliga privilegier-
na formade nya hot mot skatteböndernas politiska oberoende, men 
bönderna stod inte längre ensamma i den politiska kampen. För-
utom den allians med kungamakten som Johan Holm menar va-
rit bondeståndets ledstjärna sedan 590-talet lärde man sig nu även 
att samverka över ståndsgränserna. Protesterna mot arrendesyste-
met bidrog på så vis till att skapa nya former för den traditionella 
konflikten mellan skattekrävare och undersåtar.
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6

Det svenska arrendesystemets 
uppgång och fall

Under Gustav II Adolfs tid, från ca 620, skedde en drastisk om-
läggning av det svenska skattesystemet. Den statliga organisation 
för skatteindrivning och medelsförvaltning som byggts upp genom 
Gustav Vasas initiativ monterades ned och ersattes av ett arrendesy-
stem. Privata entreprenörer, här kallade arrendatorer eller förpaktare, 
fick köpa sig rätten att under en begränsad tid själva utnyttja kro-
nans inkomster och egendomar. På kort tid privatiserades hela upp-
bördsorganisationen och allmogens skattepålagor blev nu i prakti-
ken de enskilda köpmännens egendom. Men det systemet blev inte 
särskilt långlivat. Redan efter tiotalet år började statsledningen åter-
införa den statliga uppbördsförvaltningen i vissa landskap, och 635 
fattade förmyndarregeringen beslut att i fortsättningen inte förpakta 
några häradsräntor. Hädanefter skulle skatteindrivningen åter skö-
tas av statligt anställda kronofogdar.

Det svenska arrendesystemet har hitintills inte fått särskilt myck-
et utrymme i historieforskningen. I detta bokens avslutande ka-
pitel kommer jag först att sammanfatta de viktigaste slutsatserna 
från de föregående kapitlen. Därefter följer en jämförelse med eu-
ropeiska förhållanden samt en uppsummering av systemets förde-
lar och nackdelar. Avsnittet ”offentligt och privat” analyserar för-
hållandet mellan statlig organisation och privat företagsamhet på 
ett mer övergripande plan. Till sist följer en diskussion av privati-
seringsprocessens dynamik, där jag ställer mina resultat i relation 
till 2000-talets debatt om avknoppningar och utförsäljning av stat-
lig verksamhet.
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Sammanfattning och slutsatser

Huvudsyftet med denna undersökning har varit att ta reda på var-
för den svenska staten under Gustav II Adolfs tid valde att privati-
sera uppbördsorganisationen, hur det nya arrendesystemet funge-
rade i praktiken samt varför statsledningen efter ca femton år valde 
att avveckla samma system och återföra hela ansvaret för skatteupp-
börden till den statliga organisationen. I kapitel 1 diskuterades olika 
angreppssätt på problemet utifrån teoretiska ståndpunkter som and-
ra forskare utvecklat. I äldre historisk forskning har skatteförpakt-
ning ofta likställts med korruption och ineffektivitet, ett ålderdom-
ligt och svagt system som hindrade utvecklingen mot en modern, 
byråkratisk statsförvaltning. Men i praktiken använde sig de fles-
ta europeiska stater av sådana system under den tidigmoderna pe-
rioden, och nyare ekonomiska teorier har också pekat på klara för-
delar med att privatisera skatteuppbörden. Genom att arrendera ut 
skattindrivningen kunde staten överlåta den kostsamma omvand-
lingen av naturaintäkter (bytesvärden) till kontanta betalningsme-
del (marknadsvärden) på ett antal privata aktörer. Skattekontrakten 
garanterade samtidigt ett regelbundet penningflöde till statskassan 
och gjorde på så vis verksamheten mer kalkylerbar. 

Å andra sidan pekar forskningen också ut flera tänkbara nackde-
lar med skatteförpaktning. Ur härskarens synvinkel handlade det 
förstås om att han tvingades avstå en del av sina intäkter för att er-
bjuda de privata aktörerna lockande vinstmöjligheter. Nedmonte-
ringen av den egna lokala organisationen innebar att statsledningen 
fick sämre tillgång till information om lokala förhållanden. Brist-
fällig övervakning kunde i sin tur leda till monopolsträvanden och 
opportunism från de privata aktörernas sida, vilket riskerade att 
leda till en överexploatering av skattebasen. Framförallt kollidera-
de privatiseringen med allmogens traditionella syn på vad skatter-
na skulle användas till: bönderna betalade skatt för att ge den kung 
som svurit att beskydda dem resurser att infria sitt löfte, inte för att 
rika handelsmän skulle stoppa överskottet i sina egna fickor. Arren-
desystemet kan därför ha påverkat kungens möjligheter att mobi-
lisera stöd från de samhällsgrupper som hade att bära huvuddelen 
av skattebördan.
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För att väga fördelarna mot nackdelarna är det nödvändigt att 
diskutera huruvida utarrenderingen verkligen ledde till en effekti-
visering av uppbördshanteringen, eller om systemskiftet snarare re-
sulterade i korruption och överexploatering av skattebetalarna. Be-
greppet transaktionskostnader har varit centralt för min analys av det 
svenska arrendesystemets effektivitet. När Gustav II Adolf valde att 
förpakta skatterna kunde han minska ner på den statliga organi-
sationen och därmed sänka sina egna kostnader. Men kostnaderna 
förblev låga bara så länge kungen klarade av att legitimera system-
skiftet inför undersåtarna. Protester och krav på starkare statlig kon-
troll skulle innebära att den politiska kostnaden för privatisering-
en av skatteuppbörden snabbt sköt i höjden. Av den anledningen 
är det nödvändigt att också väga in allmogens reaktioner i bedöm-
ningen av privatiseringens effekter. 

Kapitel 2 behandlade arrendesystemets utformning, det regelverk 
som skapades samt statsledningens motiv till att införa respekti-
ve avveckla arrendesystemet. Skattearrendena innebar ett radikalt 
brott med den politiskt väl förankrade statliga uppbördsorganisa-
tionen. Kontrakten innebar en strikt affärsmässig uppgörelse som 
förvandlade bondens skatteplikt till arrendatorns privata egendom. 
Följden blev att de svenska bönderna förlorade sin rätt att förhandla 
direkt med statsmaktens lokala representanter om när, var och hur 
pålagorna skulle betalas. Kontraktens utformning gjorde dessutom 
uppbördshanteringen till ett nollsummespel mellan bönder och ar-
rendatorer. Den summa som arrendatorn skulle betala varje år mot-
svarade som regel statens förväntade nettointäkter från det aktuella 
distriktet. Hans enda möjlighet att göra någon vinst på affären var 
att utnyttja möjligheterna att köpa och sälja skattevaror till fördel-
aktiga priser. Här fanns en inbyggd intressekonflikt, då bönderna 
själva ville sälja sina varor till högstbjudande för att på så sätt kunna 
utnyttja de gynnsamma konjunkturerna på jordbruksprodukter

Det svenska arrendesystemet uppvisar en rad särdrag jämfört med 
hur skatteförpaktningen gick till i andra europeiska stater. De in-
komster som Gustav II Adolf arrenderade ut bestod till stor del av 
jordskatter (årlig ränta, tionden, gärder och hjälper) medan man på 
andra håll i första hand förpaktade tullar, acciser och omsättnings-
skatter. Detta innebar att de svenska arrendatorernas vinstmöjlighe-
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ter var snävare tilltagna eftersom kostnaderna för själva uppbörds-
hanteringen var betydligt högre. Ett annat utmärkande särdrag var 
satsningen på förpaktning av bergsbruk och annan industriell verk-
samhet. Statsledningen utnyttjade skattearrendena som ett led i 
uppbyggnaden av en inhemsk krigsindustri. För att locka kapital 
och ny kunskap till riket var det nödvändigt att erbjuda investerar-
na gynnsamma villkor, och bruksherrarna fick därför ofta arrende-
ra de närbelägna skattedistrikten. Genom sådana arrangemang fick 
bruken tillgång till arbetskraft, råmaterial och transporter, vilket var 
en förutsättning för att produktionen skulle kunna öka. Den svens-
ka staten gick emellertid aldrig så långt att man privatiserade samt-
liga skatter. De återkommande extraskatterna fick arrendatorerna 
sällan behålla för egen del utan dessa måste direkt levereras vidare 
till kronans behov. Arrendatorerna fick således en dubbelroll: delvis 
självständiga entreprenörer, delvis statliga uppbördsmän.

Statsmakten skapade aldrig något enhetligt regelverk för att styra 
upp arrendatorernas verksamhet, utan de privata uppbördsmännen 
fick till att börja med ganska fritt spelrum i lokalsamhället. Allmo-
gens protester tvingade dock fram strängare regler efterhand, och 
den lokala kontrollapparaten måste successivt förstärkas. Statens 
transaktionskostnader kom således att öka till följd av åtgärderna 
för att legitimera systemskiftet. Kung Gustav II Adolf framstår som 
den drivande kraften bakom arrendenas införande, och allt tyder 
på att det var strävan efter snabba och säkra penninginkomster som 
motiverade omläggningen av uppbördssystemet 69–620. Några 
egentliga policydiskussioner fördes inte inom statsledningen utan 
det verkar ha funnits en bred konsensus om systemets fördelar, åt-
minstone till en början. När konjunkturerna blev sämre växte dock 
kritiken mot arrendena och efter 630 kom Axel Oxenstierna allt-
mer att framstå som systemets främste vedersakare. När skattear-
rendena avskaffades 635 var behovet av kontanta inkomster större 
än någonsin, men detta räckte inte längre för att rättfärdiga arren-
datorernas rovdrift på böndernas tillgångar. Beslutet att avveckla ar-
rendena var en följd av att systemet hade förverkat sin legitimitet 
ibland rikets ständer såväl som inom förmyndarregeringen. 

Arrendena avskaffades emellertid inte fullt ut – på flera håll till-
läts bruksentreprenörerna att fortsätta arrendera de omgivande di-
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strikten. Detta har sällan uppmärksammats i tidigare forskning. 
Bruksherrarnas hantering av skatteuppbörden efter 635 ligger ut-
anför den här undersökningens ram, men det faktum att statsmak-
ten ännu på 650-talet arrenderade ut områden under bruken visar 
att samarbetet mellan statsmakt och företagare inom bergsnäring-
en var centralt för den svenska militärstaten. De bytesvärden som 
bruken producerade var så eftertraktade att statsledningen i dessa 
fall kunde acceptera höga transaktionskostnader. Skattearrendena 
fungerade här som ett effektivt instrument för statlig intresseaggre-
gering – de kontakter kronan etablerade med industrientreprenö-
rerna visade sig vara av ett särskilt varaktigt slag. 

I kapitel 3 tecknade jag en kollektivbiografi över skattearrendato-
rerna i det svenska riket och dess provinser 68–635. Undersök-
ningen visade att statsmakten utnyttjade både gamla och nya kon-
takter för att finna resursstarka personer villiga att förpakta kronans 
skatter. Det stora flertalet arrendatorer var antingen borgare från de 
mindre köpstäderna eller personer som tidigare varit i kronans tjänst 
som fogdar eller häradsskrivare. Men här fanns också inhemska och 
utländska storkapitalister, industrientreprenörer med eftertraktade 
specialistkunskaper, krigsbefäl, adelsherrar samt till och med någ-
ra välbeställda änkor. Skattearrendena öppnade således möjlighe-
ter även för ett fåtal kvinnor ur samhällets mest förmögna skikt att 
utöva ett visst mått av offentlig myndighet. Inslaget av arrendato-
rer med utländskt ursprung är påfallande. De utlandsfödda storka-
pitalisterna och industrientreprenörerna var genomgående mycket 
aktiva och förpaktade stora områden i olika delar av riket. Genom 
de invandrade entreprenörernas internationella kontaktnät fick den 
svenska statsledningen direkta förbindelser till kapitalcentra på den 
europeiska kontinenten. Precis som Matt Vester påvisat rörande för-
paktningen av saltskatten i Savojen, så kunde skattearrendena an-
vändas av staten för att mobilisera ekonomiskt och politiskt stöd 
också utanför rikets gränser.1

Från första början fanns det många aktörer som ville investera i 
skattearrendena, men efter hand slogs flertalet ut och kvar blev de 
arrendatorer som antingen hade uppbackning av utländskt storka-
pital eller själva hörde till rikets mest förmögna skikt. Att bedriva 
handel med kronans naturapersedlar var i längden inte något för 
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småhandlare utan gynnade snarast storskalighet och kapitalkoncen-
tration. Bland dem som lyckades bäst finner vi de nyrika handels-
männen i expansiva städer som Göteborg och Västervik, men också 
inhemska storkapitalister med väletablerade affärsförbindelser med 
den svenska staten. Stockholmsborgarna Mårten Wewitzer, Peter 
Grönberg och Peter Kruse tillhandahöll regelbundet stora belopp 
till kronans behov i form av varor och krediter och fick ofta ersätt-
ning i form av omfattande arrendekontrakt. Genom dessa kunde 
de komma över begärliga handelsvaror som kunde säljas vidare på 
den internationella marknaden. Statsledningen utnyttjade gärna ar-
rendena som säkerhet i utbyte mot nya penninglån eller varuleve-
ranser. Systemet underlättade därför samarbetet mellan den svens-
ka staten och handelskapitalet. 

De stora vinnarna var emellertid de utländska industrientrepre-
nörerna med Louis De Geer i spetsen, som kunde använda skatte-
arrendena för att skaffa sig kontroll över arbetskraft och råmateri-
al. Dessa män var ofta specialister med internationella kontaktnät 
som kunde tillhandahålla både den tekniska kunskap och det kapi-
tal som krävdes för att omvandla den småskaliga svenska bergsnä-
ringen till en ledande exportindustri. Ur bergsnäringens synvinkel 
var arrendesystemet tveklöst en framgång, men för detta fordrades 
att kronan prioriterade industrimännens investeringar framför and-
ra intressen. Som leverantörer av varor som kunde omsättas på den 
internationella marknaden var bruksarrendatorerna så viktiga att 
staten var villig att subventionera deras verksamhet med särskilda 
privilegier och förmånliga arrendevillkor. 

Kapitel 4 beskrev hur arrendesystemet fungerade i praktiken. Skat-
tearrendena var inledningsvis mycket attraktiva. Ett stort antal ak-
törer kontaktade kammarråden och begärde att få arrendera skat-
ter och/eller tullar, och i flera fall förekom regelrätt budgivning. De 
stigande priserna på jordbruksprodukter gynnade arrendatorernas 
handel med skattevaror och statsledningen utnyttjade detta fak-
tum till att försäkra sig om förskottsleveranser och krediter. Kon-
trakten gav skatteförpaktarna ett stabilt besittningsskydd och deras 
vinstmarginaler tycks från början ha varit väl tilltagna – rapporter 
om betalningssvårigheter eller uteblivna leveranser är sällsynta un-
der 620-talets första år. Men Gustav II Adolfs aggressiva utrikes-
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politik innebar att arrendatorernas vinstintresse snart kom att kol-
lidera med krigsmaktens behov. När statsledningen började anslå 
hemmansräntor och andra naturainkomster till krigsfolkets försörj-
ning minskade utrymmet för arrendatorerna att själva bedriva han-
del med böndernas skattevaror. Skatteförpaktarna fick istället ägna 
allt mer tid och möda åt att driva in diverse pålagor som de själva 
inte fick disponera över. 

Det faktum att arrendatorerna kunde förse staten med förskotts-
leveranser och andra former av krediter visar att deras verksamhet 
åtminstone till en början måste ha varit mycket lönsam. Statsled-
ningen kunde å sin sida använda sig av arrendena för att skaffa sig 
större handlingsfrihet på kreditmarknaden. De återkommande kra-
ven på förskottsleveranser var sällan något problem för de mer kapi-
talstarka arrendatorerna, vilka gärna försåg statsmakten med pengar 
eller varor i utbyte mot nya, förmånliga kontrakt. Pressen på resur-
serna medförde emellertid att många av arrendatorerna fann det allt 
svårare att tillmötesgå sådana anspråk på extra leveranser. Mobilise-
ringen inför det trettioåriga kriget gjorde det nödvändigt för stats-
ledningen att disponera en större andel av de löpande inkomsterna 
för egen del, vilket medförde att man inte längre ville kompensera 
arrendatorerna genom att skriva ned arrendesummorna. 

Skattearrendena fungerade med andra ord allt sämre som ekono-
misk institution. Följden blev att statsledningen fick svårare att fin-
na personer villiga att investera i skatteuppbörden och sommaren 
629 började man återinföra fogdeförvaltning i vissa landskap. De 
mest kapitalstarka köpmännen föredrog att investera i tullarrende-
na, vilka var betydligt enklare att administrera och erbjöd mer lätt-
hanterliga inkomster. Krigspolitiken gynnade framförallt bruksar-
rendatorerna. När det gällde bruken ställde statsledningen sällan 
några krav på extra varuleveranser till krigsmakten, utan erbjöd sig 
istället att skjuta till de extra medel som behövdes för att säkra pro-
duktionen. Dessutom fick ståthållarna som centralmaktens främsta 
representanter ofta rycka in för att förhandla med bönder och andra 
grupper när lokala konflikter riskerade att skada bruksherrarnas in-
tressen. Som Lindegren m.fl. visat valde statsledningen konsekvent 
att prioritera de verksamheter som kunde producera bytesvärden 
för den internationella marknaden. Den här undersökningen har 
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visat att detta i hög grad kom att ske på bekostnad av de övriga ar-
rendatorernas intressen.2

Arrendatorernas verksamhet hamnade snart i motsättning till and-
ra intressen i lokalsamhället. Krigsbefäl och ryttare konkurrerade 
med skatteförpaktarna om attraktiva hemmansräntor. För merpar-
ten av städernas borgerskap innebar arrendena en snedvridning av 
konkurrensen då de köpmän som arrenderade kronans inkomster 
lättare kunde skaffa sig tillgång till böndernas produkter. Reger-
ingens högskattepolitik ledde till att arrendatorerna råkade i kon-
flikt också med de privilegierade grupperna – präster och adelsmän 
– vilka tidigare varit undantagna från extraskatter. Adelns allt star-
kare krav på donationer och förläningar som belöning för militära 
insatser gick dessutom stick i stäv med arrendatorernas önskan att 
fritt få disponera merparten av alla statliga inkomster. När allmogen 
gick till storms mot arrendesystemet vid riksdagen 633 fanns såle-
des redan ett utbrett missnöje med skatteförpaktarna inom många 
samhällsgrupper. Borgare och präster anslöt sig till bondeståndets 
krav att systemet omedelbart måste avskaffas, och inte heller adeln 
reste några röster till arrendenas försvar. 

Statsledningen var redan från början fullt medveten om att skatte-
arrendena riskerade att utlösa rovdrift på böndernas resurser. Därför 
fick ståthållarna runt om i landet instruktioner att övervaka arren-
datorerna så att systemskiftet skulle kunna legitimeras för under-
såtarna. Under de första åren dominerade inställningen att skatte-
förpaktarna borde sköta sina förpliktelser utan inblandning, men 
behovet av insyn blev snart uppenbart. En strid ström av protes-
ter tvingade ståthållarna att ägna allt mer tid åt att utreda påståd-
da övergrepp från skatteförpaktarnas sida. Under 630-talet tillsatte 
regeringen dessutom särskilda kammarfiskaler som skulle resa runt 
i riket och undersöka arrendatorernas verksamhet. Hos både cen-
trala och regionala myndigheter märks vid denna tid ett tilltagan-
de missnöje med arrendatorerna och de återkommande problemen 
med att kontrollera deras förehavanden. Transaktionskostnaderna 
hade till sist blivit så höga att det framstod som mer rationellt att ta 
tillbaka hela ansvaret för skatteuppbörden i statlig regi.

Kapitel 5 studerade förhållandet mellan bönder och arrendatorer. 
Privatiseringen av skatteuppbörden innebar att den skattebetalan-
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de allmogen hamnade i ett utsatt läge gentemot de privata entre-
prenörerna. Arrendekontrakten uppmuntrade till en hårdare indriv-
ning av kronans skatter då varje försenad leverans kunde innebära 
en personlig förlust för arrendatorn. Reaktionerna lät heller inte 
vänta på sig. I lokala rättsprocesser och besvärsskrivelser till riksda-
gen protesterade bönderna mot arrendatorerna, som bl.a. anklaga-
des för att manipulera priser och måttsystem samt kräva mer än vad 
de hade rätt till. Regeringen svarade med nya förordningar för att 
reglera arrendatorernas verksamhet, men det faktum att protesterna 
återkom visar att åtgärderna knappast kan ha fått någon större ef-
fekt. De rättsprocesser som inleddes mot enskilda skatteförpaktare 
drog ofta ut på tiden och ledde sällan till några fällande domar. Ar-
rendenas privaträttsliga karaktär gjorde det svårare att avsätta fus-
kande arrendatorer än vad det hade varit att avpollettera misshag-
liga kronofogdar. 

Allmogen nöjde sig emellertid inte med att protestera mot upp-
levda oförrätter – man lanserade även sina egna lösningar på sta-
tens ekonomiska problem. Invånarna i Småland och Västergötland 
begärde t.ex. 625 att få betala alla sina skatter i pengar för att slip-
pa arrendatorernas schackrande med varupriserna. Året därpå be-
gärde bönderna i Siende härad i Västmanland att själva få förpakta 
sina skatter. Med hjälp av församlingsprästerna i området lyckades 
man till och med garantera borgenssumman, men när statsledning-
en krävde att Siendeborna dessutom skulle avlöna den fogde som 
skulle samla in uppbörden vägrade bönderna. Exemplen visar att 
allmogen lärde sig att argumentera för sin sak i generella termer och 
att man kunde skapa strategier för att vända systemets nackdelar till 
sin egen fördel. När statsledningen sedan inte ville lyssna var bön-
derna hänvisade till att driva frågan vidare på riksdagarna. 

I riksdagsbesvären övergick bönderna från att protestera mot en-
skilda skattearrendatorer till att kräva att hela arrendesystemet mås-
te avskaffas. Vid riksdagen 633 anklagade man arrendatorerna för 
att med sin girighet utarma landets tillgångar och därmed också 
hota rikets framtida välstånd. På den nationella arenan lierade sig 
bönderna med präste- och borgarstånden i ett frontalangrepp på de 
avskydda skatteförpaktarna. Regeringen tvekade i det längsta men 
635 fattade man slutligen beslut om att avveckla skattearrendena. 
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De omfattande protesterna medförde till sist att de politiska kost-
naderna för att upprätthålla systemet blev alltför höga. Även om 
det, som här har visats, fanns flera skäl till att ompröva arrendena 
så var beslutet att avskaffa dem en viktig seger för bönderna och de 
övriga ofrälse stånden. Axel Oxenstiernas länsstyrelser var i många 
avseenden en vidareutveckling av den kontrollapparat som byggts 
upp för att bevaka arrendatorerna och hantera allmogens protester. 
Böndernas motstånd banade således väg för nytänkande och vitali-
sering inom den statliga organisationen. 

Jämfört med den knapphändiga forskning som tidigare behandlat 
det svenska arrendesystemet så framträder följande huvudresultat: 

. Skattearrendena fälldes inte uteslutande på grund av böndernas 
motstånd, något som har hävdats av historikerna ända sedan 
Odhners och Almquists dagar. Böndernas protester 633–34 
blev snarare tungan på vågen vid en tidpunkt då arrendesy-
stemet redan hade förlorat det mesta av sin legitimitet. Både 
präster, borgare och krigsbefäl hade vänt sig mot arrendatorer-
na och inte heller adeln var intresserad av att försvara systemet 
med privat skatteindrivning. För statsledningen torde beslutet 
635 att avskaffa arrendena ha framstått som oundvikligt, i syn-
nerhet som man redan börjat återinföra fogdeförvaltningen i 
flera landsändar.

2. Arrendesystemet hamnade i konflikt med militärstatens behov. 
Inledningsvis var utarrenderingen av skatter och tullar ett ut-
märkt medel för att effektivisera skatteindrivningen och göra 
intäkterna kalkylerbara. Men när statsledningen i nästa ske-
de behövde disponera fler inkomster direkt för krigsfolkets räk-
ning kolliderade detta med arrendatorernas vinstintresse. Det-
ta resulterade i en hårdare kamp om resurserna som ytterligare 
underminerade systemets legitimitet bland skattebetalarna. 
Historiker som Sven A. Nilsson och Jan Lindegren, vilka ingå-
ende har analyserat den svenska militärstatens uppbyggnad, har 
inte tagit hänsyn till denna motsättning mellan privata köp-
mannaintressen och den statliga krigspolitiken.

3. Experimentet med privatiserad skatteuppbörd tvingade fram 
en utbyggnad av de statliga kontrollfunktionerna, framför allt 
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på den regionala nivån. Denna omständighet har inte beaktats 
av Almquist, Loit eller någon av dem som diskuterat förvalt-
ningspolitiken under perioden. När statsledningen blev medve-
ten om svårigheterna att övervaka arrendatorernas verksamhet 
svarade man med att delegera ett större ansvar till ståthållarna i 
landskapen. Axel Oxenstiernas reformerade länsförvaltning var, 
menar jag, i mycket en kodifiering av den ordning som vuxit 
fram för att disciplinera skattearrendatorerna och legitimera de-
ras resursuttag. 

Europeisk utblick

De forskare som diskuterat fördelar respektive nackdelar med skat-
teförpaktning framhåller att sådana system är särskilt lämpade för 
situationer då det råder osäkerhet om inkomsternas storlek. Därför 
skulle privata alternativ i första hand vara att föredra när det gäller 
att driva in acciser och varutullar.3 I flera av de europeiska länder 
där man använde sig av förpaktning utgjorde sådana avgifter ock-
så en betydande del av statsinkomsterna. I Sverige däremot var det 
fortfarande olika former av jordskatter som stod för merparten av 
skatteintäkterna, även om tullar och acciser ökade sin andel under 
perioden. Denna omständighet påverkade naturligtvis de svenska 
arrendatorernas möjligheter att tjäna pengar på sin verksamhet. 

De svenska skattearrendatorerna framstår i många avseenden som 
mer kringskurna av regler och förbehåll än sina kollegor i andra eu-
ropeiska länder. Till att börja med hade den svenska staten sedan 
hundra år haft en relativt väl fungerande lokal uppbördsorganisa-
tion och tack vare denna lyckats skaffa sig ett fast grepp om rikets 
skattebas. De inkomster som arrendatorerna hade att driva in var 
därför till minsta skäppa och öresmynt specificerat i de räkenska-
per som fogdarna årligen levererade till kammaren. Dessutom an-
svarade arrendatorerna för hela uppbörden av sina distrikt, inklusi-
ve sådana pålagor som de inte själva fick disponera över utan måste 
leverera vidare till den plats statsledningen anvisade. Arrendatorer-
na i Sverige hade alltså en dubbelroll: de var samtidigt privata rän-
tekrävare och statliga uppbördsmän. När allt fler extraskatter skulle 
tas ut till krigsmaktens behov minskade följaktligen skatteförpak-
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tarnas utrymme att bedriva egen handel, och deras arbetsuppgifter 
kom mer att påminna om de som kronofogdarna tidigare haft. I det 
sammanhanget är det inte förvånande att många arrendatorer fort-
satte som fogdar i statlig tjänst när arrendesystemet avskaffades.

Arrendatorerna i det svenska riket verkade dessutom inom snä-
vare politiska ramar eftersom de svenska skattebönderna hade upp-
nått en erkänd politisk ställning, var representerade som ett eget 
stånd i riksdagen och kunde vända sig direkt till kungen med sina 
klagomål. Arrendesystemets vara eller inte vara blev därför snabbt 
till en rikspolitisk fråga, och statsledningen var tvungen att öp-
pet demonstrera sin förmåga att beivra fusk och bedrägerier för att 
kunna upprätthålla förtroendet för regimen. Till skillnad från sina 
franska kollegor lyckades de svenska förpaktarna heller aldrig sam-
ordna sina intressen för att utöva gemensamma påtryckningar på 
statsledningen.

Sammantaget medförde detta att fallgroparna framstod som fler 
och fördelarna färre för de skattearrendatorer som fortfarande var 
verksamma i början av 630-talet. Under den här perioden framträ-
der också en uttalad misstro mot de privata affärsmännen inom den 
svenska statsledningen. Axel Oxenstierna själv var en uttalad mot-
ståndare till förpaktning av jordskatterna och hans inställning dela-
des av flera av riksråden. Bland dessa fanns även personer med sto-
ra kommersiella och näringspolitiska ambitioner för egen del; t.ex. 
Karl Karlsson Gyllenhielm och Jakob De la Gardie. Den senare ar-
gumenterade visserligen för arrendesystemets fortbestånd, men i 
sin egen näringsverksamhet konkurrerade De la Gardie liksom öv-
riga adliga handelsentreprenörer med de ofrälse bruksarrendato-
rerna. Måhända var det just därför som entreprenörer utan fastare 
koppling till statsmakten misstroddes? I 600-talets Sverige gick vä-
gen till framgångsrikt entreprenörskap i hög grad via täta kontakter 
med statsförvaltningen och flera av de rikaste storköpmännen sluta-
de sina dagar som ämbetsmän i statens tjänst. Det tycks helt enkelt 
inte ha funnits plats för en alltför omfattande privat företagsamhet 
som kunde konkurrera med den statliga förvaltningen.
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Framgång eller fiasko?

Skattearrendena avvecklades redan efter femton år och de tycks inte 
ha blivit saknade av många. Med facit i hand är det lätt att beskriva 
privatiseringen av skatteuppbörden som ett misslyckat experiment. 
Det kan då vara på sin plats att påminna om systemets fördelar. Ar-
rendenas införande sammanfaller med en period då skattetrycket 
successivt ökade genom införandet av nya pålagor som boskapsskat-
ten, lilla tullen och kvarntullen. För att staten skulle kunna tillgo-
dogöra sig flödet av inkomster krävdes en effektivare exploatering 
av böndernas resurser. Jämfört med kronofogdarna bör de flesta av 
arrendatorerna ha varit främlingar i de lokalsamhällen de verka-
de i, och därmed mindre benägna att ta personliga och/eller loka-
la hänsyn. Edgar Kiser har hävdat att skatteförpaktning inte bara 
leder till en effektivare indrivning utan också gynnar uppkomsten 
av innovationer t.ex. inom taxering och bokföring.4 De nya admi-
nistrativa metoder som faktiskt infördes i Sverige under den aktu-
ella perioden – t.ex. den dubbla, italienska bokföringen – spreds 
dock främst genom statsledningens försorg. Men det faktum att 
uppbördshanteringen nu kunde kopplas fri från fogdeförvaltning-
ens sedvanerättsliga spelregler och istället överlåtas till privata ak-
törer torde ha varit en förutsättning för att staten på kort tid skul-
le kunna öka sina intäkter.

Kiser, som hämtar sina exempel främst från Frankrike och Eng-
land, hävdar att skatteförpaktarna var mer effektiva än den statliga 
administrationen när det gällde att bekämpa korruption och över-
vaka den lokala skatteindrivningen. De privata aktörerna måste slå 
vakt om sin egen vinst och var därför mindre benägna att tolerera 
något svinn än de statliga ämbetsmännen, som inte själva fick be-
hålla de skatter och avgifter de skulle kräva in. Denna teori stämmer 
emellertid illa med de resultat som har presenterats här ovan. Till-
gängliga fakta visar att arrendatorerna i det svenska riket utnyttjade 
alla upptänkliga sätt för att tillskansa sig så stor andel av skattebeta-
larnas resurser som möjligt: prismanipulationer, fusk med mått och 
vikter, utpressning samt rena våldshandlingar. De privata skattekrä-
varna slarvade dessutom påfallande ofta med sina förpliktelser mot 
kronan: extraskatter levererades inte i tid, man underlät att redovisa 
samtliga inkomster och försummade många gånger underhållet av 
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de befintliga anläggningar man övertagit ansvaret för. Svinnet inom 
uppbördshanteringen lär knappast ha minskat. Den svenska utveck-
lingen stöder snarare Max Webers tes att svårigheten att övervaka pri-
vata agenter i längden leder till överexploatering och urholkning av 
skattebasen. Allmogens besvär måste förvisso betraktas som partsin-
lagor, men det råder inget tvivel om att bönderna upplevde arrenda-
torernas roffande som ett reellt hot. De extrema omständigheterna, 
med ständiga skattehöjningar för att finansiera nya krigiska företag, 
fick till följd att förpaktarnas egenintresse snart kom att kollidera 
med regimens långsiktiga mål att värna skattebasen. 

På kort sikt kunde skattearrendena erbjuda staten mer kalkyler-
bara penninginkomster samt bättre tillgång till krediter. I ett läng-
re tidsperspektiv framstår systemets förmåga att locka framstående 
entreprenörer till Sverige som dess främsta förtjänst. Genom skatte-
kontrakten skapades en ekonomisk institution som kunde erbjuda 
kapitalägare tillräcklig säkerhet för att de skulle våga investera i den 
svenska statens verksamhet. De utländska entreprenörernas betydel-
se för omvandlingen av den svenska järnindustrin från småskaligt 
hantverk till expansiv exportindustri är inget nytt, men historikerna 
har sällan erkänt sambandet med 620-talets privatisering av skat-
teuppbörden. Arrendesystemet utgjorde en viktig förutsättning för 
att locka män som Louis De Geer, Henrik Lemmens och Markus 
Kock, för att bara nämna några av de viktigaste, att flytta sin verk-
samhet till Sverige. Förpaktningen av kronans räntor innebar nya 
möjligheter även för inhemska storkapitalister, som därmed lättare 
kunde identifiera sina egna intressen med den svenska statens. 

Bruksherrarnas verksamhet måste dock subventioneras med pri-
vilegier, monopolrättigheter och tillskott av resurser för att kunna 
ge önskvärd utdelning. De svenska böndernas arbete och skatte-
prestationer utgjorde själva grunden för brukssektorns snabba ex-
pansion och för att detta resursflöde skulle hållas igång måste and-
ra verksamheter ges lägre prioritet. Medan statsledningen fortsatte 
att skydda bruksentreprenörernas investeringar kunde de vanliga 
skattearrendatorerna konstatera att deras vinstmarginaler krymp-
te samman allt mer. Deras strävan att kompensera sig för bristan-
de lönsamhet ledde till bittra konflikter med skattebetalarna, vilket 
ytterligare försvagade systemets legitimitet.
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Om skattearrendena till viss del kan betraktas som en ekonomisk 
framgång står det klart att de med tiden kom att framstå som ett 
politiskt fiasko. För allmogen var arrendesystemet en styggelse re-
dan från början. När Gustav II Adolf valde att avveckla fogdeför-
valtningen förlorade bönderna möjligheten att förhandla direkt med 
statsmaktens representanter om sina pålagor. Sådana regelbundna 
möten mellan undersåtar och överhet var avgörande för tilltron till 
regimens legitimitet, och när bönderna blev berövade denna viktiga 
kommunikationskanal spred sig snart en känsla av godtycke. Tidi-
gare forskning har velat hävda att böndernas protester var avgöran-
de för beslutet att avskaffa arrendesystemet. Men den här under-
sökningen har kunnat visa att missnöjet var lika stort bland övriga 
samhällsgrupper. När statsledningen upprepade gånger försämra-
de villkoren, och därmed också möjligheterna att bedriva en lön-
sam verksamhet, förlorade även många av arrendatorerna förtroen-
det för systemet. 

När missnöjet med arrendesystemet spred sig till flera samhälls-
grupper blev dess transaktionskostnader till sist alltför höga och 
förmyndarregeringen valde istället att återinföra en statlig upp-
bördsorganisation. Statsledningen kunde inte riskera att förlora un-
dersåtarnas förtroende i en situation när alla rikets resurser måste 
mobiliseras till stöd för krigsmakten. Margaret Levi utgår i sin ana-
lys av olika skattesystem från att en härskare alltid strävar efter att 
maximera sina inkomster. Utarrendering av inkomster kan då vara 
en lämplig metod för regimen att minska sitt beroende av de jord-
ägande eliterna. Men den svenska statsledningen hade inte råd att 
ignorera undersåtarnas protester, vare sig de kom från landet eller 
städerna. Efter Gustav II Adolfs död i Lützen var regeringens posi-
tion starkt ifrågasatt och Axel Oxenstierna samt de andra rådsher-
rarna var tvungna att lösa de interna motsättningarna. Den resurs-
krävande militärstaten behövde en bred, legitim maktbas för sin 
fortsatta expansion och här passade arrendesystemet inte längre in. 
Höga skatter och förnyade utskrivningar kunde bara legitimeras av 
en statlig organisation som åtminstone i teorin stod fri från priva-
ta vinstintressen.5 
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Offentligt och privat 

Hur ska vi då tolka arrendesystemets betydelse i ett statsbildnings-
perspektiv? Var systemskiftet enbart att betrakta som ett misslyck-
at experiment eller kom erfarenheterna från privatiseringsvågen att 
påverka statens fortsatta utveckling? 

Den omedelbara effekten av arrendesystemets införande var en de-
centralisering och privatisering av statens lokala verksamhet. Upp-
bördshanteringen överfördes från den statliga organisationen till 
marknaden. Detta behöver inte nödvändigtvis tolkas som ett svag-
hetstecken hos den svenska staten: Under de föregående hundra åren 
hade staten lyckats integrera en rad olika verksamheter i den egna or-
ganisationen. Utarrenderingen av skatteindrivningen kan tolkas som 
en ansats att anpassa den statliga organisationen till en förändrad om-
givning genom att koncentrera de egna aktiviteterna till området mi-
litärt beskydd. I takt med samhällsutvecklingen hade det dykt upp 
nya, kapitalstarka aktörer på marknaden med tillräckliga resurser för 
att själva sköta omvandlingen av böndernas produktion till eftertrak-
tade bytesvärden. I en sådan situation framstår det som rationellt att 
överlåta ansvaret för uppbördshanteringen i privata händer, så länge 
statsledningen hade förmåga att övervaka transaktionerna. 

Uppenbarligen ansåg Gustav II Adolf och hans medarbetare i kam-
markollegiet att man besatt tillräckliga kunskaper för att upprätta 
och övervaka ett stort antal kontrakt med fristående entreprenörer. 
Något principbeslut behövde aldrig fattas. Det var kammarens äm-
betsmän som genomdrev privatiseringarna i praktiken och under 
620-talets första år kom i princip all kronoegendom och samtliga 
inkomster att arrenderas ut till hugade spekulanter. Kvar blev bara 
det direkta ansvaret för krigsmaktens utrustning och operativa led-
ning. Den svenska staten tycktes ha funnit en ny form för att upp-
rätthålla viktiga samhällsfunktioner: samarbete med marknadsak-
törer istället för egen organisation. Men denna lösning skulle inte 
bli bestående. Som jag har visat ovan fick statsledningen snart pro-
blem med att övervaka de lokala aktörerna samt med att legitime-
ra systemskiftet för undersåtarna. Att överlåta både fast egendom 
och löpande intäkter till privata aktörer visade sig kräva en omfat-
tande utbyggnad av de centrala och regionala kontrollfunktioner-
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na. Kostnaderna för att övervaka ett stort antal kontrakt blev till 
sist så höga att det framstod som en enklare lösning att låta statligt 
anställda fogdar ta över ansvaret för uppbörden. 

Medan skatteindrivningen i fortsättningen skulle skötas inom den 
statliga organisationen kom merparten av kronans fasta egendom – 
gårdar, bergverk och faktorier – att under 600-talets lopp helt över-
gå i privat ägo. En följd av experimentet med skattearrenden blev 
alltså en tydligare gränsdragning mellan företagande och offentlig 
verksamhet. Där staten under 500-talet ansvarat för både uppbörd, 
gårdsavel och bruksdrift, och där arrendatorerna kombinerat offent-
lig myndighet med egen köpmanshandel, kom statsledningen efter 
635 att dra en tydligare skiljelinje mellan dessa båda områden. Skat-
teuppbörden återfördes till den offentliga sfären och har förblivit 
där fram till idag. Men den här utvecklingen var på intet sätt given 
på förhand. På andra håll förblev skatteuppbörden i privata händer 
ända fram till slutet av 700-talet. I Sverige fortsatte man att peri-
odvis arrendera ut tullar och acciser, och först 809 fattades ett be-
slut om förbud för all slags förpaktning av statens inkomster.6

Stefan Carlén, som undersökt privatiseringen av salthandeln under 
700-talet, menar att en effektiv statlig kontroll av verksamheten är 
avgörande för om en entreprenad ska kunna lyckas. I fallet med 600-
talets arrendesystem är det uppenbart att den centrala kontrollen var 
otillräcklig. Arrendatorerna utnyttjade detta för att överexploatera 
bönderna vilket resulterade i ett utbrett missnöje som tvingade stats-
makten att reagera. Carlén argumenterar även för att gränsdragning-
en mellan privat och offentlig verksamhet blev särskilt aktuell just un-
der 700-talet, då merkantilismen började ge vika för vad som skulle 
bli 800-talets laissez-fairepolitik. Den merkantilistiska staten hade 
enligt Carlén i stor utsträckning varit ”privatiserad” genom att den 
överlät sina kärnfunktioner till privata intressen. Den nya, borger-
liga stat som nu började växa fram förutsatte en avprivatisering, där 
verksamheter som legat på entreprenad togs tillbaka i statlig regi och 
den statliga förvaltningen började styras enligt offentliga och byråkra-
tiska principer. Övergången till laissez-faire medförde i själva verket 
växande statliga åtaganden och en statsorganisation som kunde age-
ra effektivt på de områden där den valde att intervenera.7 

Jag vill hävda att gränsdragningen offentligt-privat var av störs-
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ta betydelse också under 600-talet, vilket visas av böndernas envi-
sa protester mot arrendatorerna (se kapitel 5 ovan). Överlåtelsen av 
kronans skatter till privata vinstintressen uppfattades som djupt il-
legitim och bönderna motarbetade arrendesystemet från första bör-
jan. För dem var det av avgörande betydelse vem som krävde in deras 
skatter: en ämbetsman som representerade kungen eller en arren-
dator som bara representerade sitt eget vinstintresse. Den skattebe-
talande allmogen var van vid att förhandla direkt med statens re-
presentanter om villkoren för skatteuppbörden. Detta system gav 
undersåtarna möjlighet att delta i den politiska processen och stärkte 
följaktligen regimens legitimitet. Den viktigaste lärdomen av 600-
talets försök med privatiserad skatteindrivning var att staten inte 
hade råd med den legitimitetsförlust som blev följden av att över-
låta de lokala förhandlingarna om böndernas skatter till privata af-
färsmän. Därför återgick uppbördshanteringen i statlig regi efter 
635, men nu i en mer byråkratiserad form: De fogdar som krävde 
in skatterna bevakades av länsstyrelser ledda av adliga landshövding-
ar. Länsstyrelserna måste i sin tur lämna räkenskap till kammarkol-
legiet i Stockholm. Vi ser således en avprivatisering av skatteförvalt-
ningen redan under 630-talet. Skatteindrivningen var tydligen en 
kärnfunktion som den merkantilistiska staten inte kunde eller vil-
le överlåta till privata intressen efter 635. 

Privatiseringens dynamik

Under det sena 900-talet och det tidiga 2000-talet har den politis-
ka utvecklingen i Sverige och andra västländer i mycket handlat om 
privatiseringar och avregleringar. En marknadsanpassning har ägt 
rum där staten dragit sig tillbaka till förmån för privata intressen. 
Inom viktiga områden som ekonomi, arbetsmarknad, väldfärd och 
infrastruktur har statens inflytande minskat medan olika marknads-
aktörer istället har kunnat stärka sin ställning.8 Dagens debatt om 
utförsäljningar och avknoppningar kan tyckas befinna sig långt från 
600-talets privatiseringsvåg, men kanske går det ändå att finna pa-
ralleller mellan 600-talets arrendesystem och 2000-talets privatise-
ringar av vad som nyss ansågs vara statliga kärnverksamheter?

Till att börja med måste vi naturligtvis erkänna skillnaderna mel-
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lan 600-talets privilegiesamhälle och 2000-talets välfärdsstat. De 
politiker som idag beslutar om försäljning av offentlig verksamhet 
är folkvalda förtroendemän vilka ofta har ett tydligt mandat från 
medborgarna att genomföra sådana åtgärder. Gustav II Adolf och 
hans ämbetsmän var inte på samma vis bundna till folkviljan och 
behövde inte rätta sig efter demokratiska spelregler. Men 600-ta-
lets svenska statsledning kunde för den skull inte agera oberoende 
av undersåtarnas stöd – som alla regimer var man tvungna att legi-
timera sin politik för att skapa acceptans för de åtgärder man ville 
genomföra. En annan viktig skillnad är privatiseringarnas karaktär: 
dagens avregleringar handlar i stor utsträckning om att offentligt fi-
nansierade välfärdstjänster skall kunna utföras av privata entrepre-
nörer. Däremot har ingen politiker ännu så länge vågat hävda att 
riksskatteverket eller tullverket borde bjudas ut till marknadens ak-
törer. Det hör dock till saken att 600-talets utarrenderingar inte 
bara omfattade skatter och tullar utan även kronans fasta egendom, 
bergsindustrin samt all nybyggnation och underhåll av örlogsskepp. 
Här är det betydligt lättare att se likheten med t.ex. dagens konkur-
rensutsättning och utförsäljningar av statliga verk, eller avyttring av 
det offentligägda fastighetsbeståndet.9 Dessutom fanns det en väl-
färdsdimension även i 600-talets utarrendering av skatteuppbör-
den, då den tiondeuppbörd som arrendatorerna nu tog hand om 
brukade lagras i sockenmagasinet för att de bönder som saknade 
utsäde skulle få möjlighet att låna till vårsådden.

I 2000-talets debatt om vilka uppgifter som bör vara offentligt styr-
da värnar även privatiseringsivrarna om vad man kallar statens kärn-
verksamheter – i första hand polis, rättsväsende, krigsmakt. På 600-
talet gick man betydligt längre än så genom att inte bara privatisera 
skatteuppbörden utan man lät samtidigt arrendatorerna agera åkla-
gare och samla in böter på ting och rådstugor. Vi kan konstatera att 
uppfattningen om vad som bör vara statens kärnverksamhet har va-
rierat i tid och rum. Under Gustav II Adolfs regering var beskydd 
mot yttre fiender den viktigaste nyttighet som staten måste garan-
tera, och så länge arrendesystemet kunde sägas gynna resursöverfö-
ringen till krigsmakten gick det att legitimera dess existens. Men när 
skatteförpaktarnas intressen hamnade i konflikt med militärsstatens 
behov var det ingen tvekan om vad som måste stryka på foten.
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I den analys av 600-talets arrendesystem som här presenterats är 
det framför allt tre aspekter som har bäring för dagens privatiserings-
debatt. För det första: Att fördela statliga skatteinkomster till privata 
vinstintressen är politiskt mycket känsligt. Enligt det förmoderna 
kontraktstänkandet var bönderna skyldiga att betala skatt i utby-
te mot kungens beskydd. Arrendesystemet, där allmogens skatte-
prestationer utgjorde den uttryckliga förutsättningen för arrenda-
torernas personliga vinning, bröt radikalt mot denna traditionella 
princip. De flesta bönder accepterade säkerligen att betala skatter 
som skulle användas för det allmänna bästa, eller ”kunglig majestät 
till godo” som man gärna uttryckte det under denna period. Tanken 
på att privata affärsmän skulle berika sig på de skatter undersåtarna 
var skyldiga att betala kungen stred mot allmogens rättsmedvetan-
de. Här är det lätt att koppla till 2000-talets debatt kring vinstdri-
vande vård- och skolföretag, där reaktionerna ofta blivit starka när 
det visat sig att allmänna skattemedel hamnat i fickorna på priva-
ta affärsmän. En effektiv och välskött verksamhet uppskattas av de 
flesta medborgare, men förtroendet riskerar att snabbt undergrä-
vas om det visar sig att ledningen tar ut övervinster eller beviljar sig 
själv extravaganta löneförmåner.10

För det andra: Privatiseringar riskerar att enbart gynna de resurs-
starka aktörerna på marknaden. Skattearrendena var till en början 
attraktiva för ett flertal aktörer: småstadsborgare, f.d. fogdar och in-
dustrientreprenörer. Men småhandlarna visade sig ha svårt att ut-
härda de dåliga åren och deras situation blev i praktiken omöjlig 
när staten började manipulera kontraktsvillkoren till sin egen för-
del. Till sist var det bara storköpmännen och bruksherrarna som 
fortfarande var intresserade. Statsmakten var dessutom tvungen att 
subventionera de här gruppernas verksamhet med särskilt förmån-
liga villkor, då man var beroende av deras krediter och leveranser 
av krigsmaterial. Privatiseringen av skatteuppbörden ledde i för-
längningen till ett litet antal begränsade monopol och befordra-
de knappast någon småskalig näringsverksamhet. Att en funktion 
överförs till marknaden innebär inte automatiskt att det skapas ut-
rymme för många aktörer – det kan lika gärna resultera i en starka-
re kapitalkoncentration.11

För det tredje: Effekten av privatiseringar kan mycket väl bli en 
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växande statlig byråkrati. På papperet så borde 600-talets skattear-
renden ha inneburit lägre omkostnader och säkrare inkomster för 
staten. I praktiken blev det inte så. Detta berodde främst på att stats-
makten inte kunde lämna arrendatorerna att sköta sin verksamhet 
i fred. Till att börja med var man tvungen att försäkra sig om att 
uppbördsleveranserna kom fram i tid och att ingenting kom bort 
på vägen. Men framför allt var det skattebetalarnas protester som 
tvingade statsledningen att agera för att legitimera fortsatta resursut-
tag. Arrendatorerna fick genom kontrakten ett juridiskt skydd som 
gjorde deras verksamhet svår att övervaka. Därför tvingades staten 
att successivt bygga upp en omfattande kontrollapparat som kunde 
samla in nödvändig information i syfte att disciplinera de privata 
affärsmännen. Frågan om insyn och kontroll är också idag en stö-
testen vid privatisering av offentlig verksamhet. Problemen med att 
övervaka ett stort antal avtal med olika marknadsaktörer förvärras av 
ett svårgenomträngligt rättssystem, vilket i sin tur leder till nya krav 
på en förstärkt statlig tillsyn.12 Om staten skall överlåta ansvaret för 
allmänna nyttigheter till aktörer på marknaden måste det finnas ett 
offentligt kontrollsystem som kan garantera att allmänhetens intres-
sen tas till vara. Kontrollapparatens omfattning måste i sin tur stå 
i proportion till marknadsaktörernas förmåga att frivilligt leva upp 
till sina åtaganden. Ju fler funktioner som läggs ut på entreprenad 
dess viktigare blir det att den statliga organisationen kan utöva en 
effektiv kontroll med skarpa sanktioner mot de aktörer som miss-
sköter sig. Det finns en uppenbar risk att de som pläderar för pri-
vatiseringar underskattar de transaktionskostnader som ett utbyggt 
offentligt kontrollsystem kommer att föra med sig. 

I slutändan blir privatiseringarnas vara eller inte vara en fråga om 
legitimitet. Om medborgarna har förtroende för att privata aktörer 
kan utföra viktiga tjänster på ett bättre sätt än offentligstyrda orga-
nisationer talar mycket för att sådana uppgifter med framgång kan 
överföras till marknaden. Men om det å andra sidan finns utbred-
da misstankar om att de privata intressena skor sig själva på det all-
männas bekostnad, och detta kombineras med tvivel på statsmak-
tens vilja och förmåga att kontrollera marknadens aktörer hamnar 
saken i ett annat läge. Precis som Lindkvist och Aidemark skriver 
måste alla organisationer i någon mån anpassa sig till rådande nor-
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mer och värderingar. Om det finns flera intressenter med olika vär-
deringsgrunder blir det svårare att uppnå legitimitet för en nyord-
ning.13 I 620-talets Sverige var det framförallt de skattebetalande 
bönderna som misstrodde systemet med privatiserad skatteuppbörd. 
Enligt deras uppfattning var skatterna till för att kungen skulle kun-
na beskydda dem, inte för att privata affärsmän skulle göra sig en 
extra förtjänst. På modern managementsvenska kan man säga att 
bönderna var demotiverade – de upplevde en bristande delaktighet 
i det nya systemet. Omständigheterna gjorde att missnöjet spred sig 
vidare till flera samhällsgrupper och till sist sipprade in i den statli-
ga organisationen. När det väl hunnit så långt hade statsledningen 
inte längre några legitimitetsmässiga motiv att hålla fast vid arren-
desystemet och detta förvisades därför till historiens soptipp. Där 
har det legat kvar i nästan fyrahundra år och väntat på att någon 
ska plocka upp det.
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990, s 377–388. Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, s. 30

 33  Jan Lindegren, ”Den svenska militärstaten 560–720”, i Erling Ladewig Peter-
sen (red.), Rapporter til den XIX nordiske historikerkongres, Odense 984; Mag-
nusson, Sveriges ekonomiska historia, s. 62f. Om metallindustrin se dens. s. 3–
48

 34  Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s. 93–270
 35  Maj-Britt Nergård, Mellan krona och marknad. Utländska och svenska entrepre-

nörer inom svensk järnhantering från ca 1580 till 1700, Uppsala 200
 36  En liknande uppfattning lanseras av Almquist, Lokalförvaltningen, del , Stock-

holm 97, s. 44
 37  Levi, Rule and Revenue, s. 7–23 samt s. 48–60
 38  Charles Tilly, Coercion, Capital and European States, AD 990–1990, Oxford 

990
 39  Glete, War and the State, s. 4 samt s. 52–54
 40  David Beetham, The legitimation of Power, London 99, s. –0 samt s. 5–9
 4  Braddick, State Formation in Early Modern England, s. 66–90
 42  Matthew Vester, ”The Political Autonomy of a Tax Farm: The Nice-Piedmont 

Gabelle of the Dukes of Savoy, 535–580”, The Journal of Modern History 76, 
2004, s. 745–792

 43  Om bondeideologi och kungatrohet se Eva Österberg & Hugues Neveux, ”Norms 
and Values”, i Peter Blickle (ed.), Resistance, Representation and Community, Ox-
ford 997, s. 55–84; Martin Linde, Statsmakt och bondemotstånd. Allmoge och 
överhet under stora nordiska kriget, Uppsala 2000, s. 22–3; Johan Holm, Kon-
struktionen av en stormakt. Kungamakt, skattebönder och statsbildning 1595–1640, 
Stockholm 2007, s. 90–20

 44  Jfr Svenska akademiens ordbok, ”arrende” samt ”arrendera”; Nationalencyklope-
diens ordbok, ”förpakta” samt ”förpaktare”
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2. Arrendesystemets utveckling
   Almquist, Lokalförvaltningen, del , s. 2–50. Om fogdeförvaltningen se även 

Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, samt Birgitta Odén, Kronohandel och fi-
nanspolitik 1560–1595, Lund 966 

 2  Almquist, Lokalförvaltningen, del , s. 42–50
 3  Eli F. Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, del :2, s. 284
 4  Birgitta Odén, ”Naturaskatter och krigspolitik – ett finansiellt dilemma”, Scan-

dia 967. Om den svenska statens behov att omvandla böndernas produktion 
till bytesvärden gångbara på den internationella marknaden, se Lindegren, ”Den 
svenska militärstaten”, s. 03–07

 5  Aleksander Loit, ”The Early System of Leases in Sweden – based on the Polish ’Ar-
renda’?”, i Z. Ciesielski (ed.), Relations between Poland and Sweden over the Cen-
turies, Wroclaw 990; dens. Kampen om feodalräntan. Reduktionen och domänpo-
litiken i Estland 1655–1710, Uppsala 975, s. 239 samt s. 264–269. Om arrendena 
under karolinsk tid se även Kimmo Katajala, ”The changing face of peasant un-
rest in early modern Finland”, i Katajala (ed.), Northern Revolts. Medieval and Ear-
ly Modern Peasant Unrest in the Nordic Countries, Helsinki, 2004, s. 78–8 

 6  Loit, ”The Early System of Leases”, särskilt s. 39–42
 7  Nergård, Mellan krona och marknad, s. 98–03 samt s. 94–98
 8  Arvo Viljanti, Gustav Vasas ryska krig 1554–1557, Stockholm 957; Bertil C:son 

Barkman, Kungl. Svea livgardes historia, del I–II, Stockholm 937–939; Birgitta 
Odén, Rikets uppbörd och utgift. Statsfinanser och finansförvaltning under senare 
1500–talet, Lund 955

 9  Ett varmt tack riktas till fil.dr. Johan Holm som låtit mig använda samtliga ex-
cerpter från hans utomordentligt grundliga undersökningar av allmogens besvär 
under perioden fram till 640

 0  Birgitta Fritz, Hus, land och län. Förvaltningen i Sverige 1250–1434, del –2, Stock-
holm 972; Erik Lönnroth, Statsmakt och statsfinanser i det tidigmoderna Sverige; 
Ingrid Hammarström, Finansförvaltning och varuhandel 1504–1540. Studier i de 
yngre Sturarnas och Gustav Vasas statshushållning, Uppsala 956, s. –3; Dag 
Retsö, Länsförvaltningen i Sverige 1434–1520, lic. avhandling i ekonomisk histo-
ria, tillgänglig via http://www.ekohist.su.sedokument/pdf/daglicemp.pdf, 8/4 
2008, kl. 3.30 (2008-04-08)

   Hammarström, Finansförvaltning och varuhandel, s. 363–372
 2  Sven A. Nilsson, Krona och frälse i Sverige 1523–1594. Rusttjänst, länsväsende, gods-

politik, Lund 947
 3  Om arrendenas förhållande till andra upplåtelseformer se Loit, ”The Early Sys-

tem of Leases”, s. 33ff
 4  Mats Nyström, ”Avelsgårdsprojektet 555–56. Några anteckningar”, Scandia 936; 

Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s 253–258 samt s. 262–266
 5  Nergård, Mellan krona och marknad; s. 67–83
 6  Almquist, Lokalförvaltningen, del 2, s. 49–5; Bertil Boëthius, ”Willem Gilius-

son de Besche” i Svenskt biografiskt lexikon (SBL), band 0, s. 350–362
 7  Riksregistraturet 23/2 65, fol. 26
 8  Se t.ex. kontrakt 6/2 62 samt 8/3, 5/2 och 6/2 622, Kammarkollegiets kans-
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liarkiv (Kk kansli), vol. BIIIa):, fol. 50, 25 & 74ff ; Jan Glete, Power through 
organisation: Resource flows and organisational capabilities in Swedish naval ad-
ministration 1521–1721 (forthcoming); Axel Zettersten, Svenska flottans historia. 
Åren 1522–1634, Stockholm 890, s. 226f

 9  Riksregistraturet 4 maj 65, vol. 25, fol. 329
 20  Arrendekontrakt för Petter van Beningen 23/2 67, Kk kansli, vol. BIIIa):, 

fol. 
 2  Kontrakt för Jakob och Johan De la Gardie samt Henrik Fleming 9/2 69; för 

Karl Oxenstierna, Erik Andersson, Heine Wilken och Erik Hara (samma da-
tum); för Jakob De la Gardie på Kexholms och Nöteborgs län. Kk kansli, vol. 
BIIIa):, fol. –20

 22  Brev till Erik Jöransson 6/2 623, Kk kansli, vol. BIIa):2, fol. 574
 23  I den östra riksdelen kom skattearrendena att dominera i Österbotten och på 

Åland, medan de övriga finländska landskapen som regel förblev fogdeförvalta-
de. Källäget rörande den finska förvaltningen under perioden är dock betydligt 
sämre än motsvarande för de svenska landskapen: jfr Almquist, Lokalförvaltning-
en, del 2 s. 394

 24  Under våren och sommaren 622 utfärdades kontrakt på tullarna för Arboga, 
Kalmar, Göteborg, Gävle och Uleå. Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 25 samt fol. 
58–60

 25  Kammarråden till Erik Jöransson 4/7 620, Kk kansli, vol. BIIa): 9, fol. 66v
 26  Almquist, Lokalförvaltningen, del , s. 296
 27  Om arrendena i Aska härad se Almquist, Lokalförvaltningen, del , s. 360f. Öst-

erbotten var från 624 uppdelat på ett tiotal arrenden som vardera omfattade –
4 socknar; Lokalförvaltningen, del 2, s. 355f samt s. 360–362

 28  Se t.ex. Stellan Mörners arrende av Kastellholm med Haga ladugård 26/5 623 
samt Filip Skedings kontrakt på Näs gård /5 624, Kk kansli, vol. BIIIa):2, fol. 
28 & 6. Även sekreterare och bokhållare tilläts ofta att arrendera ladugårdar el-
ler enstaka hemman för sitt uppehälle: jfr samma volym fol. 22 (Kristoffer Lars-
son), fol. 67 (Per Nilsson), fol. 84 (Peder Eriksson)

 29  Jfr kontrakt /7 620 samt 6/5 62, Kk kansli, vol. BIIIa)., fol. 83 & fol. 2 
 30  Karl Bröms och Samuel Påvelssons kontrakt 8/0 62, Kk kansli, vol. BIIIa):, 

fol. 45
 3  Kk kansli, vol. BIIIa):2, fol. 4
 32  Kontrakt dat. 3/5 622, Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 65
 33  Jfr kontakt 0/3 623 samt 24/4 624, Kk kansli, vol. BIIIa):2, fol. 3 & 57. Inte hel-

ler Pentz kom att fullfölja sitt kontrakt; se vidare nedan, kap. 4
 34  Det ursprungliga kontraktet dat. 28/5 622 förnyades den 6/9 samma år, med 

arrendesumman nedskriven till 2 77 daler 20 öre och 6 örtugar sedan bönder-
na klagat över att de blivit betungade med för många kolleveranser. Kk kans-
li, vol BIIIa):, fol. 6 samt fol. 85. Jfr även kontrakt 4/9 624, Kk kansli, vol 
BIIIa):2, fol. 92

 35  Kontrakt dat. 30/5 622, Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 62
 36  Jfr kontrakt för Welshuisen och van Horn på skeppsbyggen samt diverse krono-

räntor 6–0/0 620, Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 42–44
 37  Kontrakt dat. 4/5, 8/5 samt /6 622, Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 3, 34, 65
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 38  ”Hans Leffler”, SBL, band 22, s. 422f. Jfr kontrakt 23/2 62 (2 st) samt 2/6 och 
20/6 622. Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 99, 56, 66, 68

 39  Om bergsnäringens utveckling: Karl-Gustaf Hildebrand, Fagerstabrukens histo-
ria, Sexton- och sjuttonhundratalen, Uppsala 957, s. 60–79; Magnusson, Sveri-
ges ekonomiska historia, s. 3–48

 40  Erik W. Dahlgren, Louis De Geer 1587–1652. Hans lif och verk, del –2, Uppsala 
923; Nergård, Mellan krona och marknad, s. 55–98

 4  Jfr kontrakt 27/3 623, Kk kansli, vol BIIIa):2, fol. 9. William Smith, Studier i 
svensk tulladministration. Första delen: Från äldsta tid till omkring 1718, Sölves-
borg 950, s. 7–74

 42  Wewitzer utnämndes 629 till ”general commendant” över alla sjötullar i hela 
riket, med befogenhet att själv förpakta intäkterna vidare till andra (Kk kansli, 
vol. BIIIa):5, fol. ). Följande år arrenderade Grönberg stora sjötullen tillsam-
mans med Kristian Welshuisen. Wewitzer fick istället kontrakt på lilla tullen av 
rikets städer för en period av tre år, mot en årlig avgift på 60 000 daler smt (sam-
ma volym, fol. 39) 

 43  Kontrakt dat. 9/ 624, Kk kansli, vol. BIIIa):2, fol. 42. Jfr Gabriel Oxenstier-
nas brev till rikskanslern 6/0 626, Axel Oxenstiernas skrifter och brev (AOSB), 
vol. 2:3, s. 03f. Arrendet förlängdes sedan både 627 och 630 med hänvisning 
till Grönbergs återstående fordringar på kronan

 44  Jfr dennes kontrakt på Ingermanland 2/3 620 samt på tullen av Viborg 20/ 
622: Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 26 & 89. Tullarrendet förlängdes på nytt 
624 som delbetalning av hans fordringar på kronan, Kk kansli, vol. BIIIa):, 
fol. 02. Trots arrenden av bl.a. lilla tullen i hela Finland uppgick Rosens ford-
ringar på kronan i augusti 635 till ett värde av 54 940 riksdaler (Kk kansli, vol. 
BIIIa):6, fol. 40f ) 

 45  Kontrakt om leveranser dat. 6/2 626, Kk kansli, vol. BIIIa):3, fol. 
 46  Loit, ”The Early System of Leases”, s. 4, drar en skarp gräns mellan skattear-

renden och pantsättning av fast egendom för att kunna låna pengar. I praktiken 
fanns inte någon sådan distinktion, utan skatte- och tullarrendena utnyttjades 
regelbundet för att ge staten tillgång till krediter och samtidigt garantera ford-
ringsägarna betalning

 47  Richard Bonney, ”The Failure of the French Revenue Farms, 600–60”, The Eco-
nomic History Review, 979, s. –25; Kiser, ”Markets and Hierarchies”, s. 300f.

 48  Almquist, Lokalförvaltningen, del , s. 50
 49  Se t.ex. en rad fogdefullmakter för norrländska fögderier dat. 5–6/6 629, skri-

velser till orterna, vol. BIIa):8, kammarens kansli; fullmakt för Börje Persson 
att vara fogde i Norra Möre och Stranda 2/8 630, vol. BIIa):9, fol. 55; brev 
till Ernst Creutz /8 om Anders Erikssons fullmakt som fogde i Österbotten; 
vol. BIIa): 2, fol. 529

 50  Dessa kontrakt omfattade Tjust och Tunalän, Västersysslet i Värmland, Dals-
land, Jösse, Redväg och Ale härader respektive Nora och Lindes bergslag. Nya 
kontrakt utfärdades samma år även på Torne/Kemi, Ume samt Lule lappmar-
ker: Kk kansli, vol. BIIIa):6

 5  Mazalets kontrakt: Kk kansli, vol. BIIIa):6, fol. 29 & 45. Wetterberg, Kans-
lern, del 2, s. 369–37
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 52  Se kontrakt för Henrik Lemmens (Lövsta bruk), Louis De Geer, Winandt Mack-
ay (Skultuna mässingsbruk), Henrik Backhausen (svavelbruket i Närke), Hans 
Urbansson (Skinnskatteberg) samt Peter Kruse på Säters kopparverk: Kk kans-
li, vol BIIIa):6, fol. 23, 22, 223 samt s. 229f

 53  Louis De Geer arrenderade Olands härad under Österby och Lövsta bruk t.o.m. 
647 samt Finspång t.o.m. 648. Frösåkers och Närdinghundra härader låg un-
der Forsmark fram till 643, vilket drevs av ett bolag med Henrik Lemmens som 
ansvarig. Lemmens förpaktade dessutom själv Lyhundra härad med skeppsla-
gen för Ortala bruks försörjning t.o.m. 646. Johan Axel Almquist, Frälsegodsen 
i Sverige under storhetstiden. Med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning, 
del :, s. 57–75; del 3:, s 3. Från 640-talet och framåt arrenderade kronan åter 
ut driften av sina silvergruvor med underliggande socknar: Heckscher, Sveriges 
ekonomiska historia, :2, s. 44f

 54  Jfr kontrakt 20/4 635 samt 3/3 636: Kk kansli, vol BIIIa):6, fol. 30 & 58
 55  Ett sådant undantag var förlängningen av Karlstadborgaren Per Olofssons kon-

trakt på Östersysslet i Värmland 2/2 638: Kk kansli, vol BIIIa):6, fol. 92
 56  Jag har funnit minst ett 40-tal kontrakt med en arrendeperiod av 6 år eller mer. 

Sådana längre tidsfrister var alltså betydligt vanligare än vad Aleksander Loit har 
hävdat. Jfr ”The Early System of Leases”, s. 38f

 57  På andra håll byggde systemet istället på att skatteförpaktaren fick betala en över-
enskommen summa pengar i förväg och sedan i efterhand uppbära skatterna 
som ersättning för sin gjorda försträckning till härskaren. På så vis kunde härs-
karen försäkra sig om stora penninglån med fördelaktiga villkor. Så var fallet i 
det antika Rom, liksom i 600-talets Frankrike. Levi, Of Rule and Revenue, s. 
77–85 samt s. 5–7

 58  Jfr t.ex. obligationer för Ollert Syltman samt för Didrik Dijkman m.fl. i Kk kans-
li, vol. JIIIa):. Arrendenas privaträttsliga karaktär framhålls även av Loit, ”The 
Early System of leases”, s. 42

 59  Jfr t.ex. fogdefullmakter för Per Andersson i norra prosteriet i Västerbotten samt 
för Börje Persson i Norra Möre och Stranda härader, kammarens registratur för 
630, skrivelser till orterna vol. BIIa):9, fol. 38 & 55. En mall för fogdeeden 
finns i 68 års kammarordning, C.G. Styffe (utg.), Samling av instructioner rö-
rande den civila förvaltningen i Sverige och Finnland, Stockholm 856, s. 35f

 60  Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 20
 6  Kontrakt dat. 2/3 620, Kk kansli, vol. BIIIa)., fol. 26
 62  Jfr kontrakt för Jacob De la Gardie på Raseborgs och Borgå län, för Johan De 

la Gardie på Övre och Nedre Satakunda, samt för Henrik Fleming på Lillsavo-
laks, samtliga dat. 7/2 69; Kk kansli, vol. BIIIa)., fol. , 3 & 9

 63  Dock gjorde man i kontrakten undantag för högmålssaker, böter vid allvarliga-
re brott som måste prövas i hovrätterna, vilka alltid förbehölls kungen själv. 

 64  Om kronovärderingen, se Almquist, Lokalförvaltningen, del , s. 47f
 65  Almquist, Lokalförvaltningen, del , s. 46
 66  Jfr kontrakt för Jakob De la Gardie på Kexholms län och för Bogislaus Rosen 

på Ingermanland, Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 20 & 26
 67  Kontrakt dat. 3/3 620, Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 35. Ytterligare exempel på 

detta är arrendatorerna i Hälsingland respektive Gästrikland, vilka beviljades fri 
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utförsel av skattevaror med undantag för sådana som skulle föras till Stockholm. 
Se samma volym, fol. 83–84

 68  Se t.ex. Peter Börjessons kontrakt på Gäsene m.fl. härader i Västergötland 2/5 
62, Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. f

 69  Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 2
 70  När nya förläningar beviljades, eller då värderingen av skattevarorna förändra-

des, måste naturligtvis arrendesummorna korrigeras på nytt
 7  Se t.ex. Abraham Nilssons kontrakt 6/2 62 på tullen i Härnösand, Kk kansli, 

vol. BIIIa):, fol. 5
 72  Kk kansli, vol. BIIIa):2, fol. 6 & 62
 73  Kk kansli, vol. BIIIa):2, fol. 72, samt vol. BIIIa):3, fol. 6. Heckscher, Sveriges 

ekonomiska historia, :2, s. 285f
 74  Kontrakt 27/3 623, Kk kansli, vol. BIIIa):2, fol. 9
 75  Kontrakt för Anders Henriksson, Hans Barckhusen, Casper Norten samt Jö-

ren Järn 25/4 628, tryckt i Kammarkollegiets protokoll med bilagor (KKP), del , 
s 487. Om Wewitzers, Grönbergs och Welshuisens arrenden, se Kk kansli, vol. 
BIIIa):5, fol. 39; Smith, Svensk tulladministration, s. 7f

 76  Se t.ex. Jöns Henriksson med konsorters kontrakt på lilla tullen av Stockholm 
och städerna i Södermanland, dat. 8/2 63, Kk kansli, vol. BIIIa):5, fol. 5; 
Anders Jönssons kontrakt på motsv. av städerna i Uppland, Norrland och Öst-
erbotten 6/0 632 samt Mats Brynielsson på städerna i Östergötland 6/2 635, 
Kk kansli, vol. BIIIa):6, fol. 39 & 49

 77  Jfr kontrakt för Heine Wilken på Kymmene gård 7/2 69, Kk kansli, vol. 
BIIIa):, fol. 7; samt för Joakim Danckwardt på Segersjö gård 9/6 623, vol. 
BIIIa):2, fol. 7

 78  Kontrakt för Anders Kristoffersson och Anders Bengtsson på Nora och Lindes 
bergslag 9/ 62, Kk kansli, vol. BIIIa2):, fol. ; för Jöran Jöransson med kon-
sorter på Salbergets gruva, dat. 8/2 623, Kk kansli,vol. BIIIa):2, fol. 65

 79  Kontrakt dat. 7/2 62, Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 48
 80  Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 2
 8  Gösta Åqvist, ”Till den svenska regalrättens historia”, Rättshistoriska studier, band 

, Stockholm 985, s. 77–227. Nergård, Mellan krona och marknad, s. 98–00
 82  Se t.ex. Johan Glawe och Abraham Tungelows kontrakt på att upprätta glasbruk 

samt ståltillverkning ”på ungerskt vis”, dat. 25/0 623, Kk kansli, vol. BIIIa):2, 
fol. 25f; Otto Henrik Lybecks prolongation på Lövåsens bruk 5/4 630, Kk kans-
li, vol. BIIIa):5, fol. 53; Peter Kruses kontrakt 23/8 632 på upprättande av ett 
”kätzlemakeri” vid Säter, Kk kansli, vol. BIIIa):6, fol. 33f

 83  Fru Ebbas kontrakt dat. 24/3 632, Johan Axelssons 2/ 634; Kk kansli, vol. 
BIIIa):6, fol. 7 & 95

 84  Frans Kruses fullmakt dat. 8/ 634 återfinns i kammarkollegiets registratur, vol. 
BIIa):23, fol. 65. Ytterligare sådana exempel är Johan Vernekesson som över-
tog arrendet av Tabergs bruk efter fader Frans Verneke, samt Henrik Backhusen 
som tog över Dylta bruk efter svärfadern Hans Leffler.

 85  Hildebrand, Fagerstabrukens historia, s. 65
 86  Om rekrytering och utbildning av arbetskraft jfr t.ex Paul Aulianders kontrakt 

i Kk kansli vol. BIIIa:, fol. 62; De Geers kontrakt 6/3 639, Kk kansli vol. 
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BIIIa:6, fol. 22. Om vallonerna se Heckscher, Sveriges ekonomiska historia, :2, 
s. 464–470; Karl Kilbom, Vallonerna: Valloninvandringen, stormaktstiden och den 
svenska järnhanteringen, Stockholm 958

 87  Båda kontrakten dat. 23/2 62, i Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 99
 88  Påvel Pilsmed m.fl. kontrakt ang. vantmakeriet i Jönköping dat. 20/2 62, 5/5 

622 & 27/2 623, Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 52 & 34, samt vol. BIIIa):2, fol. 
04f; Hans Lefflers kontrakt 2/6 622, vol. BIIIa):, fol. 66. Om vantmakeri-
erna under perioden: Sven Kjellberg, Ull och ylle. Bidrag till den svenska yllema-
nufakturens historia, Lund 943, s. 2–37; Lars-Arne Norborg, Jönköpings stads 
historia. Del II: Från stadens brand 1612 till kommunalreformen 1862, Jönköping 
965, s. 79–87

 89  Jan Lindegren har visat att en radikal omläggning av den svenska ekonomin med 
inriktning mot produktion av internationella bytesvärden ägde rum under 620-
talet. Han sätter dock inte detta i samband med arrendesystemet. Jan Linde-
gren, Maktstatens resurser. Danmark och Sverige under 1600-talet, Uppsala 2000, 
s. 2–5. Jfr även Sören Klingéus, Bönder blir vapensmeder. Protoindustriell till-
verkning i Närke under 1600- och 1700-talen, Uppsala 997, s. 3–9, om kro-
nans efterfrågan på vapen under perioden

 90  Almquist, Lokalförvaltningen, del , s. 3–42
 9  Gustav II Adolfs instruktion för kammarkollegium 4/0 68, Styffe, Instructio-

ner rörande den civila förvaltningen, s. 44f
 92  Memorial för Johan Skytte, Karl Oxenstierna, Johan Berentz och Johan Ottos-

son, riksregistraturet 8/7 69, vol. 33, fol. 257–265
 93  Instruktion för Carl Bonde, ståthållare i Västmanland och Dalarna, dat. 4/4 

620, C.G. Styffe (utg.), Samling av instructioner för högre och lägre tjenstemän 
vid landt-regeringen i Sverige och Finnland, Stockholm 852, s. 64. Jfr instruk-
tioner för Erik Jöransson, Lindorm Ribbing, Gabriel Gustavsson, Peder Jörans-
son, Kristoffer Wernstedt och Sven Månsson i samma band

 94  Styffe, Instructioner för landt-regeringen, s. 3–42
 95  Memorial: ”Hwad kungl. maj:t vill att kammarrådet i HKM:tts frånvaro förrät-

ta skola; actum i lägret vid Elfsnabben 6 juli 62”, Strödda kamerala handling-
ar vol. 59, Kammarens arkiv

 96  Almquist, Lokalförvaltningen, del , s.45; Loit, ”The Early System of Leases”, s. 
35f

 97  Om möjligheterna till fusk med varuvärdering då naturaprodukter användes 
som ersättningsmedel istället för pengar se Heckscher, Sveriges Ekonomiska His-
toria, :2, s. 639–64

 98  Mandatet till arrendatorerna dat. 7/5 622 finns i två versioner som skiljer sig 
något från varandra: dels en handskriven version i riksregistraturet, vol. 40, fol. 
69, dels en tryckt version publicerad i Årstrycket (Kungliga biblioteket, Stock-
holm). Den handskrivna versionen stipulerar att det skall stå bonden fritt att 
lägga pengar för sina varor, under förutsättning att han betalar samma pris som 
gäller på den ort dit skatteuppbörden skall levereras. Den tryckta versionen inne-
håller mer detaljerade föreskrifter om vid vilka tidpunkter olika typer av skatter 
skall betalas

 99  Kontrakt med Henrik Janckow 6/9 622, Kk kansli, vol BIIIa):, fol. 85
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 00  Jfr instruktioner för riksråden från åren 625–630, i N. A. Kullberg (utg.), Svens-
ka riksrådets protokoll (SvRRP), del , Stockholm 878, s. IX–XLVI

 0  K. Gustaf II Adolfs ”Ordningh hwar effter Chronones Ränthor vpbäres, förstå-
es, vthgifwes och rede göres skole, Såsom och hwadh macht Stådthollerne i Lan-
det ähr aff K. M:tt gifwen Ränthorne att förestå och almogens beswähr att med-
la,” dat. 27/7 624, Styffe, Instructioner för landt-regeringen, s. 69–84

 02  Almquist, Lokalförvaltningen, del , s 39–42. Ståthållarnas odat. memorial (av 
Almquist daterat till hösten 623) finns tryckt i Styffe, Instructioner för landt-re-
geringen, s. 84–90. Den första officiella instruktionen för landsbokhållarna ut-
färdades 4/ 628 (samma arbete, s. 392–398)

 03  Se t.ex. mandatet angående arrendatorernas långsamma leveranser av kronans 
räntor, dat. 25/4 627, årstrycket (KB)

 04  Hallenberg, ”Peasants and Tax-Farmers”
 05  Jfr Loit, ”The Early System of Leases”, s. 43f. Om skatteförpaktning i det tidig-

moderna Europa, se t.ex. Paul Bushkovitch, ”Taxation, Tax Farming and Mer-
chants in Sixteenth-Century Russia”, Slavic Review, 978, s. 38–398; Bonney, 
”The Failure of the French Revenue Farms”; Webber & Wildavsky, A History of 
Taxation, s. 250–256 & s. 274–283; Linda T. Darling, Revenue-raising and Legi-
timacy. Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire 1560–
1660, Leiden 996; Michael J. Braddick, The Nerves of State, Taxation and the fi-
nancing of the English state, 1558–1714, Manchester & New York 996

 06  Kammarens registratur från 620 och framåt innehåller ett stort antal brev med 
uppmaningar till ståthållare och andra befattningshavare att vinnlägga sig om 
att förpakta skatter och härader, gårdar och fisken. Se t.ex. fullmakt för kam-
reraren Peder Andersson 8/5 620 samt brev till Sven Månsson på Viborg 20/9 
samma år, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 05 & 270; till Erik Jöransson 6/2 623, 
Kk kansli, vol. BIIa):2, fol. 574

 07  Nils Edén, ”Från Gustav Vasa till Karl XII:s död (539–78)”, i Kammarkollegi-
ets historia, Stockholm 94, s. 53–55; Glete, Power Through Organisation (fort-
hcoming). Om Johan Skytte se Wetterberg, Kanslern, del , s. 53–57 samt s. 
244

 08  Se kammarens brev till Axel Drake 9/6 629, skrivelser till orterna, vol. BIIa):8, 
fol. 53

 09  Axel Oxenstierna till kungen 3/4 630, AOSB, del :5, s. 258
 0  Jfr kungen till Johan Skytte 28/4 630, skrivelser till orterna, vol. BIIa):9, fol. 

57. Rikskanslern förordade dock året därpå att arrendet skulle övertas av Bern-
hard Sten von Stenhausen, en annan av konsorterna; AOSB, del :6, s. 290f

   Memorial för Lars Grubbe, dat. Erfurt 5/2 632, AOSB, del :7, s. 70. Jfr brev 
till Klas Fleming 22/ 633, AOSB, del :8, s. 9, samt memorial till regeringen 
och rådet 8/0 633, AOSB, del :,s. 48

 2  Axel Oxenstierna till staden Wenden 5/5 630: ”Der arrendatoren eigennutz will 
ich in meinem gebiet woll verhüten undt keine arenden verstatten; ausser dem-
selben aber, wie auch”, AOSB, del :5, s. 320. Icke desto mindre förpaktade kans-
lern i egenskap av generalguvernör i Preussen både gods och mynträttigheter till 
privata intressen: se t.ex. AOSB, del :6, s. 508, 524, 598, 60

 3  Memorial till kungl. Maj:t, dat. Wismar 29/3 636, AOSB, del :5, s. 323
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 4  Gabriel Gustavssons berättelse från rannsakningen i Bro, där allmogen rivit ned 
tullplanket runt marknadsplatsen, 5/ 638, AOSB, del 2:3, s. 436

 5  Rådsmöte angående ständernas besvär /3 633, SvRRP, del 3, Stockholm 885, s. 
58f. Jfr prästernas skrivelse citerad i samma verk, s. 63 (not )

 6  Rådsmöte 8/7 634, SvRRP, del 4, s. 45. Jfr bergmästaren Georg Grissbachs brev 
till rikskanslern den 2/ samma år där denne ifrågasätter huruvida kronans bergs-
bruk i Västervik, Skinnskatteberg och Garpenberg kommer att fortsätta arren-
deras ut, AOSB, del 2:, s. 224

 7  Resolution om arrendena 28/4 635 i KKP, del , s. 2. Av riksrådsprotokollen 
framgår att rådsregeringen denna och föregående dag sammanträtt i räknekam-
maren. SvRRP, del 5, s. 62f

 8  SvRRP, del 5, s. 56
 9  ”[…] allegerandes här uppå vad uti salig K. Maj:ts tid alltid skedde”, SvRRP, del 

5, s. 275
 20  Jfr diskussion angående staten 5/ 636 samt om ”småtullarna, acciserna […] 

och andra sådana små saker” 25/5 637, KKP, del , s. 22f & s 45
 2  Johan Berndes föredragning den 6/4 638, KKP, del , s. 74f
 22  Utrikestullen förpaktades 78 av tullöverdirektören Johan Ehrenpreus, men det-

ta arrende upphävdes redan följande år p.g.a. borgarståndets protester vid riksda-
gen. William Smith, Studier i svensk tulladministration, del , Sölvesborg 950, s. 
58–62. Utrikestullarna var senare förpaktade av särskilda generaltullarrendeso-
cieteter 726–65, 776–82 samt 802–808, innan förpaktning av statens inkom-
ster slutligen förbjöds 809. Jfr ”Tull”, Nordisk familjebok, :a upplagan (Stock-
holm 920)

3. Storkapitalister och småhandlare
   Almquist, Lokalförvaltningen, del , s. 44f
 2  Loit, ”The Early System of Leases”, s. 40
 3  Nergård, Mellan krona och marknad
 4  Bertil Boëthius, Gruvornas, hyttornas och hamrarnas folk. Bergshanteringens ar-

betare från medeltiden till Gustavianska tiden, Stockholm 95, s. 08–2. Karl-
Gustaf Hildebrand, Fagerstabrukens historia, s. 60–75; dens., Svenskt järn. Sex-
ton- och sjuttonhundratal. Exportindustri före industrialismen, Stockholm 987, s. 
2–38

 5  Jan Lindegren, ”Den svenska militärstaten 560–720”, i Erling Ladewig Peter-
sen (red.), Rapporter til den XIX nordiske historikerkongres, Odense 984; Anders 
Florén, Disciplinering och konflikt. Den sociala organisationen av arbetet: Jäders 
bruk 1640–1750, Uppsala 987. Glete, War and the State, s. 6–63

 6  James B. Collins, The Fiscal Limits of Absolutism. Direct Taxation in Early Seven-
teenth-Century France, Berkeley & Los Angeles 988, s. 98–07; Orest Ranum, 
La Fronde. A French Revolution 1648–1652, New York 993

 7  Almquist, Lokalförvaltningen, del –4; dens., Frälsegodsen, del –4
 8  Dessa var Jakob Eriksson (arrendator i Trögd/Lagunda 628), Per Jöransson 

(Hagunda 630), Jöran Matsson (Torstuna 630), Nils Börjesson (Norrbo/Sien-
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de 630), Daniel Karlsson (Ångermanland 63), Jakob Knutsson (Tierp/Vendel 
632) samt Kristoffer Stensson (Trögd/Lagunda 632)

 9  Om den svenska ekonomins internationalisering under 600-talet se Magnus-
son, Sveriges ekonomiska historia, s. 07–48

 0  Om Västerviksborgarnas deltagande i arrendesystemet se Folke Lindberg, Väs-
terviks historia. Del 1: Tiden 1275–1718, Västervik 933, s. 27–226

   Se Norborg, Jönköpings stads historia, del II, s. 79–87
 2  Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, adliga ätten Stiernfelt 

eller Grubbe, nr 7, Tab. 2
 3  Helge Almquist, Göteborgs historia. Grundläggningen och de första hundra åren. För-

ra delen: Från grundläggningen till enväldet (1619–1680), Göteborg 929, s. 203f
 4  H. Almquist, Göteborgs historia, del , s. 258–263
 5  Slottsfogden Karl Eriksson på Västerås arrenderade t.ex. både slottslänet och 

Strömsholms län under 620-talet. Samuel Påvelsson, f.d. fogde i Arboga, för-
paktade Österdalarna 62–622 tillsammans med Karl Bröms, och arrenderade 
som fogde på Stockholm för egen räkning Ulvesunds län 627–629. Om kronans 
specialister och deras betydelse för bergsbrukens utveckling se Nergård, Mellan 
krona och marknad, s. 98–03

 6  G. Jacobson, ”Hubert de Besche”, i SBL
 7  Detta gällde t.ex. Ångermanland som arrenderades av tidigare fogden Anders 

Eriksson Bröms. I Västerbotten arrenderade de båda exfogdarna Jon Jonsson 
och Abraham Stefansson sina respektive distrikt, liksom Erik Eriksson och Jo-
han Svensson i Norrbotten. Jfr Sven Ingemar Olofsson, Övre Norrlands historia. 
Del II: Tiden 1600–1721, Umeå 965, s. 256–259

 8  Gästrikland arrenderades från 628 av ett konsortium under ledning av Klas 
Eriksson; Medelpad från 630 av bergsmannen Lars Mikaelsson (senare avlöst 
av Klas Depken i Nora) med konsorter. I Ångermanland var Daniel Karlsson 
huvudman för kopparbergsmännen 63–632. Räntmästaren Mårten Wewitzer 
fortsatte att förpakta Hälsingland fram till 633. 

 9  Olofsson, Övre Norrlands Historia, s. 259
 20  Almquist, Lokalförvaltningen, del 2, s. 394 samt s. 472f
 2  Det förekom dock bruksverksamhet också på den finska sidan. Svartå bruk i Ny-

land övertogs 624 på arrende av den tyske hammarsmeden Simon Landsberg, 
tidigare verksam vid Lövsta och Ortala. Kk kansli, vol. BIIIa):2, fol. 7. Åbobor-
garen Jakob Wolle arrenderade senare samma bruk med Lojo socken samt yt-
terligare några hemman på sex år från 28/ 632. Kontraktet tryckt i KKP: , s. 
503–507

 22  Jfr Johan Skyttes anklagelser mot Åboborgaren Jakob Gardiner angående stora 
sjötullen. KKP: , s. 39–326

 23  Kontrakt från 23/3 620 i kontraktsboken vol. BIIIa):, fol. 40. Om änkedrott-
ningens verksamhet i Forsmark se E. W. Dahlgren, ”De uppländska bruken Öst-
erby, Forsmark, Leufsta och Gimo under äldsta tider (intill 627)”, i Med ham-
mare och fackla, 928, s. 48–65

 24  Så delades Södertörn 630 upp mellan ”fureraren” Josef Nilsson och provi-
antskrivaren Josef Nilsson, för att 633 övergå till slottsfogden på Stockholm, 
Samuel Påvelsson. Slottskamreraren Zacharias Simonsson arrenderade Rasbo 
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härad 627–628 medan Anders Nilsson handlingsskrivare förpaktade Skeptuna 
socken i norra Uppland från 63. Bland arrendatorerna av kungsgårdar i land-
skapet märks skattmästaren Jesper Matsson (Cruus), generalbokhållaren Abra-
ham Cabiljau samt borgmästaren i Stockholms norra förstad, Mattias Trast

 25  För diskussionerna kring kopparbergsmännens arrenden se vidare kapitel 4 ned-
an

 26  Bertil Boëthius, ”Joakim Danckwardt”, i SBL
 27  Se dennes brev till ståthållaren Lindorm Ribbing 27/0 625, Kk kansli, vol. 

EIIa):, fol. 2
 28  Jfr Karl Oxenstiernas kontrakt 7/3 626: ”och have vi detta arrende för den or-

sak mest upprättat, på det att allmogen vid åtskillige och månge uppbördsmän 
icke besväras måge”, kontraktsboken vol. BIIIa):3, fol. 7

 29  Jfr Erik Jöranssons skrivelser till kammarråden, Kk kansli, vol. EIIa):30, fol. 20, 
28, 226, 34; Kammarrådens svar dat. 8/7 629, Kk kansli, skrivelser till orter-
na, vol. BIIa):8, fol. 657

 30  Nils Jönsson som 634 utsågs till fogde i Bråborgs och året därpå även i Linkö-
pings län hade dock varit arrendator i Vifolka härad 624–628 (jfr Almquist, 
Frälsegodsen)

 3  Nils Jönsson (se föregående not) var en av Norrköpings rikaste borgare och fung-
erade under hela 620-talet som långivare till kronan. Han sade dock upp sitt ar-
rende 629 och deltog därefter inte i några fler förpaktningar av kronans räntor. 
Anders Svensson, rådman och en av stadens ledande handelsmän, arrenderade 
Norrköpings län på 3 år från 630 men uppgörelsen med kronan bröts redan föl-
jande år. Björn Helmfrid, Norrköpings historia. Del 5: Tiden 1568–1655, Stockholm 
965, s. 563ff samt s. 586

 32  Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s. 346–350
 33  Av hans bröder var Knut kronofogde och arrendator i Värend (se nedan) medan 

Johannes Matthiae var biskop i Strängnäs. ”Grubbe”, släktartikel av Sune Lund-
gren i SBL

 34  Folke Lindberg, Linköpings historia. Del II: tiden 1567–1862, Uppsala 946, s. 8f 
samt s. 4–49. Uppgifter ang. Per Matssons försträckningar till kronan se t.ex. 
kontrakt 7/4 624 samt 9/2 625, Kk kansli, vol. BIIIa):2, fol. 5 & 64; dennes 
brev till kammarråden 26/2 629, Kk kansli, vol. EIIa):30, fol. 84; kontrakt 29/5 
629 samt 0/0 63, Kk kansli, vol. BIIIa):5, fol. 24 & 40

 35  Ivan Svalenius, Växjö stads historia. Del I:II: Tiden från 1523 till 1718, Växjö 956, 
s. 5f. Elgenstierna, Ättartavlor, ätten Stiernfelt eller Grubbe. KA, ämnessam-
lingar, skuldböcker vol. 7–8, s 7–22

 36  Enligt en anteckning ville kammaren först ge Gudmund arrendet, men kontrak-
tet kom istället att ges till översten Patrik Ruthwen i kompanjonskap med fogden 
i Möre Hans Matsson och häradsskrivaren Jöran Eriksson. Jfr notis från 3/7 622 
i kammarens register över avgjorda ärenden, KA, Klagomålsregister, vol. 4, samt 
kontrakt 2/ 622, Kk kansli vol. BIIIa):, fol. 89

 37  Svalenius, Växjö stads historia, s. 04 samt s. 5. Enligt Almquist, Lokalförvalt-
ningen, del 4, var Gudmund Gudmundsson också arrendator i Kinda och Ydre 
härader i Östergötland 63–633, men detta torde röra sig om en förväxling med 
den Gudmund Gudmundsson som var borgmästare i Linköping 62–627 och 
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tidigare hade förpaktat Göstrings härad i samma landskap: jfr Lindberg, Linkö-
pings historia, del II:2, s 626

 38  Olofsson, Övre Norrlands historia, s 258f. Till denna grupp hörde män som Per 
Anundsson, Evert Eriksson och underlagmannen Jakob Andersson Grubb, men 
också König Persson, borgare i Torneå som tidigare inte haft några fogdeupp-
drag

 39  Se rannsakningsprotokoll 624–628 i Noraskogs arkiv. Bergshistoriska samlingar 
och anteckningar, band V, Stockholm 927, s. 34–59. Om Mikael Ernst se Ner-
gård, Mellan krona och marknad, s. 93–97

 40  Petrus Norberg, Sala gruvas historia under 1500- och 1600-talen, Sala kommun 
978, s. 84–88 samt s. 94–99

 4  Se Olofsson, Övre Norrlands historia, s. 260 (Johan Svensson); Kk kansli, vol. 
BIIa):22, fol. 507 & 509 (Mats Jöransson)

 42  Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s. 348f
 43  Kammarrådens brev dat. 20/8 620, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 223
 44  Brev dat. 22/6 samt 4/7 620, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 53 & 66
 45  Kammarråden till Hans Wrangel, 9/5 620. Arrendekontrakt för Jesper Anders-

son Cruus, Per Erlandsson, Bengt Kafle m.fl i kontraktsboken 632–29, Kk kans-
li, vol. BIIIa):6

 46  Hakon Swenne, Svenska adelns ekonomiska privilegier 1612–1651. Med särskild hän-
syn till Älvsborgs län, Göteborg 933; Erik Brännman, Frälseköpen under Gustav 
II Adolfs regering, Lund 950. Jfr kontraktsboken, Kk kansli, vol. BIIIa):6

 47  Memorial dat. 9 juli 69, riksregistraturet (RR), vol. 33, fol. 257–265
 48  Lindberg, Västerviks historia 1, s. 69f samt s. 99–207
 49  Lindberg, Västerviks historia 1, s. 28f. Welshuisen arrenderade åter stora sjötul-

len 629–630, då tillsammans med Stockholmsköpmannen Peter Grönberg
 50  Lindberg, Västerviks historia 1, s. 27–226
 5  Kammarens brev dat. 7/6 629, Kk kansli, vol BIIa):8, fol. 498
 52  H. Almquist, Göteborgs historia 1, s. 23–27 samt s. 60–70
 53  Ståthållaren Bo Ribbing till kammarråden 4/7 625, Kk kansli, vol. EIIa):, fol. 

494
 54  Kammarens brev till Per Jöransson på Älvsborg 2/0 630, Kk kansli, vol. 

BIIa):9, fol. 745
 55  Jfr t.ex. kammarråden till Per Jöransson 0/6 629, Kk kansli, vol. BIIa):8, fol. 

522; samt konflikten mellan Nils Börjesson och allmogen i hans arrendedistrikt, 
KKP: , s 365–368

 56  Tullnären i Göteborg Henrik Sinclairs påstående vid rättegången 9/3 633, enl. 
KKP: , s. 399

 57  Om Nils Börjesson se B. Lindén i SBL; H. Almquist, Göteborgs historia 1, s. 45–
50

 58  Både Per Arvidsson och Hans Skrivare (Schrever) tillhörde rådskretsen, medan 
Jakob van Dijk var burggreve och därmed kronans högste representant i staden

 59  H. Almquist, Göteborgs historia 1, s. 26–263
 60  Kontrakt dat. 26/2 634, Kk kansli, vol. BIIIa):6, fol. 97. Om arrendatorerna i 

Karlstad se C.E. Nygren, Karlstads stads historia, del 1: 1584–1719, Karlstad 934, 
s. 20–24
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 6  Carl Bondes brev dat. 3/8 629, Kk kansli, vol EIIa): 30, fol. 25; Sven Påvels-
sons samt Måns Erikssons kontrakt i Kk kansli, vol. BIIIa):5, fol. 25 & 24. Jfr 
även Hildebrand, Fagerstabruken, s. 74f

 62  Kammarråden till Bengt Kafle /7 samt 3/0 620, Kk kansli, vol BIIa):9, fol. 
73 & 284. Svalenius, Växjö stads historia, s. 05 samt s. 5

 63  Se Paridon van Horns tvist med Nils Topprider angående Nyköpingstullen samt 
kammarrättens förhör ang. utrikes tullarrendet, KKP: , s. 300–305 & 39–326

 64  Kamfiskal Hans Påvelssons rannsakning ang. allmogen och städerna i Österbot-
tens besvär mot arr Karl Svensson, KKP: , s. 35f

 65  Birgitta Lager, ”Peter Grönenberg”, i SBL
 66  Sten Lindroth, ”Peter Kruse” i SBL
 67  Dottern Gertrud gifte sig med Peter Kruses son Peter Krusebjörn 632. Elgen-

stierna, ätten Rosenstjerna; Edén, Kammarkollegiets historia, s. 57f
 68  Erik W. Dahlgren, ”Louis De Geer” i SBL. Jfr även Bertil Boëthius, ”Gerard de 

Besche” samt G. Jacobsson, ”Hubert de Besche”, i samma verk
 69  Bertil Boëthius, ”Joakim Danckwardt”, i SBL
 70  Åke Kromnow, ”Henrik Lemmens”, i SBL; jfr även Boëthius, ”Gerard de Besche”
 7  Boëthius, ”Jakob Pontusson De la Gardie” i SBL
 72  Glete, War and the State, s. 6–66
 73  Nergård, Mellan krona och marknad, s. 284–295
 74  Norberg, Sala gruvas historia, s 88 samt s 289; ”Funck”, släktartikel i SBL
 75  Boëthius, ”Willem de Besche”, i SBL
 76  De Geer förlorade sitt monopol på kanongjutning 648 varför Gerard de Besche 

kunde säkra kontrollen över Forsmarks bruk, vilket senare övertogs av Gerards 
arvingar. Släktartiklar ”Gillis de Besche”, ”Hubert de Besche” samt ”Gerard De 
Besche”, i SBL

 77  Kilbom, Vallonerna; Kromnow, ”Andry Dress”, i SBL. Jfr kontrakt för Paul Au-
liander på Österby bruk, för Påvel Pilsmed och Anders Pedersson på linneväve-
riet i Jönköping samt för Johan Glaue och Abraham Tungelow på upprättande 
av glasbruk. Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 62; vol BIIIa):2, fol. 7 & 26

 78  Boëthius, ”Cronström, Marcus Danielsson Kock”, Lindroth ”Peter Kruse”, i SBL
 79  Hans Gillingstam, ”Lohe”, släktartikel i SBL
 80  Dahlgren, ”De uppländska bruken”, s. 7–8
 8  Kk kansli, vol. BIIIa):5, fol. 47
 82  Se kopparbergsmännens brev till kammaren i Kk kansli, vol. EIIa):59, fol. 39, 42 

& 50 samt vidare kapitel 4 nedan
 83  Almquist, Lokalförvaltningen, del 2, s. 3f
 84  Zettersten, Svenska flottans historia, s. 226f. Jfr kontrakt för Rickard Clerck i Kk 

kansli, vol BIIIa):, fol. 50, 25, 52, 74 & 76. Om förpaktningen av skepps-
byggad, underhåll och tackling för örlogsflottans räkning se vidare Glete, Power 
Through Organisation (forthcoming)

 85  Carl-Fredrik Corin, Arboga stads historia, del 2: från 1500-talets mitt till 1718, Ar-
boga 978, s. 395–400. ”Leffler”, släktartikel i SBL

 86  Om konflikten med vantmakarna i Arboga se rättegångsprotokoll från janua-
ri 627 i KKP:1, s. 307–309. Lefflers andra svärsöner var borgmästaren i Köping 
Olof Hising och Stockholmsköpmannen Mattias Pahl. 
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 87  Peter Englund, Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stor-
maktstiden, Stockholm 989. Englunds tolkning är dock omstridd. Jfr t.ex. Sta-
din som noterar bruksdriftens stora betydelse för 600-talets aristokrater; Kek-
ke Stadin, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige, Lund 2004, s. 53–55

 88  Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 223
 89  Boëthius, ”Jakob Pontusson De la Gardie”, i SBL; Erik Grill, Jacob De la Gar-

die. Affärsmannen och politikern, 1608–1636, Göteborg 949; Hildebrand, Fager-
stabrukens historia, s.70

 90  Skattmästarens svar till Gustav Stenbock 2/5 620, se Kk kansli, vol. BIIa):9, 
fol. 92. Prolongation för hustru Beata Margareta Brahe 25/8 629, Kk kansli, 
vol. BIIIa):5, fol. 32. Jfr även Bertil Broomé, Nils Stiernsköld, Stockholm 950, 
s. 70

 9  Jfr brev från Axel Drake 5/2 samt 4/ 629, Kk kansli, vol. EIIa):32, fol. 44 & 
89; Magnus Brahes brev 20/3 630, Kk kansli, vol. EIIa):39, fol. 3. Tomas Jöns-
sons kontrakt, Kk kansli, vol. BIIIa):5, fol. 32

 92  Boëthius, ”Jakob Pontusson De la Gardie”
 93  Se t.ex. Herman Bothes kontrakt på Öland 0/3 623, Kk kansli, vol. BIIIa):2, 

fol.3
 94  Stadin, Stånd och genus; Svante Norrhem, Kvinnor vid maktens sida 1632–1772, 

Lund 2007, s. 42–46. Jfr Boëthius, ”Gerard de Besche”, i SBL
 95  Jfr kammarrådens brev till Nils Stjernsköld 4/8 620 angående Ollert Syltmans 

arrende, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 200. Prolongation för Brita Andersdotter 
/2 632 samt 28/2 634, Kk kansli, vol. BIIIa):6, fol. 4 & 98

 96  Helmfrid, Norrköpings historia. Del 5, s. 326. Se även kammarens brev angående 
klagomålen från bönderna i Tynnelsö län, Kk, vol. BIIa):5, fol. 65–652; Fru 
Reginas egna klagomål 2/8 629 i Kk kansli, vol. EIIa):30, fol. 20

 97  Gunnar Artéus, Till militärstatens förhistoria. Krig, professionalisering och social 
förändring under Vasasönernas regering, Stockholm 986; Geoff Mortimer, ”War 
by Contract, Credit and Contribution: The Thirty Years War”, i dens. (ed.), Ear-
ly Modern Military History, 1450–1815, Basingstoke & New York 2004

 98  Björn Asker, ”Patrick Ruthwen”, i SBL
 99  Almquist, Lokalförvaltningen del 2, s. 472f. Jfr kontrakt i Kk kansli, vol. BIIIa):2, 

fol. 98
 00  Översten Johan Maydel arrenderade Hapsals län i Estland 62–22. Andra krigs-

befäl som förpaktade områden i Balticum var Hans Rechenberg (Pernau län 
622–27), Fromhold Patkull (Jerwens landsbygd 620–22) samt Jakob Wilssen 
(samma område 625–27)

 0  Jfr Vester, ”The Political Autonomy of a Tax Farm”, s. 766–769
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4. Arrendatorernas affärer
   Jfr Anders Anderssons kontrakt på Skånings och Kinne härader 5/2 62, Peter 

Börjesson på Gäsene m.fl. härader 2/5 s.å., Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 50 & 
. Obligation för Ollert Syltman 8/4 620, Kk kansli, vol. JIIIa):

 2  Kammarens brev till Joen Skog 6/5 620, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 6
 3  Kk kansli, vol. BIIa):9, fol.  & 24
 4  Skattmästarens svar till Gustav Stenbock 2/5 620, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 

95. Ståthållarens ställningstagande till förmån för Erik Gustavsson kan möjligen 
förklaras med att den senare var måg till Hans Persson, Stiernskölds bokhållare 
på Älvsborg: Broomé, Nils Stiernsköld, s. 70. Kinds härad arrenderades 624 ut 
till f.d. fogden Lars Andersson

 5  Till Lindorm Ribbing, 6/9 620, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 262
 6  Till Herman Wrangel 4/7 samt 0/8 620, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 65 & 2; 

jfr kaution dat. 8/5 620, Kk kansli vol. JIIIa):. För ytterligare exempel på ar-
rendatorer med problem att ställa borgen, se kammarrådens brev till Bengt Kafle 
24/5 samt /7 samma år, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 28 & 73. Lars Simons-
son tjänstgjorde som kronofogde på Ölands södra mot 620–62, jfr Almquist, 
Lokalförvaltningen, samt Bertil Hildebrand, ”Falk” (Kalmarsläkten) i SBL

 7  Lars Håkansson i Kåretorp fick t.ex. betala 250 daler för arrendatorn Anders An-
dersson, som flytt till Polen. Axel Drake till kammarråden 5/0 624, Kk kansli, 
vol. EIIa):8, fol. 203. Jfr Johan Månssons brev /9 625 om arrendatorn Henrik 
Mölner i Gävle, Kk kansli, vol. EIIa):, fol. 355

 8  Nils Stiernsköld skrev själv till kammaren och begärde att göteborgaren Sven På-
velsson skulle få arrendera Askims och Hisings härader, och erbjöd sig även att 
ställa borgen. Notis från 8/6 622 i ”klagomålsregister 622”, KA, klagomåls-
register vol. 4. Sven Påvelsson och Stiernsköld förpaktade gemensamt Tuve och 
Lundby socknar i samma distrikt (notis 4/6 i samma handling)

 9  Kautioner 20/3 620, Kk kansli vol. JIIIa):. Jfr arrendatorernas egen obligation 
från 22/4 s.å. i samma volym

 0  Hans Leffler, vantmakare i Arboga, gick t.ex. i god för exfogden Måns Erikssons 
arrende av Österrekarne 627–30: KKP, del., s 333. Den förmögne brukspatro-
nen Henrik Lemmens backade upp faktorn i Arboga, Anders Nilsson: Corin, 
Arbogas historia, s. 352

   Jfr tvisten mellan Måns Eriksson och dennes borgensmän om vem som egentli-
gen ställt borgen för den avlidne medarrendatorn Anders Håkansson, KKP, del 
, s. 33–334

 2  Se t.ex. kammarrådens brev till Nils Stiernsköld 9/6 620, samt till Herman Wrangel 
4/7 och 2/0 s.å., Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 40, 65 & 28 

 3  Notis 22/6, ”klagomålsregister 622”, KA, klagomålsregister vol. 4. Jfr även Go-
vert Silentz klagomål 8/6 över att arrendet av Säter överlåtits till Hans Kas-
parsson, samt Knut Kråkas begäran 22/6 att få överta Mats Jöranssons och Clas 
Erikssons arrende (samma handling)

 4  Till Sven Månsson, ståthållare på Viborg, den 9/8 620 om ryktet att den f.d 
ståthållaren i Savolaks, Hans Wittenberg, skulle vilja arrendera sin gamla befall-
ning. Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 209
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 5  Notis 26/6 ang. Jakob Wulfs och Jon Jonssons begäran om att förpakta Sexmäki 
härad, samt 3/7 om Erik Anderssons begäran om lindring på sin arrendesumma, 
”klagomålsregister 622”, KA, klagomålsregister vol. 4

 6  Notis 9/6 ang. arrendatorernas i Östergötland begäran att få utföra spannmål 
mot förbudet; till Lars Nilsson 4/7 om dennes begäran att fritt utföra det gods 
han uppburit av arrendet; 24/7 ang. hemställan om tullfrihet för arrendatorn Paul 
Auliander; samtliga i ”klagomålsregister 622”, KA, klagomålsregister vol. 4

 7  Notis 3/7, ”klagomålsregister 622”, KA, klagomålsregister vol. 4
 8  Kammarens brev 620 angående vantmakeriet i Jönköping, Kk kansli, vol. 

BIIa):9, fol. 22, 58–6, 23–234 & 245
 9  Kontrakt 5/5 622, Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 34. Nya avtal om klädesleveran-

ser tecknades 27/3 623 och 5/5 624, Kk kansli, vol. BIIIa):2, fol. 3 & 6 
 20  Brev till kammaren från Bo Ribbing 4/7 om situationen i Västersysslet i Värm-

land, samt från Axel Drake, ståthållare på Skaraborg, /6, Kk kansli, vol. 
EIIa):8, fol. 38 & 97; från Lindorm Ribbing på Vadstena 9/2, vol. EIIa):9, 
fol. 9

 2  Brev från ståthållarna på Älvsborg 6/7 samt 30/9 624, Kk kansli, vol. EIIa):8, 
fol. 66 & 78

 22  Brevet dat. 26/6 625, är undertecknat av arrendatorerna Nils Börjesson, Erik 
Andersson, Jöns Bengtsson, Erik Gustavsson samt Jakob Nilsson, Kk kansli, vol. 
EIIa):, fol. 437

 23  Nils Börjessons brev 9/ samt arrendatorernas klagomål över spannmålsvärde-
ringen 5/2 625, underskrivet av Erik Gustavsson, Lars Andersson och Arvid 
Pedersson: Kk kansli, vol. EIIa):, fol. 455 & 457. Jämför Per Jöranssons rap-
port 23/ där han konstaterar att arrendatorernas borgenärer inte längre vill gå 
i god för dem: samma handling, fol. 453

 24  Per Olofsson om Värmlandsböndernas klagomål 4/ 625, Kk kansli, vol. 
EIIa):, fol. 496

 25  Lindorm Ribings brev 6/ samt arrendatorernas egen försäkran om spannmåls-
utförseln 3/0, Kk kansli, vol. EIIa):, fol. 06 & 8

 26  Pentz brev till kammarråden samt till ståthållaren Lindorm Ribbing hösten 625: 
Kk kansli, vol. EIIa):, fol. 72, 74, 78 & 2. Adam Henrik Pentz utsågs till rytt-
mästare över Östgöta ryttare 627 och blev därefter hovmästare och senare hov-
marsk vid änkedrottning Maria Eleonoras hov. Carl-Magnus Stenbock, Östgöta 
ryttare 1552–1617, Stockholm 922

 27  Pentz stora arrende delades upp i tre delar: den förmögne köpmannen Per Mats-
son i Linköping tog över Linköpings län (fyra härader) medan borgaren Nils 
Jönsson arrenderade socknarna närmast Norrköping. Memmings och Skärkinds 
härader skulle först förpaktas till två andra Norrköpingsborgare, men överläts 
istället till Willem de Besche på Finspång (kontrakt 2/ 625). Därmed hade tre 
av landsändans allra mest kapitalstarka aktörer trätt in i Pentz ställe. Jfr odat. 
memorial från Lindorm Ribbing, Kk kansli, vol. EIIa):, fol. 6

 28  Jan Lindegren, Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 
1620–1640, Uppsala 980, s.69–77 samt s. 256–258. Se även Sven A. Nilsson, 
”Militärstaten i funktion”, i De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och 
bondesamhälle, Uppsala 990, s. 226–244
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 29  Axel Drakes brev 2/3 629 (med kammarens marginalanteckningar), Kk kans-
li, vol. EIIa):32, fol. 48–5

 30  Brev till kammarråden 8/5 samt 7/5 629, Kk kansli, vol. EIIa):32, fol. 57 och 
65

 3  Kammarrådens svar till Axel Drake, 9/6 629, Kk kansli, vol. BIIa):8, fol. 53. 
Axel Drakes memorial 9/7, Kk kansli, vol. EIIa):32, fol. 77. Joen Larssons kon-
trakt löpte endast på ett år, men förlängdes följande sommar på ytterligare två 
år: Kontrakt 2/9 629 samt 20/5 630, Kk kansli, vol. BIIIa):5, fol. 33 & 63

 32  Jfr kontrakt för Nils Joensson, Erik Larsson, Isak Andersson, Joen Larsson samt 
Söffring Trana, samtliga med ”förmedling” motsvarande 50–50 daler. För Lars 
Andersson i Kind och Bengt Haraldsson i Gäsene medgavs dock ingen nedsätt-
ning. Kk kansli, vol. BIIIa):5, fol. 63. Av dussinet arrendatorer i norra Väster-
götland 629 var det drygt hälften som valde att inte teckna nya kontrakt från 
630

 33  Erik Jöransson till kammarråden 3/3, Kk kansli, vol. EIIa):30, fol. 20 
 34  Erik Jöranssons brev till kammarråden 4/4, 8/5, 30/5 samt 7/8 629, Kk kansli, 

vol. EIIa):30, fol. 28, 226–229, 259 & 34f; jfr kammarens svar 8/7 s.å., Kk kans-
li, vol. BIIa):8, fol. 657. De nya fogdedistrikten bestod av Linköpings län (fyra 
härader), samt Aska/Dals, Lysings/Göstrings respektive Vifolka/Gullbergs fög-
derier. I praktiken omfattade dessa hela den centrala, spannmålsproducerande 
delen av landskapet. Dessutom utsågs en ny fogde i Norrköpings län 630. De 
områden som fortfarande förpaktades 630 var, förutom de mer perifera skogs-
bygderna Kinda/Ydre samt Finspångs län, de smärre gårdslänen Hov, Norrby-
hus och Bråborg. Almquist, Lokalförvaltningen, del , s. 326–378; jfr del 3, tab. 
6 & 9

 35  Johan Månsson till Johan Skytte 9/5 629, Kk kansli, vol. EIIa):34, fol. 83; kam-
marens svar 7/6 s.å., Kk kansli, vol. BIIa):8, fol. 499. Jfr dock Anders Groots 
kontrakt på Korsholms gård 5/6 s.å., som hänvisar till Grönbergs avtal: ” […] 
och icke annat tro kunnat än han det efter med honom där uppå upprättade 
kontrakt hade skolat vidare behålla, men alldenstund han haver det nu veder-
sagt äro vi förorsakade androm som caution för dess avgående ränta göra kun-
na, de samma lägenheter förpakta och inrymma”; Kk kansli, vol. BIIIa):5, fol. 
26

 36  Påvel Olofson och Abraham Persson, borgare i Härnösand, till kammarråden 
6/4 629; bokhållaren Peder Eriksson d:o 2/7 s.å.; Mats Matssons klagomål 2/9 
s.å.; samtliga i Kk kansli, vol. EIIa):34, fol. 79, 08 & 24

 37  Detta gällde t.ex. de båda Stockholmsborgarna Peter Grönberg och Erik Larsson 
(adl. von der Linde). Per Matsson i Linköping samt Nils Jönsson i Norrköping, 
båda framgångsrika köpmän med en dominerande ställning i sina respektive 
hemstäder, övergav också sina arrenden vid denna tid. T.o.m. Per Gudmunds-
son, vantmakare och borgmästare i Jönköping, meddelade att han inte längre 
ville förpakta sina småländska skattedistrikt (brev till Lars Sparre 8/4 630, Kk 
kansli, vol. BIIa):9, fol. 25). Samma år sade borgmästaren i Nyköping, Joakim 
Danckwardt, upp sitt arrende av landskapet Närke; Kk kansli, vol. EIIa):38, fol. 
27

 38  Se t.ex. Per Jöranssons brev till kammarråden 26/7 samt 5/8 630, Kk kansli, 
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vol. EIIa):39, fol. 49 & 55. Jfr de sörmländska prästernas klagomål 8/0 s.å., Kk 
kansli, vol. EIIa):38, fol. 33

 39  Jfr Karl Bondes brev till kammarråden 4/4 630 angående svårigheterna med 
kvarntullen, Kk kansli, vol EIIa): 39, fol. 75

 40 Kammarrättens förhör angående utrikes tullarrendet, KKP, del , s. 39–326. Ci-
tatet hämtat från s. 320f

 4  När ståthållaren Lars Skytte erinrade de närvarande borgarna om kungens vilja 
att även skattedistrikten skulle arrenderas ut, avböjde dessa med hänvisning att 
de hellre ville driva sin handel i staden än på landet: KKP, del , s. 325

 42  ”Så svarar han där till att han intet utlovat haver, ej heller haver något att levere-
ra, alldenstund han länet för brukens skull arrenderat haver, dem till att under-
hålla, därföre haver man där intet att förvänta”. Holger Skedings brev 3/3 630 
om De Geers vägran att bidra till skeppsutredningen, Kk kansli, vol. EIIa):38, 
fol. 23

 43  Under hösten 63 och våren 632 utfärdades nya arrendekontrakt för Kristof-
fer Andersson på Norrköpings län, Sten Jespersson (Göstrings och Lysings hä-
rader), Anders Matsson (Aska och Dals), Anders Larsson (Hanekinds och Val-
kebo) samt Hans Andersson (Skärkinds och Memmings härader). Följande år 
arrenderades även Gullbergs/Vifolka samt Åkerbo/Bankekinds härader ut. Kk 
kansli vol. BIIIa):5, fol. 45f & 49; vol. BIIIa):6, fol. , 23, 77 & 8

 44  Ännu 632 strävade man fortfarande efter att arrendera ut kronoräntor även i Fin-
land, där arrendesystemet dittills visat sig vara svårt att etablera: jfr kammarens 
resolution för gubernatorn Gabriel Bengtsson /9 632, Kk kansli vol. BIIa):2, 
fol. 68 (punkt )

 45  I februari 628 förpaktade kronan Trögd, Tierp samt Gästrikland till olika grup-
per av kopparbergsmän. I mars 630 skrev kopparbergsmännen kontrakt om yt-
terligare sex skattedistrikt i Uppland/Västmanland samt landskapet Medelpad. 
Följande år träffade man även avtal om arrendet av Ångermanland. Jfr Kk kansli, 
vol. BIIIa):5, fol. 47–48 & 9. Om kopparkompaniet se, Georg Wittrock, Svens-
ka Handelskompaniet och kopparhandeln under Gustaf II Adolf, Uppsala 99

 46  Kammarrådens brev till Axel Banér 2/7 630 ang. kopparbergsmännens påståd-
da intrång i Strömsholms läns arrende: Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 459. Supp-
lik (odat) från allmogen i Värmlands bergslag, Kk kansli, vol. EIIa):39 fol. 2

 47  Jfr t.ex. kontraktet för Jöran Matsson med konsorter på Torstuna härad 5/3 630, 
Kk kansli, vol. BIIIa):5, fol. 47. Johan Larsson, Erik Larsson samt Anders Jöns-
son, vilka representerade kopparbergsmännen i Tierp/Vendel, Uppsala län res-
pektive Rasbo och Norunda härader, fortsatte samtliga som kronofogdar i sina 
respektive distrikt. Den sistnämnde hade även tidigare varit fogde i området. 
Jfr Almquist. Lokalförvaltningen samt Frälsegodsen. Den förmögne bergsman-
nen Clas Depken deltog först i arrendet av Erlinghundra och senare även i det 
konsortium som förpaktade Medelpad 633. Clas Eriksson i Valkeboda funge-
rade som fogde för det konsortium som arrenderade Gästrikland från 628. Per 
Nilsson, som deltog i arrendena av Tierp och senare även Våla härad, utsågs till 
kronans ståthållare på Kopparberget 632

 48  Brev från de kopparbergsmän som arrenderat Tierps och Vendels härader, 4/ 
632. Kk kansli, vol. EIIa):59, fol. 2
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 49  Skrivelse från kopparbergsmännen ”som intresserade äro uti terminerna på välb. 
Mårten Vägvisares skuld, 28/4 632. Kk kansli, vol. EIIa):59, fol. 24

 50  Jfr bergsmännens skrivelser 27/4, 0/7 samt 24/7 632; Kk kansli, vol. EIIa):59, 
fol. 23, 39 & 42 

 5  Kammarrådens brev 8/7, 7/8 samt 2/8 632; Kk kansli, vol. BIIa):2, fol. 479, 
524 & 56, Ståthållaren Erik Erikssons brev till kammarråden 9/6, Kk kansli, 
vol. EIIa):59, fol. 38

 52  Jfr konflikten mellan Clas Eriksson och dennes medkonsorter i Gästrikland: Mår-
ten Larsson m.fl. t. kammarråden 2/8 632, Kk kansli, vol. EIIa):59, fol. 50

 53  Webber & Wildavsky, A History of Taxation, s. 228–298; James D. Tracy, ”Tax-
ation and State Debt”, in Brady, Oberman & Tracy (eds), Handbook of Euro-
pean History 1400–1600: Late Middle Ages, Renaissance, and Reformation, vol. , 
Leiden 994, s. 563–588; Richard Bonney (ed.), The Rise of the Fiscal State in Eu-
rope, Oxford 999; 

 54  Wetterberg, Kanslern, del , s. 73–77
 55  Eli F. Heckscher, ”Ett svenskt krigsskadestånd för 300 år sedan: Betalningen av 

den andra Älvsborgs lösen 63–69”, i Ekonomisk-historiska studier, Stockholm 
936, s. 75–28

 56  Wittrock, Svenska handelskompaniet, s. 2–6. Jfr Axel Oxenstiernas ”Förslag till 
Älvsborgs lösens förråd” dat. / 68, AOSB :, s. 446f

 57  Jfr t.ex. Peter Grönbergs arrendekontrakt samt avtal om krutleveranser; Kk kans-
li, vol. BIIIa):, fol. 0 & 26 samt BIIIa):2, fol. 42, 49, 04 & 55. När kon-
traktet på Kopparbergslagen förlängdes 630 skulle arrendet fortgå till dess att 
Grönberg erhållit full betalning på de 5 000 daler han fordrade av kronan; Kk 
kansli, vol. BIIIa):5, fol. 72

 58  Rosens vinstmarginaler torde varit ovanligt väl tilltagna då han endast skulle le-
verera motsvarande 0 000 daler årligen i spannmål eller pengar från hela sin pro-
vins: Kontrakt dat. 2/3 620, Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 26. Jfr Rosens kon-
trakt på tullen i Viborg 20/ 622 (fol. 89 i samma volym) vilket stadgade att 
han kunde utnyttja även dessa intäkter som vederlag för tidigare leveranser till 
kronan

 59  Trots att Grönberg menade sig ha fått samma arrende som vederlag för de sum-
mor han försträckt till kronans behov, och därför skulle få behålla detta tills han 
erhållit full ersättning, ville kammaren hösten 626 kräva honom på betalning 
av arrendesumman. Det hela slutade dock med en ny uppgörelse där Grönbergs 
krav i allt väsentligt blev tillgodosedda. Jfr Gabriel Gustavssons brev till Axel Ox-
enstierna 6/ 626, AOSB 2:3, s. 03f

 60  De båda kompanjonernas gemensamma fordran på kronan uppgick vid detta till-
fälle till hela 9 052 daler, vilket var närmare tre gånger så mycket som den summa 
den svenska staten vid detta tillfälle uppgavs vara skyldig Louis De Geer. Skuld-
fordringar för 62, i Kk ämmnessamlingar, skuldböcker vol. 7–8 (del 2)

 6  Kontrakt om betalning för Peter Kruse respektive Mårten Wewitzer 2/2 620 
(2 st), Kk kansli, vol. BIIIa):, fol. 54ff

 62  Mårten Wewitzer fungerade som skattmästare från mitten av 620-talet med-
an Peter Grönberg blev den svenska kronans faktor i Hamburg 63. Peter Kru-
se gjordes av förmyndarregeringen till landshövding i Säters län 634. Samtliga 
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dessa blev, liksom Erik Larsson (von der Linde), även adlade av Gustav II Adolf. 
Jfr artiklar i SBL samt Elgenstiernas ättartavlor

 63  Fru Regina Basilier redovisade exempelvis fordringar på totalt 5 782 dr. medan 
Knut Matssons ersättningskrav på förskottsleveranser till krigsmakten uppgick 
till ett sammanlagt värde av 6 678 dr. ”Avräkningsbok år 620–30”, Kk ämnes-
samlingar, skuldböcker vol. 7–8 (del ), s. 54 samt s. 27–222. Som jämförelse 
kan nämnas att förmögna industrimän som Henrik Lemmens, Joakim Danck-
wardt och Per Gudmundsson enligt skuldboken hade fordringar i storleksord-
ningen 4 000–2 000 dr. Av adelsmännen redovisar Johan De la Gardie och 
Herman Wrangel de största fordringarna på 8 02 respektive 2 04 dr. 

 64  Kontrakt för arrendatorerna Per Eriksson, Gustav Larsson (2 st), Johan Hans-
son, Per Matsson samt Joakim Danckwardt rörande varuleveranser. Kk kansli, 
vol. BIIIa):5, fol. 8, , 9, 24, 42 & 55. 

 65  Per Matssons kontrakt 7/4 624 samt Gustav Larssons dat. 2/5 s.å. Kk kansli, 
vol. BIIIa):2, fol. 5 & 62f. Jfr liknande kontrakt för Henrik Persson 27/5 624 
samt nya uppgörelser med Per Matsson m.fl. under vintern 625 i samma vo-
lym, fol. 68 samt fol. 63

 66  Olof Sörndal, Den svenska länsstyrelsen. Uppkomst - organisation - allmänna ut-
veckling, Lund 937, s. 9–2; Pär Frohnert, Kronans skatter och bondens bröd. 
Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 1719–1775, Lund 993, s. 0–72; 
Mats Hallenberg, ”Piskan och moroten. Om fogdarnas handel och vandel un-
der tidig Vasatid”, i Börje Harnesk och Marja Taussi Sjöberg (red.), Mellan mak-
ten och menigheten. Ämbetsmän i det tidigmoderna Sverige, Stockholm 200

 67  Räntmästarens avis på uppbörd och utgift /9/624–22/0/625, KA räntekam-
marböcker, vol. 75. De belopp som överstiger kontraktssummorna gäller Åsun-
da, Gullbergs, Marks och Gäsene härader. Om arrendatorenas problem att leve-
rera uppbörden ifrån sig se t.ex. kammarrådens brev till Axel Drake 3/7 630, Kk 
kansli, vol. BIIa):9, fol. 438; Holger Schedings brev 7/3 samma år, Kk kansli, 
vol. EIIa):38, fol. 4; samt vidare nedan

 68  Erik Jöransson till kammarråden 6/4 630, Kk kansli, vol. EIIa):38, fol. 23
 69  Clas Fleming och Karl Sparres brev till drottningen 28/ 630, Kk kansli, vol. 

BIIa):9, fol. 86
 70  Kammarrådens brev 4/0 632, Kk kansli, vol. BIIa):2, fol. 684. Jfr liknande 

instruktion för Bengt Kafle i Nyköpings län 8/9 samt för Johan Henriksson på 
Älvsborg 4/0 s.å.; samma handling fol. 640 & 686

 7  Hösten 63 tecknades ett flertal kontrakt där familjen De la Gardie stod för de 
största posterna: Kk kansli, vol. BIIIa):5, fol. 4ff. Liknande uppgörelser träf-
fades t.ex. 633 med Pfalzgreven Johan Kasimir; 634 med Henrik och Clas Fle-
ming, Lars Sparre samt fru Ebba Gris; 635 med Lars Sparre och Filip Skeding: 
se Kk kansli, vol. BIIIa):6. Om överföringen av jord till högadeln se Bränn-
man, Frälseköpen; Sven A. Nilsson, ”Från förläning till donation. Godspolitik 
och statshushållning under Gustav II Adolf ”, i De stora krigens tid, s. 7–49

 72  Jfr t.ex. Orest Ranum, La Fronde, s. 36–4; Thomas Ertman, Birth of the Levia-
than. Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe, Cam-
bridge 997, s. 00–02

 73  Markus Normans instruktion dat. 6/2 633, Kk kansli, vol. BIIIa):6, fol. 84
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 74  Jfr Loit, ”The Early System of Leases”, s. 4f
 75  Gilius Matsson till kammarråden 5/7 624, Kk kansli, vol. EIIa):8, fol. 40
 76  Bo Ribbings rapporter till kammarråden 2/8 samt 27/8 624, Kk kansli, vol. EIIa):8, 

fol. 47 & 49; Gilius Matssons uppsägelsebrev 8/8, i samma volym fol. 44
 77  Totalsumman för den anvisade uppbörden var 5 774 dr. Knut Matssons speci-

alräkning för Konga och Uppvidinge 626, KA, Rosenbladska samlingen vol. 4, 
s. 330–389

 78  Nils Erik Villstrand, ”Bönder och båtsmän på Åland under 620-talet”, i Sune 
Jungar och Nils Erik Villstrand (red.), Väster om skiftet. Uppsatser ur Ålands his-
toria, Åbo 986

 79  Regina Kleinfeld (Basilier) till kammarråden 2/8 629, Kk kansli, vol. EIIa):30, 
fol. 20. Jfr kammarens brev till Erik Jöransson 7/7 630 ang. officerarnas frihe-
ter: Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 45. Se även Bertil Ratkins klagomål ang. krigs-
folket i Småland, 8/6 629; Kk kansli, vol. BIIa):8, fol. 503f

 80  Se t.ex. kammarens brev till Knut Drake 6/6 633, angående det underhåll som 
överstelöjtnanten Didrik Yxkull ansåg sig ha att fordra för år 630 av arrenda-
torn Levin Rolands arvingar; Kk kansli, vol. BIIa):22, fol. 397

 8  Borgarnas i Norrköping klagomål mot arrendatorerna, dat. 7/9 625; Kk kans-
li, vol. EIIa):, fol. 92

 82  Anders Eriksson (Bröms) om borgarna i Härnösand 6/7 625, Kk kansli, vol. 
EIIa):, fol. 407. Jfr kontrakt för Anders Bröms och Clas Eriksson 5/4 624, 
samt för borgarna i Härnösand 2/5 626, Kk kansli, vol. BIIIa):2–3

 83  Påvel Olofsson och Abraham Persson till kammarråden 6/4 629, Kk kansli, 
vol. EIIa):34, fol. 79

 84  Johan Månsson till kammarråden 30/5 629, Kk kansli, vol. EIIa):34, fol. 93. An-
ders Eriksson arrenderade samtidigt fiskena i Hälsingland och tycks även ha av-
talat med Mårten Wewitzer som förpaktade landsräntorna om att få överta ti-
ondeuppbörden där: jfr bokhållaren Peder Erikssons brev till kammarråden 2/7, 
i samma volym fol. 08ff

 85  Mats Matsson till kammarråden 2/9 629, Kk kansli, vol. EIIa):34, fol. 24. Den-
nes fogdefullmakt utfärdades den 5/6 s.å.; Kk kansli, vol. BIIa):8, fol. 527. 
Mats Matsson tycks själv ha fungerat som fogde åt Härnösands borgare då sta-
den gemensamt förpaktade landskapet: jfr kammarens brev 2/2, 8/4 samt 2/4 
633, Kk kansli, vol. BIIa):22, s. 84, 27 & 308

 86  Peder Erikssons brev 6/9 629, Kk kansli, vol. EIIa):34, fol. 30. Om Anders 
Erikssons utnämning till landsfogde se kammarens brev till Ernst Creutz /8 
632, Kk kansli, vol. BIIa):2, fol. 529

 87  Jan Lindegren menar att att bönderna i de norra landskapen ofta hamnade i be-
roendeställning till städernas köpmän när de skulle betala sina penningskatter: 
Utskrivning och utsugning, s. 94–96

 88  Kammarens brev till Bertil Ratkin 7/6 629, Kk kansli, vol. BIIa):8, fol. 498; 
till Karl Bonde för Anders (Andry) Dress 22/2 632, Kk kansli, vol. BIIa):2, 
fol. 88

 89  Sven-Erik Åström, ”Majmiseriet. Försök till en komparativ och konceptuell ana-
lys”, Historisk Tidskrift för Finland 977; Knut Jern i Svenska Österbottens histo-
ria III, Vasa 980, s. 93–95 
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 90  Klagomål från allmogen i Närpes och Lappfjärds socknar som framkommit un-
der kammarfiskalen Hans Påvelssons rannsakningar. KKP, del , s. 352. Karl 
Svenssons änka erbjöd sig senare att betala 3 000 daler ”till ett avdrag i saken”, 
och kammarråden beordrade ståthållaren att skydda hennes egendom samt bi-
stå henne med att kräva in sin framlidne makes fordringar. Clas Fleming till Jo-
han Månsson 6/9 630, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 644

 9  Till Gabriel Bengtsson /3 633, Kk kansli, vol. BIIa):22, s. 49
 92  Städernas besvär 633, Riksdagsacta, vol. R 4783
 93  Jfr riksrådets svar på borgerskapets gravamina 7/3 633, Anton Stiernman (utg.), 

Alla riksdagars och mötens besluth, Stockholm 729, s. 847f
 94  Besvärsskrift från pastorer och kyrkoherdar i Södermanland dat. 8/0 630, Kk 

kansli, vol. EIIa):38, fol. 33. Jfr Axel Drake till kammarrådet Per Erlandsson 4/7 
s.å., Kk kansli, vol. EIIa):39, fol. 26; Brev från Peder Eriksson 8/3 samt från 
Erik Larsson /8 s.å., Kk kansli, vol. EIIa):4, fol. 88 & 230

 95  Jfr rådets svar till prästerna i Västmanland 6/2 630, SvRRP, del 2, s. 49; resol-
vering på prästernas gravamina 5/7 634, SvRRP, del 4, s. 75 

 96  Prästerståndets besvär 633, punkt 9; här citerat ur SvRRP, del 3, s. 63 (not )
 97  Kammarrådens resolution på bergsmännens supplicando 8/3 632, Kk kansli, 

vol. BIIa):2, fol. 89
 98  Resolution /2 633, Kk kansli, vol. BIIa):22, fol. 670. Boëthius, Gruvornas, hyt-

tornas och hamrarnas folk, s. 08–2; Hildebrand, Fagerstabrukens historia, s. 60–
64; Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, kapitel 3

 99  Kontrakt 7/3 626, Kk kansli, vol. BIIIa):3, fol. 7
 00 Axel Drake till kammarråden 5/3 629, Kk kansli, vol. EIIa):32, fol. 44; Mag-

nus Brahes brev 20/0 629 samt 20/3 630, Kk kansli, vol. EIIa):32, fol. 90 & 
vol. EIIa):39, fol. 3; kammarrådens instruktion till ståthållaren Knut Drake 5/8 
633, Kk kansli, vol. BIIa):22, fol. 495

 0  Kammarrådens instruktion till ståthållaren Lars Sparre 8/4 630, Kk kansli, vol. 
BIIa):9, fol. 25

 02  Riksrådets svar på ridderskapets och adelns gravamina 5/3 633, återgivet av 
Stiernman, Alla riksdagars och mötens besluth, s. 843. Adelns besvärsskrivelse dat. 
/3 innehåller även mildare kritik av arrendatorernas godtyckliga uttag av körs-
lor. Riksdagsacta, vol. R 4783

 03  Instruktion för Sven Månsson 6/4 69, RR vol. 3, fol. 60v; till Herman 
Wrangel och Sven Månsson om allmogens besvär mot Kristian Welshuisen 2/9 
69, RR vol. 33, fol. 348. Om konflikten mellan holländarna och allmogen se 
vidare kapitel 5 nedan

 04  Beetham, The Legitimation of Power, s. 90–97
 05  Eva Österberg, Gränsbygd under krig. Ekonomiska, demografiska och administra-

tiva förhållanden i sydvästra Sverige under och efter nordiska sjuårskriget, Lund 
97; Frohnert, Kronans skatter, s. 4–49; dens., ”Kronan, individen och lokal-
samhället. Förvaltningen som forum för hantering av konflikter”, i Harnesk & 
Taussi Sjöberg (eds), Mellan makten och menigheten, Umeå 200, s. 43–75

 06  Om ståthållarinstitutionen under Gustav II Adolfs tid se Sörndal, Den svenska 
länsstyrelsen, s. 2–32; Alexander Jonsson, De norrländska landshövdingarna och 
statsbildningen 1634–1769, Umeå 2005, s. 5–53
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 07  Jfr t.ex. fullmakt för kamreraren Peder Andersson i Östergötland 8/5 620, Kk 
kansli, vol. BIIa):9, fol. 05; instruktioner för ståthållarna Nils Stiernsköld, Bengt 
Kafle samt Sven Månsson i samma volym, fol. 03 & 270

 08  Kontrakt om arrendet av hela Öland 3/5 622, Kk kansli vol. BIIIa):, fol. 65. 
Nytt avtal 0/3 623, vol. BIIIa):2, fol. 3

 09  Nytt kontrakt 24/4 624, Kk kansli vol. BIIIa):2, fol. 57
 0  Bengt Kafles rapporter dat. 7/6, 9/6 samt 5/7 624, Kk kansli, vol. EIIa):9, fol. 

, 8 & 20. Jfr Petrus Tybelius brev 0/3 s.å., samma volym fol. 5: Tybeli-
us, som fått kammarrådens fullmakt att kräva in Bothes skuld, skrev att denne 
lyckats utverka en växel på 0 000 riksdaler genom att påstå att det skulle finnas 
5000 tunnor spannmål i förråd på Öland. Om Tybelius uppdrag se extrakt av 
Bengt Kafles brev 22/ 624, i Kk kansli, vol. BIIa):3

   Bengt Kafle till kammarråden 29/0 624 samt / och 20/2 625, Kk kansli, vol. 
EIIa):9, fol. 29, 37 & 45. D:o om resterna på 624 års uppbörd, vol. EIIa):, 
fol. 92. Jfr Jöran Prens brev 23/0 624, vol. EIIa):9, fol. 3

 2  Nils Bielke till kammarråden 20/7, ?/0 samt 9/2 625, Kk kansli, vol. EIIa):9, 
fol. , 26 & 37

 3  Almquist, Lokalförvaltningen, del , s. 38–42. Ståhållarnas och bokhållarnas 
ansvarsuppgifter fastställdes närmare i en kunglig förordning dat. 27/7 624: se 
Styffe, Instructioner för landt-regeringen, s.69–84

 4  Då arrendatorn ”bekänner sig för hög vara att leverera mig eller bokhållaren nå-
gon rättelse om uppbörden, begäre jag för den skull […] goda råd om jag skall 
följa H K Maj:ts mig givna fullmakt och ordinantia, eller om Karl Svensson för 
sig uti räkningekammaren någon bok gjort haver”. Johan Månsson till kammar-
råden 9/6 629, Kk kansli, vol. EIIa):34, fol. 97. 

 5  Peder Eriksson till kammarråden 2/7 629, Kk kansli, vol. EIIa):34, fol. 08
 6  Jfr Axel Drakes brev till kammarråden om utskrivningshjälpen dat. / 630, 

Kk kansli, vol. EIIa):39, fol. 44
 7  Karl Bonde till kammarråden 22/4 629, Kk kansli, vol. EIIa):32, fol. 7
 8  Karl Bonde till kammarråden 0/9 629, Kk kansli, vol. EIIa):32, fol. 30. Kam-

marens brev 3/3, 0/4, 7/6, 5/7 samt 7/8 630, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 
96, 256, 389, 442 samt 576

 9  Anders Olsson till kammarråden 29/3 630, Kk kansli, vol. EIIa):39, fol. 7
 20  En kammarfiskal tillsattes för första gången 627 för att agera åklagare mot försum-

liga uppbördsmän, men uppdraget utsträcktes snart till att även samla in bevis på 
plats. Edén, Kammarkollegiets historia del 1, s. 56. Jfr memorial för Hans Påvelsson 
0/3 630, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 25; kammarrådens brev till ståthållarna om 
kammarfiskalens rannsakningar 24/2 632, Kk Kansli, vol. BIIa):2, fol. 99.

 2  Instruktion för kammarfiskalen Israel Olofsson 7/5 633, Kk kansli, vol. BIIa):22, 
fol. 357ff

 22  Fullmakt dat. 8/5 633, Kk kansli, vol. BIIa):22, fol. 36
 23  Fullmakt och befallningsbrev för Israel Olofsson, Kk kansli, vol. BIIa):22, fol. 

56
 24  Kammarrådens instruktioner till ståthållarna 6/, 27/, 22/3, 5/4 samt 20/0 

630: Kk kansli, vol. BIIa):9 (kammarens registratur), fol. 28, 32, 23, 264 & 
737f
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 25  Svar till kopparbergsmännen angående deras begärda arrenden, 2/5 633; till Per Nils-
son om bergsmännens besvär, 20/7 s.å. Kk kansli, vol. BIIa):22, fol. 348 & 478

 26  Jfr kammarens brev till Johan Henriksson 0/3 632 angående Peder Anderssons 
arrende av Dal, Kk kansli, vol. BIIa):2, fol.63; till densamme 2/5 633 om ar-
rendet av Älvsborgs ladugård, vol. BIIa):22, s. 347; till Per Matsson och Per An-
dersson 9/0 634 om kvarntullen i Östergötland, vol. BIIa):23, fol. 598f. I det 
sistnämnda fallet hade ståthållarna först krävt att arrendatorn skulle avsättas med 
hänvisning till allmogens protester, men kammarråden menade istället att den 
nytillträdde landshövdingen Posse borde hjälpa arrendatorn med att få allmo-
gen att utgöra pålagan

 27  Resolution på Tobias Kleinows frågepunkter, 26/ 634. Kk kansli, vol. BIIa):23, 
fol. 700

 28  Jfr Vester, ”The Political Autonomy of a Tax-farm”
 29  Alexander Jonsson, ”Försumblige i deras kall och ämbete...” 600-talets debatt 

om den nya regionalförvaltningen”, i Harnesk (red.), Maktens skiftande skepna-
der. Se även Björn Asker, I konungens stad och ställe. Länsstyrelser i arbete 1635–
1735, Uppsala 2004, s. 5–7

5. Privatisering och protest
   Detta kapitel bygger delvis på Mats Hallenberg, ”Peasants and Tax-farmers in 

Seventeenth-Century Sweden. Local Conflict and Institutional Change”, i Wim 
Blockmans, André Holenstein & Jon Mathieu (eds) Political Cultures and the 
Emergence of the State in Europe, 14th–19th Centuries, Aldershot 2008

 2  Åke Sandström, Plöjande borgare och handlande bönder. Mötet mellan den euro-
peiska urbana ekonomin och Vasatidens Sverige, Stockholm 996

 3  Jfr Odén, ”Naturaskatter och krigspolitik”. Arrendatorerna hade visserligen rätt 
att begära nedsättning av arrendesumman med hänvisning till böndernas fat-
tigdom, men detta innebar att de tvingades starta en byråkratisk procedur med 
osäkert resultat. I de flesta fall bör det ha varit ett mer rationellt val att driva in 
så mycket inkomster som möjligt under den korta period som arrendet löpte

 4  De häradsbesvär som gåtts igenom omfattar skrivelser från Södermanland etc. 
Jfr Holm, Konstruktionen av en stormakt, s. 97

 5  Odhner, Sveriges inre historia under drottning Christinas förmyndare, s. 225
 6  Almquist, Lokalförvaltningen, del , s. 48–50
 7  Georg Wittrock, Regering och allmoge under Kristinas förmyndare. Studier röran-

de allmogens besvär, Uppsala 948, s. 62f
 8  Memorial för Sven Månsson (Eketrä) 6/4 69, riksregistraturet vol. 3, fol. 

60 
 9  Missiv till Herman Wrangel och Sven Månsson 2/9 69 om allmogens besvär, 

riksregistraturet vol. 33, fol. 348. Kontrakt för Welshuisen och van Horn 6/0 
620, Kk kansli vol BIIIa):, fol. 43

 0  Till Bogislaus Rosen 23/6 620 samt till Henrik Fleming samma datum: Kk kans-
li, vol. BIIa):9, fol. 54. Kontrakt samt sköldebrev dat. /0 67, riksregistratu-
ret vol. 28, fol. 85 samt 88
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   Kammarrådens svar till Henrik Fleming 20/8 620, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 
223

 2  Memorial för kammarrådet Joakim Berndes att beställa i Livland, Kk kansli, 
vol. BIIa):9, fol. 246 (p. 3). Rosen föredrog tydligen att agera genom ombud 
– då han några år senare skulle försvara sig i kammarrätten mot ytterligare kla-
gomål från undersåtarna hänvisade han till att han i sin tur arrenderat ut Jama 
och Ivanogorod till andra arrendatorer, och att det var dessa som nu bar ansva-
ret. Jfr KKP, del , s. 228–230

 3  KKP, del , s. 230. Om Rosen och andra arrendatorers förhållande till områdets 
invånare se även Almquist, Lokalförvaltningen, del 2, s. 657–660

 4  I båda dessa fall valde kammarråden att ställa sig på arrendatorernas sida. Jfr brev 
till invånarna i Östgötabergslagen 5/2 620 samt till fogden Anders Larsson 0/5 
samma år: Kk kansli, vol. BIIa):9 fol. 25 & 08

 5  Kungliga resolutioner dat. 4/5 622, på besvär från undersåtarna i Ulvesunds 
län, Tuna, Skedvi/Husaby samt Folkärna socknar; d:o från Östbo och Västra hä-
rader: riksregistraturet, vol. 40, fol. 67f

 6  Mandat till arrendatorerna 7/5 622, riksregistraturet vol. 40, fol. 69
 7  SvRRP, del , s. IX–XLVI (jfr kap. 2 ovan)
 8  Se t.ex. kontrakt för Didrik Dijkman med konsorter 5/4/620,. Kk kansli vol. 

BIII aI):, fol. 64; d:o för Tomas Blommert och Lorentz Platz 5/9 623, vol. BIII 
aI):2, fol.8

 9  Rättegången är dokumenterad i KKP, del , s. 247–25
 20  Erik Jöranssons rapport till kammarråden 9/9 624, Kk kansli, vol. EIIa):9, fol. 

38. Paridon van Horn fortsatte som generaltullarrendator, men uppbar ännu 625 
boskapsskatten i området; jfr Erik Jöranssons brev i Kk kansli, vol. EIIa):, fol. 
22. Samma år övertog Jost Strenn arrendet av Norra och Södra Vedbo för att 
följande år avlösas av skattmästaren Mårten Wewitzer. Från 627 förpaktade de 
båda Västerviksborgarna Joen Bosson och Levin Roland hela distriktet

 2  Werner Trossbach, Soziale Bewegung und politische Erfahrung. Bäuerlicher Pro-
test in hessischen Territorien 1648–1806, Weingarten 987; Peter Blickle, Stephen 
Ellis & Eva Österberg, ”The Commons and the State”, i Blickle (ed.) Resistance, 
Representation and Community, Oxford 997, s. 5–53; Katajala, ”The chang-
ing face of peasant unrest”, s. 49–87

 22  Brev från ståthållarna på Älvsborg Nils Stiernskiöld och Per Jöransson, 29/7 624, 
Kk kansli, vol. EIIa):8, fol. 72. Rättegångshandling från 5 november 63 i KKP, 
del , s. 365–368. B. Lindén, ”Nils Börjesson”, i SBL

 23  Se t.ex. kammarrådens svar till Johan Henriksson på Älvsborg angående ladu-
gårdsarrendet 2/5 633, Kk kansli, vol. BIIa):22, fol. 347; till Per Matsson och 
Per Andersson angående kvarntullen i Östergötland 9/0 634, Kk kansli, vol. 
BIIa):23, fol. 598

 24  Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s. 379–389
 25  Johan Holm, Konstruktionen av en stormakt, s. 35–42
 26  ”Försäkring för allmogen i Västergötland (och Småland) att giva penningar för 

deras utlagor” /4 625, riksregistraturet vol. 48, fol. 49. Om mötet i Stock-
holm se Nils Ahnlund, Sveriges riksdag vol. 2: Ståndsriksdagens utdaning 1592–
1672, Stockholm 933, s. 60–62
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 27  Erik Jöransson till Johan Skytte 9/6 625, Kk kansli, vol. EIIa):, fol. 22. Däre-
mot blev det aldrig aktuellt för Knut Matsson att också överta arrendet av Väst-
bo och Östbo, vilket verkar ha varit allmogens önskan. Jfr kontrakt från augus-
ti 625, Kk kansli, vol. BIIIa):2, fol. 49

 28  Det ursprungliga kontraktet (dat. 20/8 62) var utfärdat för Jesper Jönsson och 
hans medkonsort, Västeråsborgaren Karl Larsson. Detta förnyades 26/6 622, 
men 20/0 623 fick Jesper Jönsson själv kontrakt på att arrendera de båda di-
strikten på tre år; Kk kansli, vol BIII aI):, fol. 38 & 70, vol BIII aI):2, fol. 2

 29  Protokoll dat. /9 626. KKP, del , s. 298f. Se även Almquist, Lokalförvaltning-
en, del  s. 50 samt del 2 s. 22f

 30  Kammarens brev till Bror Andersson 26/9 626, att förhöra om allmogens kla-
gomål mot Jesper Jönsson, Kk kansli, vol. BIIa):5, fol. 728. Jfr Bror Anders-
sons brev 8/0 s.å., angående önskemål från bönderna i Strömsholms län samt 
Snäffringe härad om att få arrendera sina hemman ”på det de måtte njuta den 
profit och fördel utav sina utlagor som arrendatorerna bekomma”. Kk kansli, 
vol. EIIa):5, fol. 4

 3  KKP, del , s. 298f
 32  Till prästerna i Irestad, Tillberga, Badelunda, Kungsåra och Hubbo församling-

ar, Kk kansli, vol. BIIa):5, fol. 759
 33  Almquist, Lokalförvaltningen, del 2 s. 220f samt del 4 s. 7
 34  Arrendators beskyllningar kan också ha varit avsedda för Eriks yngre bror, Ga-

briel Holstenius, även han verksam vid gymnasiet och senare domprost i Väs-
terås. Det troliga är dock att det var Erik Holstenius som åsyftades, då denne 
vid samma tidpunkt innehade Hubbo socken i Siende som sitt personliga pre-
bende. Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, del II:I, Västerås 97; ”Hol-
stenius” i SBL

 35  Om Johannes Rudbeckius och den ofrälse oppositionen på riksdagen se Georg 
Wittrock, Regering och allmoge, s. 58f; Gunnar Wetterberg, ”Johannes Rudbeck-
ius”, Levande 1600-tal: Essäer, Stockholm 2003

 36  Se t.ex. kammarens brev till Regina Basilier angående hennes konflikt med bön-
derna i Tynnelsö län, 6/9 626, Kk kansli, vol. BII a):5, fol. 65; till Per Jörans-
son om allmogen i Askims m.fl. häraders klagomål mot ladugårdsarrendatorerna 
0/6 629, Kk kansli, vol BIIa):8, fol. 522f; till Erik Jöransson om östgötabön-
dernas klagomål mot Louis De Geer 27/ 630, vol. BII a):9, fol. 32; till Chri-
stoffer Bülow om allmogens, på Åland krav på ersättning för sjötransporter 28/0 
630, vol. BII a):9, fol. 759 

 37  Jfr klagomål från Daga, Åkers, Hölö och Villåttinge härader 627, Allmogens 
besvär, Södermanlands län, vol. 5477; från Östra härad 627 samt maj 629, All-
mogens besvär, Jönköpings län, vol. 5456; från Ås and Väne härader 629, All-
mogens besvär, Älvsborgs län, vol. 5439. Resolution för allmogen i Tuna m.fl. 
socknar 7/4 628, riksregistraturet vol. 59, fol. 250

 38  Gabriel Oxenstiernas brev 29/9 626, AOSB, 2:3, s. 02. Om kopparmyntets vär-
dering och följderna för uppbörden se Lindegren, Utskrivning och utsugning, s. 
88–96, jfr diagram 27, s. 90. Lindegren menar att inflationen 625–633 i hu-
vudsak verkade till böndernas fördel, men fäster då ingen vikt vid arrendatorer-
nas förmåga att tvinga till sig kompensation för värdeförsämringen.
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 39  Jfr punkt 2 i den ovan omtalade besvärsskrivelsen från Östra härad 627, Allmo-
gens besvär, Jönköpings län, vol. 5456

 40  Johan Månsson till kammarråden 30/5 629. Kk kansli, vol. EIIa):34, fol. 93
 4  Per Jöransson, ståthållare på Älvsborg, till kammarråden 5/8 630. Kk kansli, 

vol. EIIa):39, fol. 55
 42  Till ståthållarna 22/ 633 om allmogens utlagor i silvermynt, Kk kansli, vol. 

BIIa):22, fol. 628. Bönderna fick dock tillstånd att erlägga vissa av 633 års skat-
ter utan förhöjning. Jfr kammarens brev till Johan Henriksson på Älvsborg 3/ 
634, till Otto Skeding på Kronoberg 3/5 samt till Bengt Kafle på Kalmar 5/5 s.å. 
angående allmogens protester: Kk kansli, vol. BIIa):23, fol. 6, 273 & 277

 43  Holger Skeding till kammarråden 29/9 samt 9/0 630, Kk kansli, vol. EIIa):38, 
fol. 6 & 22

 44  Jfr Holger Skedings brev 29/6 630 angående klagomål från bönderna i Hölebo 
härad, Kk kansli, vol. EIIa):38, fol. 5

 45  Per Påvelsson till kammarråden Johan Skytte, Mattias Soop och Per Erlandsson 
7/6 629. Kk kansli, vol. EIIa):30, fol. 76

 46  Besvärsskrivelser från Tuna m.fl. socknar (odat. men insorterad bland handling-
ar från 627), från menige allmogen i Dalarna 627 samt från Västerbergslagen 
(odat.); Allmogens besvär, Kopparbergs län, vol. 5462. Klagomål över att arren-
datorerna i Trögds och Lagunda härader tvingar bönderna att föra deras spann-
mål till Kopparberget (anteckning från 3/2 630), SvRRP, del 2, s. 48; jfr lik-
nande skrivelse från allmogen i Torstuna härad 20/ 632, Kk kansli, vol BIIa): 
2, fol. 763. Se även Torsten Petré, Uppsala stads historia III. Uppsala under mer-
kantilismen och statskontrollens tidsskede 1619–1789, Uppsala 958, s. 5f

 47  Brev från uppstäderna 5/ 628, riksregistraturet vol. 59, fol. 0
 48  Punkterna finns uppräknade i Kungl. Maj:ts resolution 24/2 627, Riksdagsac-

ta, vol. R 478
 49  Jfr mandat 25/4 627 angående arrendatorernas långsamma leverering av kronans rän-

tor (årstrycket, KB), det ovan omtalade förbudet för varuhandel i Bergslagen etc
 50  Jfr bönderna i Norra Vedbos svar till ståthållaren Erik Jöransson på frågan om 

varför de inte underrättat honom om deras konflikt med Paridon van Horn: 
”Sade de, att de så här efter göra vela, men här till hava de befruktat arend: have 
medhjälp, det de intet befunnit have”. KKP, del , s 249

 5  Linde, Statsmakt och bondemotstånd, s. 96–0; Jonsson, De norrländska lands-
hövdingarna, s. 47–50 samt s. 234ff

 52  Kiser, ”Markets and Hierarchies”, s. 302f
 53  Jfr även avsnittet om kammarfiskalens rannsakningar i kapitel 4 ovan
 54  Gustav Larssons arrendekontrakt från 624–625, Kk kansli, vol. BIIIa):2, fol. 

62, 63, 84 & 52. Jfr avtal 9/2 625 om leverans av 500 tunnor mjöl, i samma 
volym fol. 63; d:o om malt, mjöl (2/ 629) samt bröd (0/ 630) för skepps-
flottan, vol. BIIIa):5, fol.  & 42 

 55  Hans Påvelsson till kammarråden 2/8 630, Kk kansli, vol. EIIa):4, fol. 94. Jfr 
densammes brev 22/3 s.å., i samma volym fol. 22 samt kammarrådets memorial 
0/3, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 25

 56  Till Baltzar Jakobsson, Johan Eriksson och Engelbrekt Johansson 8/9 630, Kk 
kansli, vol. BIIa):9, fol. 658
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 57  Klas Fleming till Kungl. Maj:t om Gustav Larssons bedrifter, dat. 8/2 630, Kk 
kansli, vol. BIIa):9, fol. 898f

 58  Kammarrådets brev till fiskalen Hans Påvelsson 23/2 630, Kk kansli, vol. 
BIIa):9, fol. 858. Kontrakt med Gustav Larsson 7/ 63, Kk kansli, vol. 
BIIa):20, fol. 2. Skuldfordran i kammararkivets ämnessamlingar, skuldböck-
er vol. 7–8, avräkningsbok 620–630, fol. 225

 59  Arrendet av Uppsala län övertogs av Erik Larsson, förmodligen Gustavs bror, 
i egenskap av representant för kopparbergsmännen. Jfr Almquist, Frälsegodsen, 
del , s. 47. Om riksdagen 632 se SvRRP, del 2, s. 26ff

 60  Rannsakning 25/8 630 angående allmogens och städernas i Österbotten besvär 
mot Karl Svensson (m.fl.). KKP, del , s. 35–353. Jfr brev från fiskalen Hans På-
velsson den  & 2/6 s.å.; Kk kansli, vol. EIIa):4, fol. 24 & 28

 6  Om konflikten mellan Israel Olofsson och hans efterträdare se brevväxlingen i 
Kk kansli, vol. EIIa):4, fol. 268–272 samt fol. 298. Jfr även fogdefullmakt dat. 
2/8 634, Kk kansli, vol. BIIa):23, fol. 435

 62  Klas Fleming till Johan Månsson 6/9 630, Kk kansli, vol. BIIa):9, fol. 644
 63  Bo Ribbing till kammarråden 4/4 624, Kk kansli, vol. EIIa):8, fol. 38. Karl Bon-

de till kammarråden 6/ 630, Kk kansli, vol. EIIa):39, fol. 5; kammarrådens 
svar angående allmogens i Värmland besvär /6 s.å., Kk kansli, vol. BIIa):9, 
fol. 360. Allmogens på Dal klagomål från 628 återgivna i SvRRP, del , s. 05f

 64  Notis från 22/9 629, SvRRP, del , s. 26
 65  Dalböndernas klagomål inför riksråden 3/5 632, SvRRP, del 2, s. 70f. Jfr även 

notis från 0/2 63 angående upproret i Dalsland, i samma volym, s. 29
 66  Förhör angående 63 års utskrivningshjälp 5/0–27/ 632, KKP, del , s. 386–

389
 67  Lennart Ericsson, ”De skäggiga bergsmännen i Nora”, i Dahlgren, Florén & 

Karlsson (red.), Makt och vardag, Uppsala 993
 68  Resolution för allmogen i Frösåker och Närdinghundra 9/3 633, Kk kansli, vol. 

BIIa):22, s. 2. Jfr kammarens svar på tidigare klagomål från Närdinghundra 
9/8 632, vol. BIIa):2, fol. 527

 69  Jfr klagoskrift från fjärdingsmännen i Närke, Kk kansli, vol. EIIa):59, fol. 4. 
Handlingen är undertecknad med Närkes landskapssigill och insorterad ibland 
kammarkollegiets inkommande skrivelser från 632 (Kopparbergs län)

 70  Till Johan De la Gardie för bönderna i Våla socken 3/3 634, Kk kansli, vol. 
BIIa):23, fol. 36. Om Lindes bergslagsbor klagomål mot Hubert Giliusson 22/7 
s.å., i samma volym fol. 366

 7  Kammarrådens brev till Per Larsson m.fl. 20/ 633, Kk kansli, vol. BIIa):22, 
fol. 622. Jfr Sten Lindroth ”Peter Kruse” i SBL

 72  Till Ture Sparre för bönderna i Simtuna, Torstuna och Björkesta socknar, 9/ 
633; Kk kansli, vol. BIIa):22, fol. 69. Arrendatorn hade velat tvinga bönderna 
att betala hela landtågsgärden med fyra tunnor spannmål, men ståthållaren be-
ordrades se till att denne antingen fick nöja sig med andra persedlar eller accep-
tera avlösning med 3 och en halv tunna spannmål

 73  Till Jonas Nilsson, arrendator i Öster- och Västerhaninge socknar, 5/6 633 an-
gående böndernas klagomål. Kk kansli, vol. BIIa):22, fol. 394. Två båtsmans-
bönder hade besvärat sig över att arrendatorn inte gått med på att avkorta de va-
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ror som bönderna själva levererat till proviantet som betalning för hjälpskatten. 
Istället hade Jonas Nilsson värderat persedlarna ”i en ringa penning” och krävt 
dem på ytterligare kompensation. Kammarråden befallde arrendatorn att gott-
göra bönderna om han inte ville svara inför kammarrätten

 74  Resolution på allmogen i Ångermanlands klagomål 20/ 633. Kk kansli, vol. 
BIIa):22, fol. 622. Villkoret var dock att bönderna måste upplåta den nytill-
trädde fogden i landskapet alla räv-, svart- och loskinn ”emot billig betalning”. 
Kammarens beslut gällde enbart tills vidare men något nytt arrende blev aldrig 
aktuellt

 75  Rättegång mot Anders Lockman 6/3 633, KKP, del , s. 393–396. Till Axel Ba-
nér /3 633 samt till Johan Olofsson 7/ s.å. att rannsaka om allmogens klago-
mål. Kk kansli, vol. BIIa):22, s. 77 & fol. 605

 76  Kammarrådens brev till Daniel Hansson /0 633 om Jonas Rollenhagens skuld 
samt till Peter Kruse 24/0 s.å. att kräva in återstående uppbörd av arrendatorer-
na Jonas Rollenhagen, Peter van Beningen och Otto Henrik Lybecker (Schmidt). 
Kk kansli, vol. BIIa):22, fol. 563 & 585. Jfr Norberg, Sala gruvas historia, s 289 
samt ”Funck”, släktartikel i SBL

 77  Till fogden Anders Jonsson 23/8 633 samt till kammarfiskalen Samuel Påvelsson 
28/8 s.å. Kk kansli, vol. BIIa):22, fol. 507 & 509. Följande sommar rapportera-
des arrendatorn vara avliden men hans egendom hölls fortfarande kvar av kro-
nan. Till Per Nilsson på Kopparberg 3/ samt 2/6 634, Kk kansli, vol. BIIa):23, 
fol. 33 & 323

 78  Lejdebrev för Johan Hansson 23/0 634 samt brev till borgmästare och råd i Sö-
dertälje s.å. Kk kansli, vol. BIIa):23, fol. 603 & 60; KKP, del , s. 6. Sven Ing-
emar Olofsson, ”Medeltiden och nya tiden till 860”, i Södertälje stads historia, 
del , Stockholm 968, s 30f

 79  Till Ture Sparre 2/ 633 om ladugårdsbruket, Kk kansli, vol. BIIa):22, fol. 
609. I ett brev dat. en vecka senare uppmanas ståthållaren att istället utarrende-
ra gården till stadens borgerskap (samma volym, fol. 620)

 80  Fullmakt för Anders (Andry) Dress på Nora och Lindes bergslag, 9/8 634. Kk 
kansli, vol. BIIa):23, fol. 458

 8  Kontrakt dat. 20/8 634, Kk kansli, vol. BIIIa):6, fol. 08. Möjligen kan hotet 
om uppsägning varit ett medel för Andry Dress att förbättra sina villkor, för det 
nya kontraktet var betydligt mer omfattande än det som utfärdats 3/4 s.å. och 
löpte dessutom över längre tid (tre år istället för ett år). Jfr Åke Kromnow, ”An-
dry Dress”, i SBL

 82  Corin, Arboga stads historia, del 2, s. 400
 83  Helge Almquist, Göteborgs historia, del , s. 204. Jfr kontrakt 23/3 633, Kk kans-

li, vol. BIIIa):6, fol. 59
 84  Kammarråden till Georg Grissbach, Kk kansli, vol. BIIa):22, s. 226
 85  Holm, Konstruktionen av en stormakt, s. 29–225
 86  Allmänt om dessa riksdagar se Ahnlund, Ståndsriksdagens utdaning, s. 93–206, 

Wittrock, Regering och allmoge, s. 5–77
 87  Se t.ex. besvär från Jönö och Rönåkers härader (odat.), Allmogens besvär, Sö-

dermanlands län, vol. 5477; från Ås härad 633, Allmogens besvär, Älvsborgs län, 
vol. 5440; jfr kunglig resolution 4/3 633 för meniga allmogen i Dalarna/Ne-
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dre Bergslagen samt 22/3 s.å. för allmogen i Olands härad, riksregistraturet, vol. 
77, s. 233 & 345f. Om protesterna mot bruken se även Wittrock, Regering och 
allmoge, s. 36f samt s. 42

 88  Jfr resolutioner på besvär från Uppvidinge, Aspelands och Frösåkers härader, dat. 
4/3–22/3 633; riksregistraturet, vol. 77, s. 238f, s. 242 samt s. 346f

 89  Kungliga resolutioner dat. 4/3–22/3 633: riksregistraturet, vol. 77, s. 240f, s. 
305f, s. 307f, s. 336 samt s. 346f

 90  Besvärskrivelse från Västerbergslagen (odat. ca 633–635), Allmogens besvär, 
Kopparbergs län, vol. 5462

 9  Besvärsskrivelse från Dalsland (633), Allmogens besvär, Älvsborgs län, vol. 
544

 92  Jfr besvär från Älsvborgs län (633), vol. 5437, där bönderna hävdar arrendato-
rerna måste avskaffas ”att icke både cronan och vi fattige undersåtare bliver öde, 
och de allenast behållne”

 93  Prästernas besvär återgivet i SvRRP, del 3, s. 63 (not )
 94  Riksrådens svar och resolution på adelns respektive borgerskapets gravamina 5–

6/3 633, återgivna i Stiernman, Alla riksdagars och mötens besluth, s. 843 samt s. 
847 (efter original i riksregistraturet)

 95  SvRRP, del 3, s. 58f
 96  Anteckning från rådsmöte 2/3 633, SvRRP, del 3, s. 63
 97  Riksrådens svar på prästerskapets samt bondeståndets besvär 6–7/3 633: Stiern-

man, Alla riksdagars och mötens besluth, s. 845 (p. 9) samt s. 848 (p.3). Jfr svar till 
allmogen i Österdalarna och Nedre Bergslagen 4/3 633, riksregistraturet, vol. 
77, s. 235; motsvarande till allmogen i Vista härad (s. 237), Älvsborgs län (s. 266) 
samt Dals härad i Östergötland (s. 337)

 98  Resolutionerna på de olika distriktens besvärsskrivelser 3–22/3 633 finns i riks-
registraturet vol. 77, s. 232–347. Jfr t.ex. svar till allmogen i Uppvidinge härad 
om värdering av oxar (s. 238f ), förbud för arrendatorn i Aspelands härad att ford-
ra annat än sedvanlig betalning av allmogen för deras förslor (s. 242), rätt för 
allmogen i Dalsland att betala landtågsgärden med varor (s. 264) samt medgi-
vande till bönderna i Frösåkers härad att arrendatorn inte får kräva extra peng-
ar när de betalar sin skatt i natura (s. 346f )

 99  Kammarrådens resolutioner 634 i Kk kansli, vol. BIIa):23, fol. 67, 7, 29, 
384, 430 samt 635. Jfr Wittrock, Regering och allmoge, s. 62

 00  Skrivelser till Bengt Kafle 29–30/7 angående klagomål från Öland samt från 
Aspelands härad; till Johan Henriksson om allmogen på Dal (3/), i Ale härad 
(30/7) samt borgarna i Brätte (9/8); till Johan De la Gardie 3/3 för bönderna i 
Våla socken; till Ture Sparre om klagomålen från Gabriel Kristiernssons bönder 
(7/3) samt för Våla häradsbor (6/2). Kk kansli, vol. BIIa):23, fol. 6, 36, 44, 
380, 389 (2 st), 42, 777

 0  Wittrock, Regering och allmoge, s. 62f. Resolutioner på allmogens besvär 29–30/7 
634 från Jääskis/Eurepää respektive Hollola härader, riksregistraturet, vol. 82, 
fol. 552 & 555; jfr även motsvarande till Öland 30/7 s.å., vol. 82, fol. 564; till 
Håbo, Svartlösa/Sotholm samt Jösse härader /8 s.å., vol. 83, fol. 598–602

 02  Rådsdiskussion 8/7 634 om huruvida arrendatorerna skall avskaffas; svar på präster-
nas gravamina 5/7. SvRRP, del 4, s. 45 samt s. 75. Jfr riksdagsacta, vol. R 4785
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 03  Ahnlund, Ståndsriksdagens utdaning, s. 97–205
 04  Se ovan kapitel 2
 05  Glete, Power Through Organisation; Norberg, Sala gruvas historia, s. 98f
 06  De områden som förpaktades i februari 634 var Jösse härad och Västersysslet i 

Värmland, Redvägs och Ale härader i Västergötland samt landskapet Dalsland 
med Väne och Flundre härader. Därutöver förlängdes arrendet av Tjust och Tu-
nalän på ytterligare tre år (/) och Anders Dress gavs prolongation på Nora-
skogs bergslag för ett år (3/4); Kk kansli, vol BIIIa):6. Som jämförelse kan näm-
nas att 33 st skattedistrikt hade arrenderats ut under 632 och 23 st under 633

 07  KKP, del , s. 2. Om omständigheterna kring arrendenas avskaffande se vidare 
kapitel 2 ovan

 08  Smith, Svensk tulladministration, s. 73
 09  Prolongation 6/3 629 för Louis De Geer med konsorter, Kk kansli vol. BIIIa):6, 

fol. 22
 0  Kontrakt 9/3 639, Kk kansli vol. BIIIa):6, fol. 226
   Om detta se t.ex. Bertil Boëthius, ”Gerard de Besche” samt E.W. Dahlgren, 

”Louis De Geer”, i SBL
 2  Jfr kontrakt för Per Gudmundsson 3/3 636; Kk kansli vol BIIIa):6, fol. 58
 3  Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s. 25; Asker, I konungens stad och stäl-

le; Alexander Jonsson, De norrländska landshövdingarna. Stormaktstidens kom-
missioner behandlas i Marie Lennersand, Rättvisans och allmogens beskyddare. 
Den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, Uppsala 999

 4  Holm, Konstruktionen av en stormakt, s. 244
 5  Erik Brännman, Frälseköpen under Gustav II Adolfs regering; Lindegren, ”Den 

svenska militärstaten”, s. 5–20; Sven A. Nilsson, ”Inledande sammanfattning” 
i De stora krigens tid, s. 5f

 6  Katajala, ”The changing face of peasant protest…”, i Northern Revolts; Antti Ku-
jala, The crown, the nobility and the peasants 1630–1713. Tax, rent and relations of 
power, Helsinki 2003

 7  Holm, Konstruktionen av en stormakt, s. 35–38

6. Det svenska arrendesystemets uppgång och fall
   Förpaktningen av saltskatten engagerade ett flertal lokala aktörer i de närliggan-

de provinserna, men även kapitalstarka intressen i finansmetropolerna Genua 
och Milano. Vester, ”The Political Autonomy of a Tax Farm”, s. 767–769

 2  Lindegren, ”Den svenska militärstaten 560–720”, s. 03–06; Florén, Discipli-
nering och konflikt, s. 33–35

 3  Se framförallt Kiser, ”Markets and hierarchies”, s. 29–293
 4  Kiser, ”Markets and hierarchies”, s. 302–304
 5  Levi, Of Rule and Revenue, s. 7–23 samt s. 4–60; Holm, Konstruktionen av en 

stormakt, s. 226–245. Om maktlegitimeringens betydelse för den svenska stor-
maktsstaten se även Hallenberg, Holm & Johansson, ”Organization, Legitima-
tion, Participation. State Formation as a Dynamic Process: The Swedish Exam-
ple, c. 523–680”, Scandinavian Journal of History 2008
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 6  ”Tull”, Nordisk familjebok, :a upplagan (Stockholm 920), s. 270
 7  Carlén, ”Saltkontoret 750–762”, s. 393–395
 8  Torsten Svensson, Marknadsanpassningens politik. Den svenska modellens föränd-

ring 1980–2000, Uppsala 200
 9  Jfr Anders Berg, Staten som kapitalist. Marknadsanpassningen av de affärsdrivan-

de verken 1976–1994, Uppsala 999
 0  Jfr t.ex. ”Skattemiljoner hamnar i läkarfickor”, Dagens Nyheter (nätupplaga), 9/2 

2007; ”Vinsten: 85 miljoner, tidningen City (Stockholm), 4/4 2008 (om frisko-
lornas vinster)

   Jfr Torsten Svensson om effekterna av avregleringen av kredit- och valutamark-
naden under 980-talet; Svensson, Marknadsanpassningens politik, s. 95

 2  Jfr Ann-Charlotte Landelius, Vård och omsorg i offentlig eller privat regi – en rätts-
vetenskaplig studie, Stockholm 2006, s. 0f samt s. 43–45

 3  Lars Lindkvist & Lars-Göran Aidemark, Sjukhus som bolag: Om legitimitet och 
identitet, Stockholm 2005, s. 7–76

hallenberg.indd   264 08-08-07   12.36.08



265

KÄLLOR OCH LITTERATUR

Källor och litteratur
Otryckta källor

Riksarkivet, Stockholm
 Riksregistraturet (RR), mikrofilm

Kammarkollegiets kansliarkiv:
 Inkommande brev och suppliker
 Kautioner 
 Kontraktsböcker
 Skrivelser till orterna
 Skuldböcker, vol. 7–8 

Kammararkivet:
 Klagomålsregister
 Rosenbladska samlingen vol. 4
 Räntekammarböcker, vol. 75
 Strödda kamerala handlingar

Riksdagshandlingar
 Allmogens besvär, mikrofilm
 Riksdagsacta, vol. R 478-R 4785

Tryckta källor
Axel Oxenstiernas skrifter och brev (AOSB)
Kammarkollegiets protokoll med bilagor (KKP), del –3, utg. av Riksarkivet genom Sam. 

Hedar, Stockholm 934–94
Noraskogs arkiv. Bergshistoriska samlingar och anteckningar, band V, Stockholm 927
Stiernman, Anton (utg.), Alla riksdagars och mötens besluth, Stockholm 729
Styffe, Carl-Gustaf (utg.), Samling av instructioner för högre och lägre tjenstemän vid 

landt-regeringen i Sverige och Finnland, Stockholm 852
Styffe, Carl-Gustaf (utg.), Samling av instructioner rörande den civila förvaltningen i 

Sverige och Finnland, Stockholm 856
Svenska riksrådets protokoll (SvRRP)
Årstrycket, Kungliga biblioteket, Stockholm

hallenberg.indd   265 08-08-07   12.36.08



STATSMAKT TILL SALU

266

KÄLLOR OCH LITTERATUR

Uppslagsverk
Elgenstierna, Gustaf, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Stockholm 925–

936
Ekström, Gunnar, Västerås stifts herdaminne, del II:I, Västerås 97
Nationalencyklopedins ordbok 
Nordisk familjebok, :a upplagan
Svenska akademiens ordbok 
Svenskt biografiskt lexikon (SBL)

Litteratur
Abrahamsson, Bengt, Varför finns organisationer?, Lund 992
Ahnlund, Nils, Sveriges riksdag vol. 2: Ståndsriksdagens utdaning 1592–1672, Stock-

holm 933
Almquist, Helge, Göteborgs historia. Grundläggningen och de första hundra åren. Förra 

delen: Från grundläggningen till enväldet (1619–1680), Göteborg 929
Almquist, Johan Axel, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hän-

syn till den kamerala indelningen, band –4, Stockholm 97–923
Almquist, Johan Axel, Frälsegoden i Sverige under storhetstiden. Med särskild hänsyn till 

proveniens och säteribildning. D. –4, Stockholm 93–976
Artéus, Gunnar, Till militärstatens förhistoria. Krig, professionalisering och social föränd-

ring under Vasasönernas regering, Stockholm 986
Asker, Björn, I konungens stad och ställe. Länsstyrelser i arbete 1635–1735, Uppsala 

2004
Barkman, Bertil C.son, Kungl. Svea livgardes historia, vol. I–II, Stockholm 937–939
Beetham, David, The legitimation of Power, London 99
Beik, William, Absolutism and Society in Seventeenth Century France: State Power and 

Provincial Aristocracy in the Languedoc, Cambridge 985 
Berg, Anders, Staten som kapitalist. Marknadsanpassningen av de affärsdrivande verken 

1976–1994, Uppsala 999
Björnänger, Oskar, Köping: Stad från tidig medeltid och fyratusenårig kulturbygd, del 1, 

Köpings kommun 980 (Stadshistoriska institutet, Stockholm)
Blickle, Peter, Ellis, Stephen & Österberg, Eva, ”The Commons and the State”, i Blick-

le (ed.) Resistance, Representation and Community, Oxford 997
Boëthius, Bertil, Gruvornas, hyttornas och hamrarnas folk. Bergshanteringens arbetare 

från medeltiden till Gustavianska tiden, Stockholm 95
Bonney, Richard, ”The Failure of the French Revenue Farms, 600–60”, The Econom-

ic History Review, 979
Bonney, Richard (ed.), The Rise of the Fiscal State in Europe, Oxford 999
Braddick, Michael J., The Nerves of State, Taxation and the financing of the English state, 

1558–1714, Manchester & New York 996
Braddick, Michael J., State Formation in Early Modern England, c. 1550–1700, Cam-

bridge 2000
Brewer, John & Hellmuth, Eckhart, ”Introduction: Rethinking Leviathan”, i Brew-

hallenberg.indd   266 08-08-07   12.36.09



267

KÄLLOR OCH LITTERATUR

er & Hellmuth (eds), Rethinking Leviathan. The Eighteenth-Century State in Brit-
ain and Germany, Oxford 999

Broomé, Bertil, Nils Stiernsköld, Stockholm 950
Brännman, Erik, Frälseköpen under Gustav II Adolfs regering, Lund 950
Buchanan, James M., ”Rent Seeking and Profit Seeking”, i Buchanan (ed.), Towards 

a Theory of the Rent-seeking Society, Texas 980
Bushkovitch, Paul, ”Taxation, Tax Farming and Merchants in Sixteenth-Century Rus-

sia”, Slavic Review, 978
Carlén, Stefan, ”Saltkontoret 750–762 – En berättelse om privata intressen i statens 

tjänst”, Historisk tidskrift, 994
Coase, Ronald H., Företaget, marknaden och lagarna, Stockholm 2000
Collins, James B., The Fiscal Limits of Absolutism. Direct Taxation in Early Seventeenth-

Century France, Berkeley & Los Angeles 988
Corin, Carl-Fredrik, Arboga stads historia. Del 2: från 1500-talets mitt till 1718, Arbo-

ga 978
Cronholm, Abraham, Sveriges historia under Gustav II Adolfs regering, del 4, Lund 

864
Dahlgren, Erik W., Louis De Geer 1587–1652. Hans lif och verk, del –2, Uppsala 923
Dahlgren, Erik W., ”De uppländska bruken Österby, Forsmark, Leufsta och Gimo 

under äldsta tider (intill 627)”, i Med hammare och fackla, 928
Darling, Linda T., Revenue-raising and Legitimacy. Tax Collection and Finance Admin-

istration in the Ottoman Empire 1560–1660, Leiden 996
Edén, Nils, ”Från Gustav Vasa till Karrl XII:s död (539–78)”, i Kammarkollegiets 

historia, Stockholm 94
Ekelund, Robert B. Jr. & Tollison, Robert D., Politicized economies. Monarchy, Mo-

nopoly, and Mercantilism, Texas 997
Emilsson, Erik Örjan, Sweden and the European Miracles. Conquest, Growth and Voice: 

a Survey of Problems and Theories, Göteborg 996
Englund, Peter, Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormakts-

tiden, Stockholm 989
Ericsson, Lennart, ”De skäggiga bergsmännen i Nora”, i Dahlgren, Florén & Karls-

son (red.), Makt och vardag, Uppsala 993
Ertman, Thomas, Birth of the Leviathan. Building States and Regimes in Medieval and 

Early Modern Europe, Cambridge 997
Florén, Anders, Disciplinering och konflikt. Den sociala organisationen av arbetet: Jäders 

bruk 1640–1750, Uppsala 987
Forssell, Nils, Borås stads historia, del 1, Borås 952
Fritz, Birgitta, Hus land och län. Förvaltningen i Sverige 1250–1434, del –2, Stock-

holm 972
Frohnert, Pär, Kronans skatter och bondens bröd. Den lokala förvaltningen och bönder-

na i Sverige 1719–1775, Lund 993
Frohnert, Pär, ”Kronan, individen och lokalsamhället. Förvaltningen som forum för 

hantering av konflikter”, i Börje Harnesk & Marja Taussi Sjöberg (red.), Mellan 
makten och menigheten. Ämbetsmän i det tidigmoderna Sverige, Stockholm 200

Glete, Jan, War and the State in Early Modern Europe. Spain, The Dutch Republic and 
Sweden as Fiscal-military States 1500–1660, London 2002

hallenberg.indd   267 08-08-07   12.36.09



STATSMAKT TILL SALU

268

KÄLLOR OCH LITTERATUR

Glete, Jan, Power through organisation: Resource flows and organisational capabilities in 
Swedish naval administration 1521–1721 (fortcoming)

Grill, Erik, Jacob De la Gardie. Affärsmannen och politikern, 1608–1636, Göteborg 949
Gustafsson, Harald, ”Vad var staten? Den tidigmoderna svenska staten: sex synpunk-

ter och en modell”; Historisk tidskrift, 994
Hall, John A. & Ikenberry, John G., The State. Concept in Social Sciences, Milton Key-

nes 989
Hallenberg, Jonas, Svea rikes historia under konung Gustav II Adolfs regering, del 4, 

Stockholm 794
Hallenberg, Mats, Kungen, fogdarna och riket. Lokalförvaltning och statsbyggande un-

der tidig Vasatid, Stockholm/Stehag 200
Hallenberg, Mats, ”Piskan och moroten. Om fogdarnas handel och vandel under ti-

dig Vasatid”, i Börje Harnesk & Marja Taussi Sjöberg (red.), Mellan makten och 
menigheten. Ämbetsmän i det tidigmoderna Sverige, Stockholm 200

Hallenberg, Mats, ”Peasants and Tax-Farmers in Seventeenth-Century Sweden. Lo-
cal Conflict and Institutional Change”, i Wim Blockmans, André Holenstein & 
Jon Mathieu (eds), Political Cultures and the Emergence of the State in Europe, 14th 
– 19th Centuries, Aldershot 2008

Hallenberg, Mats, Holm, Johan & Johansson, Dan ”Organization, Legitimation, Par-
ticipation. State Formation as a Dynamic Process: The Swedish Example, c. 523–
680”, Scandinavian Journal of History, 2008

Hammarström, Ingrid, Finansförvaltning och varuhandel 1504–1540. Studier i de yngre 
Sturarnas och Gustav Vasas statshushållning, Uppsala 956

Heckscher, Eli F., Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, del :2, Stockholm 936
Heckscher, Eli F., ”Ett svenskt krigsskadestånd för 300 år sedan: Betalningen av den 

andra Älvsborgs lösen 63–69”, i Ekonomisk-historiska studier, Stockholm 936
Helmfrid, Björn, Norrköpings historia. Del 5: Tiden 1568–1655, Stockholm 965
Henshall, Nicholas, The Myth of Absolutism. Change and Continuity in Early Modern 

Europe, London 992
Hildebrand, Karl-Gustaf, Fagerstabrukens historia, Sexton- och sjuttonhundratalen, 

Uppsala 957
Hildebrand, Karl-Gustaf, Svenskt järn. Sexton- och sjuttonhundratal. Exportindustri före 

industrialismen, Stockholm 987
Holm, Johan, Konstruktionen av en stormakt. Kungamakt, skattebönder och statsbild-

ning 1595–1640, Stockholm 2007
Hreinsson, Einar & Nilsson, Tomas, ”Inledning”, i des. (red.) Nätverk som social re-

surs. Historiska exempel, Lund 2003
Jern, Knut m.fl., Svenska Österbottens historia III, Vasa 980
Jonsson, Alexander, ”Försumblige i deras kall och ämbete…” 600-talets debatt om 

den nya regionalförvaltningen”, i Börje Harnesk (red.), Maktens skiftande skepnader. 
Studier i makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna Sverige, Umeå 2003

Jonsson, Alexander, De norrländska landshövdingarna och statsbildningen 1634–1769, 
Umeå 2005

Katajala, Kimmo, ”The changing face of peasant unrest in early modern Finland, in 
Katajala (ed.), Northern Revolts. Medieval and early modern peasant unrest in the 
Nordic countries, Helsinki 2004

hallenberg.indd   268 08-08-07   12.36.09



269

KÄLLOR OCH LITTERATUR

Kilbom, Karl, Vallonerna: Valloninvandringen, stormaktstiden och den svenska järnhan-
teringen, Stockholm 958

Kiser, Edgar, ”Markets and Hierarchies in Early Modern Tax Systems: A Principal-
Agent Analysis”, Politics & Society, vol 22 No 3, 994

Kjellberg, Sven, Ull och ylle. Bidrag till den svenska yllemanufakturens historia, Lund 
943

Klingéus, Sören, Bönder blir vapensmeder. Protoindustriell tillverkning i Närke under 
1600- och 1700-talen, Uppsala 997

Kujala, Antti, The crown, the nobility and the peasants 1630–1713. Tax, rent and relations 
of power, Helsinki 2003

Landelius, Ann-Charlotte, Vård och omsorg i offentlig eller privat regi – en rättsveten-
skaplig studie, Stockholm 2006

Lennersand, Marie, Rättvisans och allmogens beskyddare. Den absoluta staten, kommis-
sionerna och tjänstemännen, Uppsala 999

Levi, Margaret, Of Rule and Revenue, Berkeley & Los Angeles 988
Lindberg, Folke, Västerviks historia. Del 1: Tiden 1275–1718, Västervik 933
Lindberg, Folke, Linköpings historia. Del II: tiden 1567–1862, Uppsala 946
Linde, Martin, Statsmakt och bondemotstånd. Allmoge och överhet under stora nordis-

ka kriget, Uppsala 2000
Lindegren, Jan, Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620–

1640, Uppsala 980
Lindegren, Jan, ”Den svenska militärstaten 560–720”, i Erling Ladewig Petersen 

(red.), Rapporter til den XIX nordiske historikerkongres, Odense 984
Lindegren, Jan, Maktstatens resurser. Danmark och Sverige under 1600-talet, Uppsala 

2000 (opubl. manus, historiska institutionen vid Uppsala universitet)
Lindkvist, Lars & Aidemark, Lars-Göran, Sjukhus som bolag: Om legitimitet och iden-

titet, Stockholm 2005
Loit, Aleksander, Kampen om feodalräntan. Reduktionen och domänpolitiken I Estland 

1655–1710, Uppsala 975
Loit, Aleksander, ”The Early System of Leases in Sweden – based on the Polish ’Ar-

renda’?”, i Z. Ciesielski (ed.), Relations between Poland and Sweden over the Cen-
turies, Wroclaw 990

Lönnroth, Erik, Statsmakt och statsfinanser i det tidigmoderna Sverige. Studier över skat-
teväsen och länsförvaltning, Göteborg 940

Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, Stockholm 2002 (997)
Mann, Michael, The Sources of Social Power, vol.1: A History of Power from the Begin-

ning to A.D. 1760, New York 986
Mann, Michael, ”The Autonomous Power of the State: its Origins, Mechanisms and 

Results”, in Hall (ed.), States in History, Oxford 986
Mickwitz Axel & Möller, Sylvi, Gamlakarleby stads historia. Del 1: Tidsskedet 1620–

1713, Åbo 95
Mortimer, Geoff: ”War by Contract, Credit and Contribution: The Thirty Years War”, 

i dens. (ed.), Early Modern Military History, 1450–1815, Basingstoke & New York 
2004

Munck, Thomas, Seventeenth Century Europe. State, Conflict and the Social Order in 
Europe, 1598–1700, Basingstoke 2005

hallenberg.indd   269 08-08-07   12.36.10



STATSMAKT TILL SALU

270

KÄLLOR OCH LITTERATUR

Myrdal, Janken & Söderberg, Johan, Kontinuitetens Dynamik. Agrar ekonomi i 1500-
talets Sverige, Stockholm 99

Nergård, Maj-Britt, Mellan krona och marknad. Utländska och svenska entreprenörer 
inom svensk järnhantering från ca 1580 till 1700, Uppsala 200

Nilsson, Sven A., Krona och frälse i Sverige 1523–1594. Rusttjänst, länsväsende, godspo-
litik, Lund 947

Nilsson, Sven A., De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhäl-
le, Uppsala 990

Norberg, Petrus, Sala gruvas historia under 1500- och 1600-talen, Sala kommun 978
Norborg, Lars-Arne, Jönköpings stads historia. Del II: Från stadens brand 1612 till kom-

munalreformen 1862, Jönköping 965
Nordlund, Therese, Att leda storföretag. En studie av social kompetens och entreprenör-

skap i näringslivet med fokus på Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström, 1900–
1950, Stockholm 2005

Norrhem, Svante, Kvinnor vid maktens sida 1632–1772, Lund 2007
North, Douglass C., Structure and Change in Economic History, New York 98
North, Douglass C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 

Cambridge 990
Nygren, C.E., Karlstads stads historia, del 1: 1584–1719, Karlstad 934
Nyström, Mats, ”Avelsgårdsprojektet 555–56. Några anteckningar”, Scandia, 936
Odén, Birgitta, Rikets uppbörd och utgift. Statsfinanser och finansförvaltning under se-

nare 1500-talet, Lund 955
Odén, Birgitta, Kronohandel och finanspolitik 1560–1595, Lund 966
Odén, Birgitta, ”Naturaskatter och krigspolitik – ett finansiellt dilemma”, Scandia, 967 
Odhner, C.T., Sveriges inre historia under drottning Christinas förmyndare, Stock-

holm 865
Olofsson, Sven Ingemar, Övre Norrlands historia. Del II: Tiden 1600–1721, Umeå 

965
Olofsson, Sven Ingemar, ”Medeltiden och nya tiden till 860”, i Södertälje stads his-

toria I, Stockholm 968
Olsson, Sven, Västerås genom tiderna. Del IV: Burskap och makt. Västerås politiska his-

toria 1613–1862, Västerås 988
Parker, Geoffrey & Smith, Lesley M. (eds.), The General Crisis of the Seventeenth Cen-

tury, London 997
Perrow, Charles, Complex Organizations: A Critical Essay, New York 986
Petré, Torsten, Uppsala stads historia III. Uppsala under merkantilismen och statskon-

trollens tidsskede 1619–1789, Uppsala 958
Powell, Walter W., ”Neither Market nor Hierarchy. Networks forms of Organisation”, 

i Grahame Thompson (ed.), Markets, Hierarchies and Networks. The Coordination 
of Social Life, London 99

Ranum, Orest, The Fronde. A French Revolution 1648–1652, New York 993
Redlich, Fritz, ”Der Deutsche Fürstlicher Unternehmer, eine typische Erscheinung 

des 6. Jahrhunderts”, Zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiogra-
phie, 958

Retsö, Dag, Länsförvaltningen i Sverige 1434–1520, lic. avhandling i ekonomisk histo-
ria, Stockholms universitet, 2007

hallenberg.indd   270 08-08-07   12.36.10



27

KÄLLOR OCH LITTERATUR

Sandström, Åke, Mellan Torneå och Amsterdam. En undersökning av Stockholms roll som 
förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600–1650, Stockholm 990

Sandström, Åke, Plöjande borgare och handlande bönder. Mötet mellan den europeiska 
urbana ekonomin och vasatidens Sverige, Stockholm 996

Schumpeter, Josef A., Schumpeter – Om skapande förstörelse och entreprenörskap, i ur-
val av R. Svedberg, Värnamo 992

Scott, W. Richard, Organisations. Rational, Natural and Open Systems, Englewood 
Cliffs 992

Scott, W. Richard & Davis, Gerald F., Organizations and organizing. Rational, Natu-
ral, and Open System Perspectives, Upper Saddle River, N.J. 2007

Smith, William, Studier i svensk tulladministration. Första delen: Från äldsta tid till om-
kring 1718, Sölvesborg 950

Stadin, Kekke, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige, Lund 2004
Steckzén, Birger, Umeå stads historia 1588–1888, Umeå 98 (fascimile)
Stenbock, Carl-Magnus, Östgöta ryttare 1552–1617, Stockholm 922
Svalenius, Ivan, Växjö stads historia. Del I:II: Tiden från 1523 till 1718, Växjö 956
Swenne, Hakon, Svenska adelns ekonomiska privilegier 1612–1651. Med särskild hänsyn 

till Älvsborgs län, Göteborg 933
Svensson, Torsten, Marknadsanpassningens politik. Den svenska modellens förändring 

1980–2000, Uppsala 200
Sörndal, Olof, Den svenska länsstyrelsen. Uppkomst – organisation – allmänna utveck-

ling, Lund 937
Tilly, Charles, Coercion, Capital and European States, AD 990–1990, Oxford 990
Tollison, Robert D., ”Rent Seeking: A Survey”, Kyklos, 982
Tracy, James D., ”Taxation and State Debt”, in Brady, Oberman & Tracy (eds), Hand-

book of European History 1400–1600: Late Middle Ages, Renaissance, and Reforma-
tion, vol. , Leiden 994

Trossbach, Werner, Soziale Bewegung und politische Erfahrung. Bäuerlicher Protest in 
hessischen Territorien 1648–1806, Weingarten 987

Wallerstein, Immanuel, The Modern World-System II. Mercantilism and the Consolida-
tion of the European World-Economy, 1600–1750, New York 980

Webber, Carolyn & Wildavsky, Aaron, A History of Taxation and Expenditure in the 
Western World, New York 986

Weber, Max, Ekonomi och samhälle. Förståelsesociologins grunder, del –3, Lund 983–
987

Matthew Vester, ”The Political Autonomy of a Tax Farm: The Nice-Piedmont Gabelle 
of the Dukes of Savoy, 535–580”, The Journal of Modern History 76, 2004

Wetterberg, Gunnar, Kanslern. Axel Oxenstierna i sin tid, del –2, Stockholm 2002
Wetterberg, Gunnar, ”Johannes Rudbeckius”, i Levande 1600-tal: Essäer, Stockholm 

2003
Viljanti, Arvo, Gustav Vasas ryska krig 1554–1557, Stockholm 957
Williamson, Oliver E., The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets and Re-

lational Contracting, New York 985
Williamson, Oliver E., The Mechanisms of Governance, Oxford 996
Villstrand, Nils Erik, ”Bönder och båtsmän på Åland under 620-talet”, i Sune Jungar & 

Nils Erik Villstrand (red.), Väster om skiftet. Uppsatser ur Ålands historia, Åbo 986

hallenberg.indd   271 08-08-07   12.36.11



Wittrock, Georg, Svenska Handelskompaniet och kopparhandeln under Gustaf II Adolf, 
Uppsala 99

Wittrock, Georg, Regering och allmoge under Kristinas förmyndare. Studier rörande all-
mogens besvär, Uppsala 948,

Zettersten, Axel, Svenska flottans historia. Åren 1522–1634, Stockholm 890
Åmark, Klas, ”Styrsystem och maktresurser”, i Arkiv för studier i arbetarrörelsens his-

toria, 992
Åqvist, Gösta, ”Till den svenska regalrättens historia”, Rättshistoriska studier, band , 

Stockholm 985
Åström, Sven-Erik, ”Majmiseriet. Försök till en komparativ och konceptuell analys”, 

Historisk Tidskrift för Finland, 977 
Österberg, Eva, Gränsbygd under krig. Ekonomiska, demografiska och administrativa för-

hållanden i sydvästra Sverige under och efter nordiska sjuårskriget, Lund 97
Österberg, Eva & Neveux, Hugues, ”Norms and Values”, i Peter Blickle (ed.), Resis-

tance, Representation and Community, Oxford 997

hallenberg.indd   272 08-08-07   12.36.11


