
OM

A k a d e m is J t  A l h a n d l i n g ,

som med vidtberömda Filosofiska Fakultetens tillstånd 

till offentlig granskning framställes

a r  f ö r f a t t a r e n

m a g .  JOHAN WOLTER ARNBERG.

på mindre Gustavianska Audit, 

den 1 Dec. 1855.

p. V. t .  f. rn.

U P S A L A .  

C. A. L e f f l e k , 1855.





D e  epoker i s taternas lif, som upptagas af långvariga krig, 
äro vanligen äfven uppfyllda af financiella förlägenheter. Och 
det är k lar t,  a t t  så måste vara. E tt  tillstånd af krig är 
nemligen icke det naturliga i deras lif; intet är derföre
beräknadt för a t t  uppehålla ett  sådant tillstånd. Dertill for- 
dras ovanliga och utomordentliga ansträngningar. Så länge 
dock en s ta ts  regering i sina bemödanden att  skapa sådana 
tillgångar endast håller sig inom det lagligas gränsor, så länge 
den öppet vädjar till nationen, a tt  efter egen vilja och för
måga bistå sig, så länge skall dock ett  sådant krigstillstånd ej 
medföra några svår t  förstörande verkningar. Men om styrelsen, 
fortgående längre än nationens önskan och förmåga medgifver, 
glömmer sin egenskap af en »allmän försäkringsinrättning», och 
vågar medelst tvångsåtgärder söka framkalla tillgångar, då har 
den beträdt en bana, som måste leda i förderf. Den ena
tvångsåtgärden skall snart gifva den andra vid handen, hvarje 
ingrepp uti den enskildta eganderätten framkalla nya sådana, 
allt våldsammare och förhatligare, ju längre man fortgår på 
den beträdda banan. Styrelsen, försvararen af medborgarnes 
egendom, skall snart blifva den mest fruktade röfvaren deraf, 
hatad i samma mån, som den är mäktig. Och e t t  sådant 
system skall äfven medföra sitt eget straff genom sin fullkom
liga fruktlöshet. Ty aldrig skall man tröttna a tt  söka gäcka 
dessa åtgärder, och ju mera befallande styrelsen söker för sin 
räkning frammana capitalerna, desto ifrigare skola dessa söka 
a t t  gömma sig. Resultatet blifver och måste blifva nationens
ruinerande utan gagn för det åsyftade ändamålet, och reger in -
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gen skall dessutom samka öfver sig ett hat, som begagnar 
första tillfälle a tt  hämnas.

Äfven vårt fädernesland liar en period af ett  dylikt egen
mäktigt och våldsamt ingripande från regeringens sida i na
tionens dyrbaraste rättigheter att framvisa. Huru djupa dessa 
ingrepp voro och hvad nationen genom dem led, har man hit
tills nästan fruktat a tt efterspana.

Svenska folket hade under sina sträfvanden att inskränka 
en öfvermäktig adels magt och rikedomar slagit öfver sitt 
mål; det hade såsom m otv ig tskapat en enväldig konungamakt. 
Det hade bortgifvit alla sina gamla representativa rättigheter, 
ända till och med den a t t  sjelft beskatta sig. Carl den XÎ 
visste dock alltid a tt med en vis hofsamhet begagna sig af 
sin maktfullkomlighet. Det blef först hans efterträdare förbe
hållet a tt låta nationen rätt  tungt känna följderna af sin oför- 
sigtighet att afstå från denna ett  folks dyrbaraste  rätt och 
kraftigaste tygel på sin styrelse. Carl den XII, nästan genast 
vid sitt tillträde till regeringen invecklad i k r ig ,  såg snart 
de af sin fader samlade ska t te r  skingrade 1), och det med så 
mycken möda ordnade s ta tsverket i oreda. Tvungen af b e -
hofvet vidtog han derföre den vanliga utvägen att  fylla bri
sten genom extraordinära pålagor. Dessa pålades dock n u ,  
utan att någon riksdag sammankallades, för a t t  bevilja dem, 
blott genom Konungens egen maktfullkomlighet. Redan 1699 
och alla följande år utskrefvos stora contributioner öfver hela 
riket, hvilka till och med tvenne gånger fördubblades2). Dessutom 
betalades årligen stora durch tågs-,  k r ig s -o ch  magasinsgärder med 
flera dylika. Alla dessa stora skatter  oaktadt, blefvo dock inkom
sterna städse allt otillräckligare, på samma gång som landets 
förmåga att  längre betala dem m inskad es3). Äfven de ordi

1) Don af Carl 1605 grundade enskilda skatt, som vid hans död u t
gjorde 1,200,000 dal. s:mt, var redan 1698 förskingrad.

2) 1704 och 1710. Den sednare gången dock med undantag  för allmo
gen, som en sådan dubbel contribution ej förmådde bära.

3) Redan de första åren klagas öfver svårigheterna a t t  uttaga contr ibu-  
t ionerna; och att  dessa svårigheter måste gå i jem nt  tilltagande är 
klart.



narie inkomsterna voro betydligt reducerade, dels genom 
flera provinsers borttagande a f  fienden, dels äfven i följd af 
de många ödeshemman, som genom skatternas och utskrifniu- 
garnes tyngd uppstodo. Uti påbudet till 1711 års contribu
tion klagar rådet »att all näring och bergning försvinner i 
följd af krig och hungersnöd, a t t  alla ränterier äro utblottade, 
och riksens drätsel och inkomster med tullar och annat, ge
nom de många bortmiste länder, samt all handels och segla- 
tions upphörande, förminskade äro». I följd deraf, tillägges det, 
kunde visserligen dubbel contribution behöfvas, men den all
männa nöden och fattigdomen förbjuder a t t  begära annat än 
en enkel sådan. Konungen, ehuru  långt aflägsen från sitt 
land, var dock icke okunnig om dess betryckta ställning. Rå
det förklarar nemligen ofta i sina bref sin oförmåga att  längre 
ur det utsugna landet skaffa ti llgångar till a t t  uppehålla kriget.
I lifliga färgor skildrar det äfven bristen på redbara medel som 
hvarken tillät kungliga Råden sjelfva att uttaga något af sin lön, 
ej heller a tt  betala Konungens utgifna förbindelser *). Konungen 
deremot, som ej ville tro tillståndet så bedröfligt, ansåg felet 
ligga uti bristande energi och klokhet hos senaten. Också före
brår han den ofta derför; menar, a t t ,  om den, i stället att 
skrifva klagovisor till honom, ville med kraft och ståndaktig
het gripa verket an, skulle allt ännu kunna gå väl. Dess
utom borde den ej genom sina lamentationer göra allmänt 
kunnigt rikets utblottade ti llstånd, utan i stället söka döl
ja det 2).

Att landets hjelpkällor dag från dag försinade, insåg 
dock äfven Konungen och sökte derföre a t t  genom nya b e -  
skattningsmethoder på en gång afhjelpa det onda och bereda 
sig sjell nya vägar till den nationella förmögenheten. Kam
mar-Kollegium befalldes derföre taga uti öfvervägande, om ej 
bäst vore, a t t  alla grundräntorna sattes till en viss summa 
penningar, jemkad efter hvarje hemmans särskilda beskaffen

1) Det fick derforc hal a till godo vartvördiga och hotande bref Trän 
köpmän, som innehade Kouungens reverser. Rådspr. den 18 Jan. 1715 Rernnzats bref. Riks-Ark.

2) Bref till Rådet af den 3 Febr. och |4  Okt. 1713 m. il. Riks-Ark.



he t  *). Med de extraordinära pålagorna eller contributionerna 
företogs äfven på Konungens befallningar en ungefär lika beskaffad 
förändring. Alla de vanliga contributionerna sammanslogos till 
e n ,  och denna bief en förmögenhetsafgift. Derigenom skulle 
den fattiges börda lindras och den förmögnes ökas. Naturli— 
gen borde också genom contributionernas jemnare fördelning 
deras tyngd minskas och de följaktligen lättare och riktigare 
utgå. Med uppskattningen skulle så tillgå, att uti hvarje hä
rad på landet och hvarje qvarter  i städerna samlades invå- 
narne och under ledning af en bland dem sjelfva vald »di
rector» uppskattade hvarandras förmögenhet. De vid detta 
tillfälle upprättade skattningslängder inskickades till Contribu- 
tionsränteriet, som bestod af genom ständerna valde Bankofull- 
mägtige. Sålunda, hette det, både beskattade folket sig sjelft 
och förvaltade äfven sjelft eller genom sina ombud medlen. 
Att bestämma den förmögenhetsprocent, som skulle utgå, till

hörde dock ej folket. Det ålåg nemligen senaten a t t  beräkna 
det följande årets behof, dock det minsta möjliga, och denna 
beräkning sända till Contributions-ränteriet,  som derefter me
delst skattningslängderna uträknade huru stor del a f  nationens 
förmögenhet den bestämda summan utgjorde 2). En af u n d e r -  
såtarne uti hvart län vald räntmästare, för hvilken de gemensamt 
ansvara, uppbär den af landshöfdingarne indrifna contr ibutio-

1) Kongl. Brefvet af  den Iß Juli 1712. I anledning deraf  infordrade 
Kammar-Kollegium Guvernörernes och Landshöfdingarnes betänkanden, men 
då dermed drog långt på tiden, ankom ett nytt bref från Konungen 26 
Sept. 1715, hvari ban förebrår K.C. at t  ej med nog ifver handhafva den
na vigtiga sak. Detta bref satte Collegict i rörelse. Nu inlcmnades un
der loppet af 1716 betänkanden för alla provinserna, hvartill grunden var 
räntornas sammanslående till ett visst penningebelopp efter markegångens 
medelpris under 10 goda och onda år. 1 slutet af 1717 ankom Carls 
stadfästelse, och i början af 1718 kringsändes formulär till de nya jorde 
böckerna. Denna förändring kallas derföre vanligen 1718 års skattnings- 
method. Den antogs dock icke genast uti alla provinser och uti  somliga 
icke alls. Efter Carls död förföll intresset för saken, så at t  länsstyrelserna 
tillätos efter behag tillämpa den gamla eller nya methoden. I följd af åt
skilliga indelta staters och löntagares klagomål återtogs enligt,  1723 års 
riksdagsbeslut, den gamla beskattningsmethoden. Handlingar i Kamm. 
Coll. Arkiv.

2) K:gl. Förordn. den 30 Maj 1713 och K:gl. Brefvet till Rådet  af 
samma dato. Riks-Ark. Reg.



nen. Enligt denna method utgick contributionen sam ma år, 
som förordningen publicerades. Följande år utgick den dock 
af åtskilliga anledningar efter de gamla grunderna. 1715 och 
1716  uttogs den efter 1713 års method, som efter detta år 
afskaffades, »emedan den blitver undersåtarne alltför besvärlig, 
då samma egendom så ofta blifver med samma afgift belagd»

Uti 1713  års förordning namnes exempelvis beloppet såsom 
högst \  procent, men redan samma år utgick contributionen 
med 2 procent af all förmögenhet, hvarvid den också seder
mera förblef, då Konungen fastställde detta belopp såsom 
maximum.

Alla dessa skattebördor burna under en så lång följd af år 
hade emellertid till det yttersta u tarmat nationen. Lägger 
man dertill, att  s ta rka  utskrifningar och smittosamma sjukdo
m ar bortryckt en betydlig del af landets manliga befolkning 2), 
a t t  allmänna missvexter samt handelns och näringarnes upp
hörande, ytterligare ökade nöden, så skall man lätt finna huru  
otillräckliga krafter landet ännu måste ega i behåll, a t t  e m o t-  
stå från alla håll påträngande fiender. Också voro regem en- 
terne utan kläder, vapen och ammunition; kassor, ränterier 
och magasiner tomma och utblottade, samt, hvad värre  var, 
nationen nedslagen och förtviflad, icke längtande efter något 
högre än en välbehöflig fred.

I detta tillstånd fann Konung Carl sitt land, då han 
ändtligen efter så mänga års  irrfärder återsåg detsamma. Stor var 
den glädje, hvarmed han emottogs 3J. Det nästan slocknade

1) 1717 års Contribulions-föit ordning.
2) Till livad grad denna brist på folk försvårade arméens rekrytering, 

finner man af  åtskilliga Konungens förordningar. Så t. ex. skrifver han 
till Biskoparne: «att, som vi förnummit, det vid universiteterna och gym
nasierna uppehålla sig under dessa oroliga tider en hop lösa drängar, un
der sken af  at t  idka studier, men blott föra ett lättjefullt lefverne, så 
hafva W i  beslutat, att  sådane skola vara till krigstjenst sjelfskiifne». Kgl. 
Brefv. 3 Febr. 1716. It. A. Officerare skickades derföre dit, som af bi
skoparne erhöllo anvisning på sådana tjenliga soldatärnnen. A tt  en sådan 
befallning gaf anledning till mycken oro, är klart. Särdeles blcf detta för
hållandet i Lund, der nemligen hela den studerande ungdomen greps 
af fruktan  att  tagas till soldater. Consistorii i Lund bref till Fahl- 
ström. Riks-Ark.

3) Jmfr Nordberg. Carl XlLs historia.



hoppet tändes ånyo; dock förespeglade det ej mera nya glän
sande segrar och eröfringar. Dertill hade man lidit för djupt. 
Man hoppades blott, a t t  Konungen nu med eftertryck skulle 
underhandla om fred, för a tt  sedan egna återstoden af sin rege
ring, a t t  hela de sår, bvarur  hans land så länge blödt. Snart 
togs man dock ur denna villfarelse; ännu var Konung Carls 
envisa mod ej b ru te t;  ännu ville han fortsätta kriget, om ock 
med uppoffring af sitt lands sista krafter.

Konungens första omsorg blef derföre a tt  skaffa sig kännedom 
om de tillgångar, som ännu i landet kunde finnas, och taga dessa 
i anspråk för flottans och arméens behof. För dessas utrustning 
måste naturligen allt annat stå efter 1). Dock ville ej de betydligt 
hopsmälta inkomsterna ens till dessa utgifter förslå. Krediten hade 
man visserligen redan länge sökt a tt  begagna, men med hvad 
framgång, är lätt a t t  inse, då Konungens egen redan var full
komligt uttömd hos utländningen, samt inom landet föga fanns 
a tt  erhålla, och hvad ännu kunde finnas kanske ej så gerna 
erbjöds. Contributions-ränteriet anbefalldes dock, a t t  söka för
må de mera förmögne till att lemna förskotter, flera officerare 
beordrades att  göra upphandlingar, och äfven till främmande 
länder skickades fullmäktige att  emot pant förskaffa pennin
gar 2). Resultaterna deraf motsvarade dock föga Konungens 
förväntan, och möjligt kan vara att  han uti denna sin nöd 
varit sinnad, a t t  taga sin tillflykt till y tterst våldsamma och 
betänkliga medel 3). Under denna förlägenhet var det den

1) «Det begärda statsförslagel för innevarande år hafva vi cmottagit, och 
deraf funnit, alt  inkomsterna, ej förslå till utgifternas betäckande. De skola 
derföre användas till de nödvändigaste utgifterna, såsom för flottan och 
arméen. Embctsm ännm  kunna derföre ej utfå sina löner, ulan erhålla de i 
stället af Statskontoret  försäkringar, s. k. I öningssediar, som skola gifva 
sex procents ränt aï tills de inlösas«. Bref till Contributions-ränteriet d 14 
och 28 Mars 1715. R. A. Regislr.

2) Fullmakt förjS.lamcs Cook att  i England upplåna penningar emot pant 
af  Brelimen och Verden.

3) Såsom att  pålägga hvarje hemman en gärd af 80 caroliner i må
naden, samt fördela rcgementerna öfver riket, att af communerna klädas 
och underhållas. Rettung der Ehre und Unschuld des Freyherrn von Gört/  
1782 pag. 29 ff. Det tilläggcs äfven, alt  Görtz afstyrkt denna plan och 
visat, att  riket ej i två månader skulle kunna uthärda en sådan börda. 
Detta resultat är också alltför i ögonen fallande, att ens den mycket for
drande Konungen skulle kunna på allvar påtänka något sådant.



alltför bekante Holsteinske Öfverste-Marskalken Baron Görtz 
visste att göra sig för Konungen oumbärlig. Hans i anseende 
till Sverige föga hedrande och förtroendeväekande antecedentia 
hindrade icke, a t t  han med välvilja och förtroende emottogs 
af Konung Carl. Rik pä snille och kunskaper, outtömlig i 
a t t  uppgöra planer och förslager, samt af inga slags betänk
ligheter hindrad att blifva ett despotismens verktyg, var det 
äfven naturligt, a t t  han skulle blifva välkommen hos den af 
lika fä betänkligheter hindrade Konungen.

Det första bruk Görtz gjorde af sitt  nyförvärfvade infly
tande pä Carl blef nu att  förmå honom afstå från sina ä f-  
ventyrliga förslager och lyssna till andra med mera plan och 
sans uppgjorda *). Han föreställde Konungen, att likets egna 
tillgångar voro alltför otillräckliga, för att blott med dem kun
na uppehålla kriget. Man måste  der före skaffa utvägar Jme- 
delst krediten. Nödvändigt var det dock att  först skapa en 
sådan, innan man kunde tänka på att  draga några resultater 
deraf. Görtz uppsatte för detta ändamål ett förslag, som un
derställdes Konungens pröfning och af honom gillades. Enligt 
detta förslag borde man, enär Konungens egen kredit var full
komligt uttömd, söka andra mera antagliga garantier. Lämp
ligast vore derföre a tt  skuldförbindelserna utgåfvos i Svenska 
Ständernas namn. För att  slippa sammankalla dem, h vart ill 
båda Konungen ooh Görtz hade lika liten lust, kunde Contri- 
bu tions-ränter ie ts  ledamöter användas a tt  i ständernas namn 
underskrifva assignationerna. Hade man dertill en bestämd 
grundfond för a t t  betala räntor och amortera lånen, så led det 
intet tvifvel, a t t  ej utländningar skulle med fullt förtroende 
försträcka de så nödiga medlen. I följd af detta förslag till- 
skref Konungen Contributions-ränteriet 2), a t t  Baron Görtz gif- 
vit honom vid handen ett förslag, huru hos utländningen och 
på utr ikes orter betydliga upphandlingar skulle kunna göras; 
och befallde nämnde verk alt genast sammanträda med Görtz, 
för a t t  öfverlägga om denna vigtiga angelägenhet. Detta bref

1) Åtminstone enlipt ofvan eifernde förfallare.
2) Don 2» Dec. 1715. K. A.



jem te ett  fullständigt förslag medförde Görtz till Stockholm, 
och communicerade det Contributions-Ränteriet den 3 Januari. 
Första omsorgen blef a tt kunna med något sken af rä t t  låta 
ständerna garantera de skulder, som skulle göras. Man stödde 
sig fördenskuld på föregående riksdagsbeslut, och särskildt på 
det af år 1710, hvaruti ständerna uppmana enskilda att bispringa 
regeringen, och förbinda sig, a t t  om ej förr åtminstone efter 
sluten fred betala de lån, som i följd af de stora krigsbehof- 
ven blifvil upptagna. Vid närmare betänkande fann man ä f-  
ven, a t t  Contributions-ränteriets ledamöter voro ständernas full— 
mägtige, icke blott för a t t  förvalta Contributions-verket, utan 
äfven för a tt  uppnegotiera de lån, Konungen kunde behöfva. I 
följd af allt detta ägde Contributions-ränteriets förskrifningar 
samma rätt  och säkerhet,  som ständernas egna. För a t t  an
skaffa den erforderliga grundfonden hade varit ämnadt a t t  på
lägga en ny contribution. Detta afråddes dock, emedan en så
dan ej skulle u tur landet kunna utlagas, och dessutom vore 
mindre behöflig, då man medelst de vanliga contributionerna 
skulle kunna erhålla en dylik fond. Ville man dessutom på
lägga en årlig och obetydlig krigsgärd, skulle tillräckligt erhållas 
icke blott för a tt  ordentligt betala räntorna, utan äfven a t t  ef
ter 4 års förlopp återlemna sjelfva det förskjutna kapitalet. 
Utom denna grundfond hade långifvaren äfven såsom säkerhet 
ständernas borgen, hvarför nationens hela förmögenhet ansva
rade. Detta borde väl vara tillräckligt, men för a tt  borttaga 
hvarje skym t af misstroende, hade blifvit föreslaget, a t t  hvarje 
långifvare skulle äga rätt, a t t  såsom «Speciale Hypothek« låta 
anvisa sig någon undersåtes landtgods eller fasta egendom, 
hvilken han behagade, och låta denna egendom för sin fordran 
vid domstolarne inteckna. Emot denna »Speciale Hypothek» 
gjorde dock Contributions-ränteriet allvarsamma anmärkningar. 
Det stod icke i dess magt, sade det, att  låta pantförskrifva 
enskildtas egendom, och skulle detta dessutom blott förorsaka 
förvirring och oro, samt felaktiga föreställningar om hela ver
ket. Görtz lade dock alltför mycken vigt på denna ytterligare 
säkerhet för att  derifrån vilja afstå, men biföll slutligen att



öfverlemna saken till Konungens afgörande 1). Sedan projek

tet sålunda blifvit diskuteradt, afsändes det till H. Maj:t, som 

den 20 Januari 1716 »utgaf sitt Stadfästelsebref för U pph and -  

l ingsverket»2.) Det innehåller hufvudsakligen detsamma som 

förslaget. Alla förskjutna capitaler, heter det dessutom, jemte 

intressen skola för alltid vara fria från hvarje pålaga, samt 

från allt tilltal under förevändning af reduktion, confiscation 

eller hvad annat som helst. Icke en gång genom majestäts

brott eller öfvergång till fienden skulle de kunna förloras. Den 

omtvistade Speciale Hypothek bibehölls uti Stadfästelsebrefvet 

men med några bifogade förklaringar, som närmare belysa me

ningen dermed. Som nemligen den ena procenten af contri- 

butionen, hvarmed all egendom i landet var belagd, vore 

bestämd till creditorernes säkerhet och betalning, så skulle in

tet gods intecknas för större capitai, än som kastade af sig så

som ränta en summa, motsvarande denna ena procent af för-  

mögenhets-contributionen. I följd af detta stadfästelsebref, 

samt sakens vigt och den skyndsamhet den kräfde, erhöll 

Contributions-ränteriet befallning att  genast utfärda förskrifnin— 

gar eller obligationer enligt formuläret 3). Dessa obligationer, 

undertecknade å Adelns, P re s te -  och Borgarståndets vägnar af 

fullmägtige i Contributions-ränteriet,  voro ställda på 4 olika 

slags valörer, nemligen 100,, 1,000, 5,000 och 10,000 R.dr

Specie. De innehålla den försäkran, a tt  den försträckta summan 

inom 4 års förlopp4), efter ett  halft års å någondera sidan 

föregången uppsugning, skall i samma myntsort , hvarpå för-  

skrifningen lyder, betalas 5), samt att  6 procents ränta betalas, 

som erlägges hvarje fjerdedels år.

1) Contributions-ränteriets bref och berättelse om sin conference nied 
Görtz d. I I  Jan .  1710. Contr.-Ränt.:s bandi. R. A.

2) Ständernas vid Contributions- och Npgotiationsverkets publication är 

daterad den 29 Dec. 1715, ehuru den väl först sednare utkom.

3) Tryckt hos Stjernman. Sami. af Oecon. förordningar.

4) Kgl. Bref  d. 20 Jan. 1710 till Contr.-Ränt. R. A. Registr.

5) Frän  den 1 Januari 1716 räknadt.

i) Icke allenast reda penningar utan äfven vexlar, assignationcr och dy
likt cmottogs.



Ernot detta sålunda bestämda upplåningssystem gjor
des dock åtskilliga anmärkningar. Genom sådana publicatio— 
ner, menade man, kunde ej mycket vinnas, af den orsak, 
att en sådan offentlighet foga öfverensstämde med kreditens 
natur. Landets egna innevånare, som bäst kunde bedöma den 
verkliga säkerheten, kunde dessutom för sin fattigdoms skuld 
föga uträtta, och utländningarne brydde sig litet om dylika 
publicationer, om de ej understöddes af väl accrediterade per
soner, som hos dem bedrefvo saken. Bäst hade derföre varit,
a tt i all tysthet söka göra nödiga upplåningar1). O m  sådana 
enskildta låneförsök utan understöd af dessa offentliga försäk
ringar skulle haft mera framgång, kan väl vara osäkert. Men 
från allt det våld och alla de oredor, som följde af det sätt 
hvarpå med obligationerna handlades, hade man då åtminstone 
varit befriad.

För att  kunna rätt uppfylla de så högtidligt gifna löftena 
om ordentlig återbetalning var det emedlertid af nöden, att de 
uppgjorda grunderna för verket noga och riktigt iakttogos. 
Angelägnast var, a t t  den såsom fond för räntornas betalning 
anslagna halfva contributionen ej till annat ändamål användes, 
ehvad utgifter än måtte påkomma. Dessutom borde man ä f -  
ven skaffa sig noga kännedom om alla kronans inkomster, på 
det man måtte kunna rätta de angelägnaste utgifterna d e r -  
efter, samt finna till hvad belopp upphandlingar behöfde göras2). 
Görtz, såsom förslagets egentliga upphofsman, låg det natur
ligtvis mest om hjertat, a t t  den för detta förslag fastställda 
planen ej rubbades, äfvensom han borde vara skickligast att  
sörja derför. Contributions-Ränteriet befalldes derföre att  ej 
vidare utgifva några anordningar för contributionerna, utan 
ställa dem oförryckta till Baron G örtz s  eller u p p h an d -

1) Assessor nedengram  memorial. C. R:s handlingar R. A.
2) StatsContoiret erhöll sålunda befallning att inkomma med en riklig 

förteckning på alla inkomster. Sedan afdrag blifvit gjorda för åtskilliga 
”anticipationer, indelningarne och andra högst nödiga stater” beräknades de 
medel, som ställdes till Upphandlingsdeputalionens disposition för år  1710 
utgöra 2,228,918 dal. smt. R. A.
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iingsmännens disposition1). Som konung Carl dock icke var 

den, som gerna gal' sitt förtroende till hälften, sä nöjde han 

sig icke dermed, utan öfverlemnade äfven alla andra sina r e -  

venuer och inkomster till G ö r tz s  disposition. Inga utbetal

ningar fingo derföre göras, utan att anordningarne voro utfär

dade eller åtminstone först godkända af honom eller u p phand-  

lingsmännen. Dessa upphandlingsmän voro Holsteinske Genera

len Grefve von Dernath, Bancofullmägtige J. Thegner och Sal. 

va n O tte r ,  samt Statssecreteraren Baron H öpken2). Egentligen 

förordnade för att  bringa i gång obligationerna och utbyta dem 

emot redbara medel, bildade dessa män den så kallade U p p -  

handlingsdeputationen, som förvaltade rikets financer under 

G örtz s  ordres och i enlighet med af honom uppgjorda g run

der. Enligt den af konungen gifna instruktion 3), ålåg det dem 

att  af ContributionsBänteriet emoltaga Ständernas obligationer, 

och dermed betala erhållna förskott och lån, sam t bortsälja 

dem emot penningar eller accepterade vcxlar. Dessutom att 

incassera inkommande medel, samt dermed utan uppehåll in

lösa Kgl- Maj:ts eller vederbörandes anvisningar. För detta 

ändamål skulle Slatscontoiret och Contrib. Bänt. tillställa dem 

assignationer på årets säkraste inkomster. Slutligen att  ej före

taga något utan communication med Baron Görtz, som var 

chef för detta verk. De ägde således endast a tt sköta de lö

pande göromålen, samt verkställa hans befallningar, emot hvilka 

de ej ens ägde rätt göra anmärkningar. Dernath var dock 

under G örtz s  frånvaro den förnämsta, såsom den der skötte 

cassan, och företrädde hans s tä l le4). Görtz sjelf stod full—

1) Kgl. Rref. till Cont. Ränt.  den 30 Januari  1710. Kegistr. R. A. Circu
lar utfärdades ock till Guvernörer och Land-höfdingar, att  allt, som för 
contribulionsmedlen inflyter, skall tillställas Upphandlingsdeputationen emot 
dess quittence. R. A. C. R:s liandl.

2) Deltog först något sednare i göromålen på konungens egen be
fallning.

3) 20 Jan .  1716.
4) Enligt. ”Rettung der Ehre etc.” hade äfven de andra ledamö

terna ,  göromålen sins emellan fördelade, så at t  Höpken skötte corre- 
spondeneen, v. Otter krigsdepartemontet, och Thegner de. affärer, som 
rörde commerce och oeconomi. Af de många memorialer, som finnas quar 
efter dem, synes dock, alt denna fördelning ej så strängt iakttogs.



fullkomligt oberoende, endast konungen ansvarig, och icke ens 
bunden af någon instruktion. Han hade väl begärt en sådan 
och äfven uppsatt förslag dertill, hvilket dock af konungen ej 
blifvit gilladt, emedan han ej ville binda hans händer genom 
någon dylik.) Rikets hela oekonomiska välfärd var således
lagd uti händerna på en man af så tvetydig karakter, och som 
dessutom icke ens var Svensk medborgare. Besinnar man äf
ven att  så väl rådet, som de gamla embetsverken egde hos 
Carl alltför föga anseende, så är det klart, a t t  denne man
måste vinna ett  obegränsadt inflytande på konungen, sjelf så
benägen att lyssna till äfventyrliga förslag och van a t t  fordra
lika mycket af  andra, som af sig sjelf. Det var sålunda ej
u tan  skäl nationen fruktade, a t t  den ännu ej u thärdat det 
svåraste.

Medelst halfva contributionen och den föreslagna krigs
gärden, som förvandlades till en allmän penningehjelp, var det 
nu som räntorna skulle betalas, och inom 4 år sjelfva obliga
tionerna till fullo inlösas. Dessa ägde emedlertid, alla försäk
ringar oaktadt, blott föga förtroende, och funno således ingen 
afsättning, hvarföre de tillgångar, man genom dem hoppats be
reda sig, hotade att  alltför mycket reduceras. Det fanns dock 
ännu ett  sätt  a t t  använda dem, och af detta skyndade man 
också att  begagna sig, huru  mycket det än stridde emot obliga
tionernas publicerade natur, a t t  endast utgöra säkerhet för fri
villigt gifna lån af redbara medel. Man begagnade dem n e m -  
ligen direkt såsom betalningsmedel för gjorda leverancer och 
dylikt samt liquiderade dermed skulder, som annars skulle be
talts genom årets inkomster. Derigenom blefvo väl de re
dan en gång anticiperade inkomsterna åter disponibla till 
andra ändamål, men till alla de smärre  utgifter, h vart ill 
obligationerna i följe af sin höga valör icke kunde användas, 
ville de dock icke förslå. Man såg sig derföre nödgad att  
återtaga ett förslag, som redan förut varit å bane, men tills
vidare blifvit lemnadt å sido, i förhoppning att  ständernas obli
gationer skulle inbringa tillräckligt, för a t t  göra detta ö fv e r -  
flödigt.



Redan i Bender skall konung Carl hafva umgåtts med

åtskilliga tankar angående möjligheten att  ersätta bristen på 

penningar genom något slags fiktift mynt. Dervid hade det 

dock stadnat, ehuru i början af 1715 ett  stort steg till m yn

tets försämrande gjordes genom kopparplåtarnes plötsliga för

höjande med 50 procent och deröfver. Detta hade dock ä f -  

ven en annan orsak, nemligen a t t  hindra utförseln deraf, eme

dan det åsatta penningevärdet var mindre, än kopparns eget

värde såsom vara. Snart togs dock steget fullt ut genom ko

nungens bref till rådet, att låta slå till en millions värde «mynt 

eller tecken» af koppar af e t t  5 öres storlek, som skulle gälla 

en daler s m t 1). Rådet skulle äfven sedermera draga försorg, 

a tt inga dylika måtte eftergöras och i riket indragas, eller

på annat sätt förfalskas, på det a tt  dessa mynttecken måtte

kunna efter någon tid inlösas till samma värde, som de blifvit 

utgifna. En publication2) medföljde, hvilken rådet skulle låta 

offentliggöra, och som förklarar orsakerna till ett sådant mynts  

utgifvande, samt försäkrar a tt  det skall öfverallt uti Kgl. Maj:ts 

egna ränterier och cassor, undantagandes tullarne, emottagas till 

de t  åsatta värdet. Befallningen träffade emedlertid rådet okun

nigt och oförberedt. Det sammankallade derföre K am m ar-  och 

Commerce-Collegierne samt Bancodeputerade, för a tt  med dem 

öfverlägga om bästa sättet att  fullgöra konungens befallning. 

Största svårigheterna ansågos ligga uti a t t  påfinna en prägel, 

och sedan förfärdiga den, med så mycken omsorg, a t t  man 

kunde vara trygg för förfalskning inom eller utomlands. Åt

skilliga förslag framställdes derföre af uti dessa ämnen kun

niga personer, som deltogo uti öfverläggningen3).  Dessutom 

fruktade man, a tt  det redbara m ynte t  skulle utföras u tur  ri

ke t  och sålunda draga sig undan för detta nödmynt. E t t  be

tänkande uppsattes i följd af öfverläggningen, som genast a f -

1) Dat. Stralsund 25 Mars 1715.
2) A f  samma dato.
3) Ibland andra ett af Assessor Brenner. Han föreslår till prägel ko

nungens bröstbild, säsom säkraste garantien emot förfalskning, emedan in
gen skulle töras förgripa sig så långt, som att  vilja eftergöra denna. R . A.
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sändes till konungen1). Innan således förslaget till prägel blilvit 
faststäldt och denna förfärdigad, förgick tiden, ehuru såväl be -  
hofvet som konungens otålighet af alla krafter påskyndade mynt
tecknens förfärdigande. Emellertid måtte andra planer hafva 
kommit emellan, sannolikt förslaget till obligationer, ty äfven 
sedan en betydlig quantitet mynttecken voro slagna erhölls 
konungens befallning, att tills vidare innehålla dem, men dock 
med all ifver fortsätta myntningen, samt hålla de redan fär
diga i beredskap för a tt när bebofvet fordrade utgifvas2). 
Enär emellertid, obligationerna oaktadt, behofvet tycktes fordra 
mynttecknens utsläppande, så framställde Görtz till Svenska 
senaten ett förslag, vidlyftigt försedt med skäl, för a tt
visa den ringa vådan deraf. Han förklarar deruti uppriktigt 
ställningen vara sådan, att man antingen måste låna eller på
lägga nya contribuliouer, så vida ej allt skulle lemnas vind 
för våg. Krediten är dock ej något a tt  lita på, ej heller är det 
värdt, att pålägga nya skatter emedan nästan intet finnes a tt  
taga. Enda återstående medlet är derföre att taga sin till
flykt till tvångslån, hvilkas lindrigaste och bästa form vore 
mynttecken, såsom i sjelfva verket ej medförande någon 
svårighet,  blott de ordentligt handterades. Endast försigtighets- 
mått vidtogos mot dess eftergörande samt en proportionell fond 
funnes för invexling, så vore faran ingen, men fördelarne d e r -  
emot stora och ögonskenliga. En sådan fond borde också all
tid egas, enär i landet funnes dels i reda penningar, dels
i varor e tt capitai mera än 4 gånger öfverstigande den före
slagna millionen3) mynttecken. I detta förslag var dock 
åtskilligt förbisedt; och just detta åstadkom så olyckliga resul
tater, tvertemot hvad Görtz med något sken af sannolikhet ve
lat framhålla Att mynttecken hafva samma natur som B anco- 
sedlar är visserligen så till vida riktigt, a t t  intetdera är mynt.

1) 31 Maj 1715. R. A.
2) Bref till Stromberg från Cronhjelin på konungens befallning 2 Febr.  

1716. R. A. Registr.
3) Görtz’s «propositioner till Svenska senaten» finnas tryckta hos Flo- 

derus, Handl. till Carl XII:s hist. m. fl.



Bancosedlar kunna nemligen endast existera såsom någon slags v a 
luta genom det allmänna förtroendet, och det minsta tvång skall 
också genast beröfva dem detta värde. Så äfven myntteck
nen; utfösta i rörelsen genom kungligt påbud, var det fåfängt
att  hoppas, det de skulle genom sig sjelfva förmå hålla sig 
uppe, och huru föga magtspråk förmå, skulle man snart nöd
gas erfara. Sannt är väl, att om man förståndigt skött m yn t
tecknen och vid deras utlemnande ej alltför mycket öfverskri- 
dit det bestämda beloppet, skulle hvarken svårigheterna blif- 
vit så stora ej heller följderna så olyckliga. Men att tro sig
kunna bestämma ett visst maximum af sådana myntrepresen
tanter måste  nästan alltid blifva ett misstag. Ty den första 
följden af sådanas användande måste blifva, att  det redbara 
myntet uttränges, och hvarje utgifvet mynttecken skall derföre 
medföra béhofvet af ett  nytt . 1 stället att öka ett lands 
penningecapital skola de snart reducera det till intet, och lan
det skall öfversvämmas af sådana myntrepresentanter utan 
värde, hvilka långt ifrån att  underlätta rörelsen skola förqväf- 
va den. Uti moraliskt afseende blifva de lika olyckliga, eme
dan de gifva anledning till ingrepp uti eganderätten, samt ota
liga tillfällen till underslef och bedrägerier, oftast begångna un
der lagens täckmantel af lagens egna tjenare.

Emellertid voro mynttecknen redan färdiga, och började 
i Maj månad a tt  synas i rörelsen1). Plåtarne dertill för
färdigades i Afvestad, men de präglades sedermera i Stock
holm. Deras utgifvande ombesörjdes naturligtvis af U pphand- 
lingsdeputationen, hvilken på requisition erhöll dem ur Ränte
kamm aren, dit de vid ankomsten från myntet öfverlemnades2).

Genom dessa operationer hade nu konungen förskaffat 
sig medel, a t t  till en början bestrida de nödvändigaste utgif

1) Kiilumgens påbud den 8 Mars 171 T» försäkrar, att de skoia inlösas 
med obligationer eller redbart mynt.

2) Bref från Upph.Dep. till K. C. 25 April J 71 G. «Att som mynttecknen, 
så väl som alla Kgl. ]Maj:ts inkomster för innevarande år äro ställde till 
vår disposition, så vilje vi att ni tillhålle betjcnterne vid åtskilliga upp- 
bördsverk, samt räntmästarne att  utan prut emottaga dem, på det ingen 
egcnnytta må föröfvas.» Upph.Dep. registr. Kamm. Coll. Ark.



terna. Mynttecknen, ämnade till circulation inom riket, an
vändes "till allehanda tarfvors betalning”, när dessa tarfvor ej 
stego till högre su m m o r1). Dessa bestredos genom obligatio
nerna, hvilkas egentliga bestämmelse tills vidare åsidosattes, 
och så väl de förra som de sednare i början utan sär
deles knot. Hvilka de åtgärder voro, som helt och hållet 
tillintetgjorde detta fördelaktiga förhållande, samt hvad inflytan
de de egde på landets välstånd skola vi nu betrakta.

Fattigdomen inom landet, sam t misstroendet emot rege
ringen, och obenägenheten a tt  med den inlåta sig i några 
penningeförbindelser, voro dock ännu, trots alla fördelar den 
tycktes erbjuda, allt för stora, för a t t  de färdiga obligationerna 
skulle med någon begärlighet eftersökas och köpas. Behofvet 
a tt  utbyta dem emot redbart m ynt var dock alltför stort, för 
a t t  man skulle sky några medeln för a tt  vinna detta mål. Man 
tog derföre sin tillflykt till ett tvångsmedel och detta af  den 
sorgligaste och obehagligaste art. Konungen pub lice ra r2) så
ledes ,  «att vi,  af skyldig omsorg om våra icke fullmyndige 
undersåtares samt åtskilliga corporationers bästa, sam t emedan 
vi ogerna förnummit, a t t  deras capitaler och intressen a f  bri
stande omsorg och säkerhet ofta blifvit lemnade ofruktbara, 
vilja anvisa dem ett  medel, att göra sin egendom fruktbärande 
med fullkomlig säkerhet.» Alla enkors och barns, sam t kyr
kors, skolors och fattighus-medel skola derföre ofördröjligen 
öfverlemnas till Upphandlingsdeputationen emot erhållande af 
ContributionsRänteriets obligationer. Alla medel, som äro u t
lånade eller på annat sä t t  utestående, skola genast uppsägas 
och sednast inom sex månader öfverlemnas. Att detta påbud, 
hvarigenom konungen bemäktigade sig sina omyndige undersåtares 
egendom väckte stor oro och förbittring kan väl ej förundra 
någon. Många vägrade derföre a t t  aflemna de medel, som fu n -  
nos i deras vård. Svårt var äfven a t t  inom den föreskrifna 
korta tiden kunna göra alla sådana tillgångar disponibla för

1) Erhållna lån fingo dock cj med sådanc betalas.
2) l:sta Febr. 1710.



Konungen. Förordningens verkställande mötte sålunda mot

stånd och svårigheter, hvarför ifrån länen förfrågningar gjordes 

hos Upphundlings-deputationen, om man hos de tredskande ge

nast skulle anställa utmätning. Derpå svarades, att med s å -  

dane åtgärder tillsvidare skulle anstå, tills man hunnit derom 

närmare öfverlägga, emedan en mängd klagomål ingått 

från personer, som hafva dylika medel under sin förvaltning 1). 

På andra dylika förfrågningar förklarar Deputationen, att som 

riket ännu ej nödvändigt behöfver dessa medel, kunna de än

nu fa innestå; dock skola öfverallt specificationer öfver dylika 

medel upprättas och till den insändas, samt penningarne stå 

till dess disposition, och således på intet vilkor förskingras. 

Dock får hvad till uppfostran samt kyrkornas och skolornas un

derhåll m. m. nödvändigt fordras dertill användas 2). Så

dana begärda specificationer inskickades under loppet af 1717 

och 41718 från alla orter. Utaf dessa finner man, a t t ,  trots 

förbu<det mot undandöljande och förskingring, blott obetydligt 

blef Konungen erbjudet,  och för våldsamma steg tyckes han 

hafva skyggat. Genom denna åtgärd, som dock väckte så 

myckten förbittring, erhölls således föga, och åtminstone för ö -  

gonbliicket intet.
Fnär således detta medel a t t  förbyta obligationerna slog 

felt, widtog man den andra utvägen, a tt  använda dem directe 

såsomi betalningsmedel. Upphandlings-deputationen skickade i 

följd deraf  sådana till Landshöfdingarne med begäran att u t

byta dem emot Statscontoirets och Contributions-ränteriets 

assigmationer på årets inkomster. Dessutom erhöllo de obli— 

gationier för bestridande af kostnaderne vid durchmarcher, 

inqvarrteringar och andra behof. Sammaledes erhöllo expedi- 

tionerrna, vid sina reqvisitioner af penningar, endast obligationer, 

med uuppmaning, a t t  för sitt  eget bästa söka med all ifver göra 

dem ; användbara. De begagnades kortligen såsom anvisningar

1)) Landshöfding Skjttes bref och och svaret derpå 26 N ovem ber 1716. 
IJ.D. Utopistr .

2)’) U.I>. Circular till Guvernörer och Landshöfdingar 8 Januari 1717. 
U.D. nregistr.



på de medel, som till deras inlösande voro anslagna, och skulle 
sålunda, när dessa medel en gång inflöto, betalas. Som enligt 
förordningarne contributionen skulle vara betald i Februari 
månad, samt den pålagda penningeafgiften, eller som den kal
lades IJpphundlingshjelpen i Maj och September, så borde ä f -  
ven de sålunda utgifna obligationerna vid motsvarande tider 
kunna betalas. Upphandlings-deputationen publicerade derföre 
en förordning1), att obligationerna skola tvenne gånger om 
året inlösas, i Juli och Februari,  så långt nemligen medlen 
räcka. Fördenskuld skola de numera, allteftersom de utgifvas, 
och efter denna ordning vid de föreskrifne terminer in
lösas. Enligt löfte skola på detta sätt alla obligationerna 
inom 4 år vara inlösta, emedan ej större upphandling kommer 
att göras än de till dess förnöjande anslagna medlen medgifva. 
Genom denna åtgärd erhöllo visserligen obligationerna, enligt 
Contributions-ränteriets egen utsago, något bättre kredit; dock 
emottogos de ej synnerligen gerna. Tvertom klagas ofta in
för Konungen af dem, som hade att  sörja för arméens och 
flottans behof, att  de af Upphandlings-Deputationen, oaktadt 
ofta upprepad begäran, ej erhålla penningar utan endast obli
gationer. Ej heller kunna de erhålla något emot anvisningar 
på Deputationen, emedan hvar och en vet, a t t  han der med 
lock och pock trugas att  afstå från sin begäran om redbart 
mynt såsom betalning. Orsaken till denna Upphandlingsde- 
putationens svaga kredit säga de vara, a t t  den icke håller si
na affärer nog hemliga, utan hvar och en vet,  till hvad be
lopp obligationer utgifvas, samt huru högt upphandlingshjelpen 
kan stiga, samt deraf lätteligen inser, huru ringa hopp är, a t t  
dess förbindelser skola någonsin inlösas 2). Deputationen d e r -  
emot klagar, »att inkomsterna icke hållas oförryckta till dess 
disposition, utan att Konungen ibland sjelf disponerar medlen, 
deputationen ovetande. I följe deraf händer ofta, a t t  när den

1) 20 April 1716.
2) Bref fråu Ombudsrådet C. Fcif till Konung Carl 23 Juli  1716. R. 

A. Feif hade sig uppdraget,  att  skaffa proviant för magasinerna i Skåne, 
Halland ocli Blekinge, och borde derföre känna förhållandet.



für någon angelägen utgift gifver anvisning på något ränteri,

i stället för penningar blott orhålles e tt  bevis, att  dessa på 

Konungens särskilda ordres redau äro utgifna, hvaraf ej an

nat än oreda i financeplanen kunde uppkomma». Den till-  

skref derföre Landshöfdingarne, att  de, utan afseende på 

Konungens anordningar, blott skulle följa Deputationens befall

ningar l). Oakladt sådana mellankommande hinder betalades

doek i Juli månad, enligt sista förordningen, räntorna ordent

ligt, äfvensom en del af de utgifna obligationerna inlöstes. O r

saken till den  ogenhet, hvarmed de emottogos, låg derföre kan

ske e j  helt och hållet i bristande förtroende, utan till en 

stor del i svårigheten att begagna dem i handeln, i följe 

af deras  höga värde. Deputationen insåg detta och trodde 

sig genom deras sönderdelande kunna göra dem mera begärliga. 

D erna th ,  som under Görtz’ frånvaro stod i spetsen för de

putat ionen, föreslog derföre Konungen, att »för de förras o be-

qvärralighets sku ld» , utgifva obligationer på mindre summor, 

till e n  början 25 d:r s:mt. Detfa förslag gillades af Konun

gen 25) och publicerades derefter af Contributions-ränterie t3). 

Men icke en gång denna valör befans tillräckligt beqväm, utan 

uppk.ommo ändock beständiga svårigheter vid deras emottagande; 

hvarlfore genom kungligt påbud den 3 Januari 1717 ännu min

dre sedlar på 5 och 10 daler skulle utgifvas 4). Dessa smärre 

obligtationer, eller myntsedlar, skulle gå och gälla hvar man 

emelllan, sam t emottagas i ränterierna, på samma sätt, som 

om mynttecknen blifvit förordnadt. Ingen ränta betalades för 

dem, ej heller var någon viss inlösningstid utsatt , men om nå

gon sam lat flere sådane smärre obligationer, stod det honom 

fritt att utbyta dem emot en motsvarande summa större s å -  

danai, hvilka både vore fruktbärande, och efter den fastställda

11) Dep:s bref till åtskilliga Landshöfdingar 18 Aug. 1716. U.D. Rc- 
gistr. K.C. A,

:2!) II Sept. 1716.
330 Ü6 Sept. 1716.
44 ) Sedermera föreslog Dep. at t  lata förfärdiga myntsedlar på ännu 

mindir  e summor, nemligen en-, tre- och fem- daler s:mt. Detta förslag o-  
gilladhes dock af Konungen, som förklarade lämpligare vara att låta slå 
myntttlecken. Kgl. bref till U.D. 3 Juni 17 I7. R. A. Registr.



ordningen komme att  invexlas. Genom denna åtgärd försvann 
visserligen det ofvannämnda hindret, men derigenom förlorades 
också den lilla kredit, obligationerna hittills kunnat ega. Nå
gon kontroll öfver den qvantitet dylika myntsedlar, som utgåf- 
vos, kunde ej mera egas, äfvensom det var fara värdt, a l t  
regeringen skulle låta förleda sig, genom den lätta tillgången på 
sådana sedlar, a t t  alltför mycket begagna dem. Också öfver- 
svämmades landet snart  till den grad af myntsedlar, att de 
förlorade hvarje sky m t af  värde 1). Den ifver hvarm ed  man 
arbetade på sedlarnes förfärdigande var så stor, a t t  C on/ribu- 
tions-ränteriet befriades från alla andra göromål, under d e t  detta 
arbete påstod, för a t t  med mera kraft kunna pådrifva det.  
Det minsta antal i veckan, som skulle levereras va r  6000 
stycken på 5 d:r s:mt och lika många på 10 2).

Det var dock icke blott de dagliga utgifterna, som förmådde 
Deputationen a t t  vidtaga en så skadlig utväg, det var  äfven 
ett  annat behof. som nu först gjorde sig gällande, nemligen att  
invexla de utelöpande mynttecknen. Dessa hade, såsom redan 
nämndt är i Maj månad börjat circulera 3). Enligt förslaget hade 
i början endast en million sådana blifvit slagna och efter hand 
utgifna. Men, som de i början emottogos med temlig begär
lighet och utgifterna voro stora, var denna första million snart 
utspridd i rörelsen. Konungen befallde derföre U pphand- 
lings-deputationen a t t  låta slå ännu en million, »så a t t  två 
varda gängse till dess vi finna godt invexla dem» 4). Mynt
tecknen skulle nemligen, enligt publicationen, ofta ombytas, för 
att  förekomma förfalskning. Dermed skulle så tillgå, a t t  rän t
mästaren i Stockholm från dem i landsorterne erhåller u p p -

1) Så till exempel skrifver Landsh. i Skaraborgs län d. 7 Juli  1717, 
at t Danska krigsfångarnc hålla på att svälta ihjäl, emedan de till sitt un
derhåll erhållit b lott 'm yntsediar , för hvilka de ej kunna köpa det minsta. 
K. C. A.

2) Upph.-Dep. till C. R. den 7 Januari  1717. U.D. registr. K . C. A. 
C. R. uppmanas älven att  «för rikets oundgängliga nödtorft iskuld göra 
sin hästa flit, och ej genom, resor åt landet och dylikt försumma sin skyl
dighet«.

3) Det första slaget mynttecken kallades «Kronan«.
4) Bref till U.D. 29 Juli 17IG. R. A. Registr.



gift, huru m ycket för ändamålet i hvart län behöfves, och 

derefter ditsänder en motsvarande summa i obligationer, sedlar 

och mynttecken. Alla summor till och öfver 250 dal. s:mt

invexlas med obligationer, alla från 250  till 25 dal. med

sedlar, och de derunder med m y n t te c k e n 1). Den 12 Octo

ber 1716 publicerades således utgifvandet af de nya till in

vexlingen bestämda mynttecknen 2). Men, som kronans in

komster skulle lidit alltför tvär t afbrott, om de endast till

detta ändamål användts, så utgåfvos äfven dessa till »allehanda

tarfvors betalning», och de gamla mynttecknen aflystes ej på 

samma gång, utan fingo fortfarande gå jemte de nya, och se

dermera så småningom invexlas, så långt förråden medgåfvo 3). 

Genom a t t  sålunda på en gång utsläppa hela den för invex- 

lingen bestämda summan af mynttecken, utan att i stället in

draga lika många gamla, gjordes naturligen hela invexlingen 

till ett narrspel, och blott till en förevändning, att oupphörli

gen öka massan af nödmynt 4). I landet circulerade nu 

tvenne slag af mynttecken, af hvilka det först utgifna dock

enligt kungligt påbud 5j innan den 1 Maj 1717 skulle vara

inlöst. Under loppet af detta år utkom ytterligare ett  tredje 

m y n t te c k e n 6) samt i början af 1718 ett fjerde 7). Längre fram 

samma år  utfärdades på en gång befallning om 5 nya slags

mynttecken 8), samt voro dessutom föreslagna ännu A till, hvilka

dock i följd af Konungens död aldrig blefvo slagna. Jem te  det,

1) Enligt U.D:s aF Konungen gillade Förslag.
2) Detta andra slag kallades «Publica fide.
3) K. Maj;ts brcF till U.D. d. 12 Sept. 1717. Att som de dagliga 

och påliggande ulgiFterna För landt- och sjörnilitien Fordra promtc execu
tioner, oeh de nya mynttecknens, och sedlai nes Förfärdigande Fordrar längre 
tid, kan cj invexlingen med ens ske. R. A. Registr.

4 )  Att genom denna ordning vid invexlingen det dermed aFsedda än
damålet, att  Förekomma förfalskning, icke kunde uppnås, är naturligt. Ock
så syntes flera gånger falska mynttecken i rörelsen, ehuru när mynta-
rcna anträffades de straffades utan försköning. Åtskilliga Landsljöfdingäts 
bref till Carl i Kam. Colicgii Ark.

5) 28 Febr.  1717.
C) «Vett och Vapen«. Placatet derom 8 April.
7)  «Flink och Färdig«. Placatet ti Jan.
8) 23  Juni  1718. De voro Saturnus, Jupiter , Phoebus, Mars, Mer

curius.



som i ringa mängd uigafs 1719, kalladt Hoppet, hade således 
10 olika präglade mynttecken, ehuru alla af samma valör, 
varit gängse i landet. Alla dessa mynttecken utgåfvos för att 
enligt placatet invexlas det ena med det andra, men dermed 
tillgick alltid särdeles trögt och ofullständigt, i följe a f  de stora
behofven *). Endast obetydligt blef således indraget, jemfördt
med de nya massor, som oupphörligen kommo i stallet. O er
hörda qvantiteter funnos nu också utspridda i riket,  särdeles
som man ej längre brydde sig om att iakttaga någon slags
proportion emellan landets verkliga capitaltillgång och de 
mynttecken, som u ts läpp tes2). Konungen befaller Deputatio
nen i Dec. 1717, att hvad beträffar mängden af m yn t
tecken endast göra afseende på behofvet; dock tillägges för—
sigtigtvis, att den må dock sörja för, att deras kredit veder
börligen uppehålles 3 . Snart blef också enda gränsen för u t -  
gifvande af mynttecknen möjligheten af a tt  med den största 
ansträngning hinna förfärdiga sådana. Särdeles blef detla för
hållandet med början af 1718, från hvilken tid myntsedlar ej
mera fingo utgifvas, och de redan utelöpande med mynttecken 
skulle invexlas 4j. Dessa förstnämnda hade nemligen till 
den grad förlorat förtroendet, a t t  de för intet pris numera 
kunde användas 5). Den mängd, som tillverkades, var i san
ning ej obetydlig. Utaf det första slaget utgåfvos 2 ,000 ,000; 
af det andna 3,808,000; af det tredje från den 4  Maj 1717

1) «Med missnöje förnimma vi, alt  med invexlingen af  mynttecknen 
tillgår mycket mindre ordentligt och fort, an det borde, och förstöres deri- 
penoin deras kredit«. Bref från Carl till Höpken 7 Maj 1717. R. A. 
Regislr. Vederbörande räntmästare i länen klaga också, att  de för in- 
vexlingen erhålla blott sedlar och obligationer, samt ett ytterst obetydligt 
antal af mynttecken. Att denna klagan ej var obefogad, synes af Depu
ta t ionen  svar på Ränlinäslar Råfeldts förfrågan, alt  vid invexlingen skall 
ungefar femtedelen betalas med nya mynttecken, resten med sedlar. U.D. 
K. C. A. Som sedlarne hade långt mindre förtroende än mynttecknen, 
var det naturligt, att man ej ville utbyta de sednare mot de förre.

2) Enligt Görtz proposition till senaten skulle ej mera utgifvas, än att  
en proportionell fond af redbara capitaler funnes i landet, till motvigt mot 
nödmyntet.

3) R. A. Resistr.
4) Kgl. bref till U.D. 30 Dec. 1717. R. A. Regislr.
5) Redan den 23 Juni 1717 hade Deput. måst återtaga de myntsed

lar, som blifvit lemnade till regementerna, för att  dermed bestrida deras 
underhåll och ekipcring, samt i stället gifva dem mynttecken.



till don 4 Januari 1718 ända till 8,235,000. Från början af 1748 

tillverkades hvarje vecka närmare 500.000 s t . *) Också voro 

vid Carls död omkring trettiosju millioner utspridda i landet 2).

Y rkan af mynttecknen dröjde i c Le länge att visa sig. 

Agiot mot det redbara myntet, som för hvarje dag blef allt 

sällsvntare, steg hastigt, äfvensom priset på alla varor. För- 

gäfves sökte Konungen att  genom polismakten ock stränga straff

bestämmelser uppehålla nödmyntet, samt genom bestämda taxor 

hindra »ockret med penningesorterne», och den stora prissteg

ringen. I samma mån som det redbara myntet försvann, öka

des svårigheterna a t t  utfå skatter, som med dylikt m ynt skulle 

betalas. Enligt publikationen om mynttecknen 1715 skulle väl 

dessa emottagas öfverallt utom i tullarne, men undantag gjor

des sedermera för halfva contributionen och Upphandlingshjel— 

pen, hvilka, såsom anslagne till obligationernas inlösen, måste 

med redbart mynt erläggas. Upphandlmgsafgiften pålades, så

som redan nämndt blifvit, år 4716, och skulle då utgå i 

tvenne repriser, hälften i Maj och resten i September. Se

dermera pålades dock ännu en dylik för samma år, till ha l

ten så stort belopp, som den förra, och som skulle i Decea- 

bar månad utgå. De tvenne löljande åren erlades äfven dema 

afgift till samma storlek som 4716, blott med den skilnad ett 

den nu infordrades i 2  terminer. Huru stor bristen på red

bara penningar i landet var, kan man lättast finna of de svå

righeter, som mötte uttagandet af denna pålaga, ehuru den i 

sjelfva verket ej var så betydlig 3). Första betalningsterminen

1) Myntmästaren Zedrilz’ veckorapporter till Upphandlings-deputatio- 

nen K. C. A.
2) Att  under denna lyckliga tid, då sådant öfverflöd på dalrar rådde, 

regeringen ej vårdade sig om någonting så obetydligt, som att tillverka 

skiljemynt, är naturligt. Från  alla trakter inkomrno dock klagoskrifter öf- 

vcr denna brist till deputationen. Man vidtog derföre den åtgärden, att 

å te r  utgifva de invexlade slagen af mynttecken såsom skiljemynt. Så för

ordnas 29 Maj 1717 alt Knronan« skal! gälla 3 öre k:mt, samt 7 Januari 

1718, att «Pub l ica  fide« gäller 4 öre s a m m a  m y n t .
3) Enligt förordningen skulle K:gl. M ts råd betala 45 d:r s.mt; 

Presidenter i Hofrätterna och Collegierna, samt militärer och andra till 

Öfverstar 30; öfrige rmbetsmän alltefter rang fr. 24 till 3 ;  adelsmiiu allt

efter  förmögenheten fr. 9—3 , Ärkebiskopen 30, öfrige prester fr. 24— U. 

Borgerskapet 30—3 , af Bondeståndet hvar ccb en öfver là år t



förgick, utan att  något särdeles knot hördes, ej heller några 
betydande summor uteblefvo, men när den andra terminen 
nalkades, klagades öfverallt, det ingen möjlighet funnes att be
tala denne afgift. På upprepade föreställningar af Landshöf- 
dingarne måste derföra Upphandlings-deputationen medgifva 
dess betalande i m y n t teck en , emot 3  à  4 procents mellan- 
gift, för invexlande af redbart mynt. Den befaller dock noga 
uppsigt hållas öfver uppbördsmännen, på det underslef ej måtte 
af dem begås; för detta ändamål borde de hållas i okunnig
het om detta medgifvande, på det de måtte göra sin största 
flit att erhålla redbart mynt, sam t förbjudas vid tjenstens för
lust att emottaga annat än godt mynt, såvida sådant på nå
got sätt kunde erhållas ! ). Som hos militären, det lägre bor-  
gerskapet och allmogen ej annat än mynttecken fanns a t t  till
gå, så blef följden att  största delen af upphandlingsafgiften in
flöt i sådana. Innehafvarne af Contributions-ränteriets assig- 
nationer, ställda på godt mynt, och hvilka med denna afgift 
skulle betalas, kunde derföre ej heller erhålla liqvid i sådant 
mynt, på hvilket förskrifningarne lydde. Förgäfves sökte man för
må dem att  emottaga mynttecken i stället, emot förhöjning 
fif ända till 8 à 9 procent 2). Obligationsinnehafvarne kla
gade hos Konungen, a t t  förbindelserna ej riktigt inlöstes, och 
följden blef a tt Konungen upphäfde detta U pphandlings-depu- 
tationens nyssnämnda medgifvande, samt påbjöd, a t t  alla, som 
i följd af denna tillåtelse lemnat mynttecken, skulle återtaga 
dem och i stället gifva redbart mynt 3). Dessutom anbefallas 
Landshöfdingarne strängeligen, a tt  utan medlidande utkräfva a f -

daler 4 öre, alla enkor efter sina mäns rang. Medlen skulle inlefvereras i Hanken för C. R. räkning och qvilteras af  räntmästaren. Otydligheten i förordningen gaf dock anledning till flera förfrågningar från Guvenö- rer och Landshöfdingar, hvarföre det leinnades åt embetsmännen att  lämpa så, det fattige och rike betala efter förmåga. K:gl. Bref  till C. R. 6 April 171 ti.
1) Upph.Dcp. href till åtskilliga Landshöfdingar i slutet af  1710 och början af 1717. U.I):s registr. K. C. A.
2) Bref från Mörner till U.D. 20 Dec. 1716. K. C. A.3) Denna tillåtelse hade dock af Konungen blif\i t bekräftad, den 6 Febr. 1716, men upphäfdes nu den 11 Juli  samma år. Bref  till Contrib.-  Ränt. R. A. registr.



giften; i motsatt fall kommer det på deras eget ansvar. Dessa, 

framförallt angelägne att  fria sig för Konungens missnöje, be

gärde och erhöllo tillstånd, att  till afgiftens indrifvande få 

disponera den militär, som var förlagd i länen Utmät

ning och arrestering följde nu utan barmhertighet för hvar och 

en, som visade sig trög vid afgiftens erläggande, äfven om 

denna tröghet var dikterad af ren oförmåga 2j. Ännu ansåg 

man sig dock icke hafva gjort allt möjligt, utan påfann d e r -  

före de t  medel, a t t  göra uppbördsmännen för egen räkning in

tresserade i, att  med all flit indrifva denna pålaga Konun

gen skrifver i följe deraf, att han påfunnit ett  ny tt  sätt, nem - 

ligen »att alla till Upphandlingens förnöjande anslagna medel 

hädanefter utassigneras genom vexlar ställda på räntmästarne 

i lä n en , hvilka skola dem vid förfallodagen inlösa, emot bö

ter  af 20 daler s:mt för hvarje öfverskjutande dag ,  hvilka 

böter tillfalla vexelns innehafvare. Räntmästare deremot ega 

till hvad procent som helst upplåna penningar, och skola de 

jemte intresset betalas af den, som försummat sina utlagor i 

rättan tid e r läg ga» 3 ). Denna nya method skulle Contributions- 

ränteriet låta kungöra Guvernörer och Landshöfdingar. Så 

skedde också, e h u ru  ofvannämnde verk redan länge inseft o-  

möjligheten att indrifva Upphandlingsafgiften, samt i följe deraf 

a tt  uppehålla obiigationernas kredit, samt äfven berättat för 

Konungen sina farhågor 4). Denne ville dock ej lyssna dertill, 

u tan fördubblades sina uppmaningar till vederbörande i länen.

Utom denna afgift var, såsom vi veta, äfven hälf

ten  af contributionen bestämd till fond för Upphandlingsverket.

1) Circular till Guvcrn. och Lanclsh. 8 Ang. 1717. R. A. Registr.
2) De som ej hetalt Upph.-afgiften och ej kunnat ställa säkerhet, hafva 

blifvit arresterade, och kan med dem förfaras efter behag. Bref frän Ge

neral Guvernör Mörner till U.D. 19 Maj 1718. K. C. A.
3) Bref till Contrib.-ränterict 15 Januari 1718. R. A. Registr.. samt 

påbudet derom dal. samma dag.
4)  Contributions-ränteriets href till Carl 30 Sepi. 1717. «Del är tncd 

gliidje vi berätta at t  obligationerna gå såsom contant iblaud folket; och 

kommer detta derutaf, att  vi hittills förmått inlösa dem riktigt. Men sotn 

vi nu öfverallt förnimme, att  intet annat än mynttecken finnes, så är fara 

värdt, att  obligationerna ej kunna inlösas, och att deras kredit derigenot^ 

förstöres. Contributions-ränteriets handl. R. A.



Den utgick åren 1717 och 1718 enligt den före 1712 års förordning 
brukliga methoden, dock till ej obetydligt förhöjdt belopp 1j. 
Snart blefvo dock dessa inkomster otillräckliga, hvarföre nya 
pålagor måste utskrifvas. Som Konungen dock ej ville på
lägga någon allmän skatt, som drabbade både den fönnögne och 
oförmögne, så erhöll Commerce-Collegium befallning att  sam
manträda med Upphandlings-deputationen och öfverlägga om 
bästa sättet, a t t  lägga en afgift på bruket a f  »mindre nödiga 
varor»2). Meningen med denna afgift var, såsom uttryckligen 
säges, icke så m ycket a t t  förekomma allt onödigt öfverföd, 
som att Upphandlings-verket måtte erhålla s törre  tillgångar för 
sina låns afbetalande. Nämnde cmbetsverk sam m anträdde så
ledes, i följd af denna befallning, och uppsatte  e t t  förslag, 
hvilket inskickades till Konungen, men dock af honom ej blef 
gilladt, emedan, »det hade mera utseende af en klädesordning 
än af en allmän afgift 3). Han ändrade derföre förslaget d e r-
hän, som det sedan publicerades den 10 Nov. 1716. Enligt 
denna förordning skulle afgift betalas, för begagnande af finare 
utländska och inhemska tyger, pelsverk, hattar, värjor, vagnar, 
tofsar, snus, tobak, thé, kaffe m. m. Alla erlade dock ej lika 
afgift, utan högre allt eftersom man stod högre i rang. Så 
till exempel för bruk af dyrbarare  pelsverk betala de, 
som stå från N:o 1 till 36 på ranglistan 40 dal. s:mt; de 
dernäst 5 0 ;  Ridderskapet och Adeln 60 ; förnämare Köpmän 
80; öfrige Handlande 100 o. s. v. Här kunna icke upptagas de 
särskildta afgifterna på alla slags »mindre nödvändiga varor»4), 
men de voro tillräckligt betydliga 5) för a t t  borttaga all onödig 
lyx, och således tillintetgöra Konungens afsigt med afgiften.
Hvar och en borde uppgifva hvad han af sådana varor ämnade

1) Så belala sätesgårdar ocli frälsegods för hvarje helt hemman i bruk 
eller öde 15 dir smt.; Kronn- och skattehemmin 4 dir smt.; alla emhets-  
män 5:le penningen al sin lön; nernligon af  så mycket de erhållit; städerna 
betalade år 1717 200,000 dir smt; 1718 dubbelt. Fördelningen deraf  städerna 
emellan gjordes af Upph.-dcp. i samråd med Commerce-Collegium.

2) Bref till Commercc-Coll. 30 Maj 171G. I t .  A. registr.
3) Bref den 10 O d .  till I)ep. och Com. Coll. R. A. registr.
4) Taxan finnes tryckt hos Stjerman «Oekon. författn.«
5) Lagerbring beräknar at t  en hederlig borgarhustru  skulle för begag

nande af sina förut inköpta kläder få betala 400 dal. smt.
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begagna, samt derföre betala på samma sätt och i samma 

myntsort 1), som contributionen erlades. Uppsyningsmän till 

sattes att hafva uppsigt, det ej underslef begingos, samt uppm a

nades dessutom alla undersåtare a tt  anmäla sådant. Utom 

denna skatt lades äfven en annan på begagnande af sådana va

ror, som af «vinskänkare, t h é -  och kaffé-kokare, samt k röga-  

re» försåldes2). Denna var dock mera indirect, alldenstund 

den betalades af försäljarne, som sedan fingo hålla sig skades

lösa genom sina kunder. Vinskänkare betalade högst, i pro

portion efter som de hade stor, medelmåttig, eller ringa rö

relse. Dernäst th é -  och kafTé-kokare, samt slutligen krögare 

efter samma proportion. Dessutom betalade alla dessa mera 

eller mindre allteftersom de drefvo sin rörelse i större eller 

mindre städer,  eller på landet. Denna afgift fick dock med 

gångbart m yn t betalas. Alla dessa utomordentliga skatter,  å t

minstone Upphandiings-afgiften, Contributionen och afgiften 

på mindre nödiga varor, utgingo åren 1717 och 1718, sam t 

voro äfven påbjudna för år  1719, då Konungens död in

träffade.
Genom dylika skatter  och pålagor, sökte regeringen så

lunda skrapa åt sig hvad af redbart mynt ännu kunde finnas 

i landet. Redan länge hade den dock insett att dessa tillgån

gar ej kunde förslå, samt derföre äfven varit betänkt på an

dra utvägar. Den första planen för obligationerna hade va

rit, att  emot dem såsom säkerhet utifrån förskaffa sig pen

ningar. Görtz hade dessutom särskildt förbundit sig, a t t  emot 

dem anskafTa ett utländskt lån af minst 2 ,000,000 R.dr. Nöd

vändigheten att  en tid stadna i Sverige för att öfvervara 

framgången af sitt financesyslem, samt det sätt hvarpå obliga

tionerna i början användes, föranledde dock, att denna nego

tiation för en tid uppskjöts. Uti Juli månad 1716 företog 

dock Görtz en resa till Holland försedd med Konungens full

makt att för hans räkning upplåna penningar. Svårigheterna 

att  erhålla e t t  sådant lån måtte dock hafva varit större än

1) Det vill säga hälften med redbart  mynt.

2) Denna afgift pålades för år  1717.



Görtz föreställt, sig åtminstone att  döma efter de härda vilkor 
hvarpå kontraktet slutligen afslöts 1). Först i September må
nad fann han några Holländska köpmän hugade, att ,  under 
firma af Paterman et Compagni, inlåta sig i en sådan affär. 
Det med dem afslutade kontrakt skulle dock först ratificeras 
af Konungen innan det blef gällande. Enligt detta åtogo sig 
dessa köpmän a tt  för Konungens af Sverige räkning, som var 
sinnad öka silfverförrådet i sina stater, låta under loppet af 
3 å r  mynta minst 2,000,000 R:dr. För detta ändamål ö fver-  
lemnades dem Konungens rättighet att slå mynt med all deraf 
följande vinst och fördel, sam t dessutom ständernas obligatio
ner till samma belopp. På dessa njuta de 6 procents ränta, 
jem te den fördelen, a t t  få betala dem efter nya m yn t
foten med 2 Caroliner och 14 styfver på riksdalern, då 
deremot efter gamla myntfoten hvarje sådan gällde 3 caroli
ner och 4 styfver, efter hvilken sednare obligationerna voro 
utgifne och äfven skulle inlösas. Dessa obligationer förbinda 
de sig deremot a tt  på vissa bestämda tider med reda pennin
gar betala, eller och genast inlösa de assignationer, soip på 
dem kunna utgifvas. Och på det intressenterne utan hinder 
må kunna drifva den för ändamålet nödiga handeln, erhålla de 
frihet och säkerhet a t t  u tur riket bortföra, emot tulls erläg
gande och enligt af Konungen bestämd taxa ,  je rn ,  messings- 
tråd, koppar och andra landets produkter. Delta gaf anled
ning till en särskild förordning, som trädde i verket långt in
nan sjelfva lånekontraktet. och äfven blef af mera vigt. För 
att underlätta Holländarnes handel med nämnde varor skulle 
magasiner upprättas i dertill välbelägna städer, hvarest sälja
ren fick leverera sin vara, samt derpå af vederbörande c m -  
betsmän erhålla bevis. Dessa bevis, eller vågsedlar, skulle in
nehålla myckenheten och värde t ,  enligt taxan u träknadt,  och 
sedermera i den allmänna rörelsen gå och gälla såsom kontanta

1) Såvida man icke får antaga att  Görtz sjelf varit deltagare i affä- ren, och derföre varit angelägen att  göra den så lönande som möjligt. Commissionen år 1719 anklagade honom derför, hvarpå dock Görtz invande at t  han cj derföre varit brottslig, emedan det slat t hvarje annan fritt att deltaga deruti.



penningar. Och förordnades detta, på det »säljaren ej mätte 

vara underkastad köparens välbehag utan erhälla rätta värdet 

för sin vara». Åtskilliga omständigheter hindrade dock Konun

gen a t t  genast bekräfta denna öfverenskommelse, utan skedde 

det först den 30 December 1717. Den skulle gälla i 3 år 

räknadt frän den 30 September 1716, då fördraget emellan Görtz 

och köpmännen först uppgjordes1). Åtskilliga anmärkningar 

hördes dock inom landet emot detta myntkontrakt,  särdeles att 

utländningarne hade alltför stor fördel framför de svenskar, som 

gjorde försträckningar. Dessa sistnämnde hade nemligen blott 

6  procent för sina lån, då deremot de förre hade dessutom 25 

procents vinst af carolinernes förhöjning, samt deriill Konun

gens inkomst af myntningen. För a t t  nedtysta dessa klago

mål tillätos alla undersätare a tt  mot samma fördelar försträcka 

penningar. Högst få, om ens någon, begagnade sig dock deraf, 

troligen af brist på tillgångar sam t förtroende till regeringen, 

ehu ru  skälet uppgafs vara ovilja att  ockra med sin öfverhet.

På våren 1718 hitkom emellertid från intressenterne en 

fullmägtig vid namn Jean Royer, för att öfvertaga myntningen. 

Svårigheter yppade sig dock genast deremot emedan pressarne 

behöfdes för tillverkningen af mynttecken, och några andra ej 

voro färdiga. Dessutom lärer Royer sjelf lidit brist på nöd

vändiga materialier för alt börja myntningen 2). Sent omsi

d e r  börjades dock ommyntningen af de gamla kasserade caro- 

llinerna, men hade dermed ej långt hunnits, förr än Konungens 

död  mellankom, då Royer genast arresterades, silfret under 

b a n s  vård seqvestrerades och kronan återtog sin m y n trä t t3). 

F ög a  erhölls således genom detta kontrakt, utan förblef Sverige 

fortfarande hänvisadt till sina egna tillgångar.

Dessa hade hittills visserligen icke blifvit sparade, men

1) Baron Gfirtz’ m yntkonlrakt jem tc Konungens ratification derpâ fin- 

mas tryckta i Stjermans «Samling af Oekonomiska förordningar«.

2) Kammar-Collcgii href till Konungen den 20 Maj 1718. R.A. Kam. 

•Coll. bandi.

3) K am m .-Collegii bref till Hennes Maj:t d. 18 December och svaret 

derpå  tien 19 1718. R. A.



de stora behofven, »för a tt  till erhållande af en hederlig fred 
kunna föra kriget med kraft», fordrade dock ytterligare ansträng
ningar. Upphandlings-deputationen föreslog derföre Konungen 
att lata hos undersåtarne upptaga ett allmänt lån, lämpadt ef
ter hvars och ens tillgångar. Detta förslag gillades af Konun
gen, och på hans befallning publicerade derföre Contributions- 
ränteriet, att hans Maj:t vädjar till sina undersåtares goda vilja 
att bispringa honom i dessa svåra tider. Hans Maj:t hade 
funnit bästa sättet till e t t  sådant bistånd vara ett allmänt lån, 
och tviflade han ingalunda, a tt hvar och en af hans un derså-  
tare skulle gerna och med all ifver erbjuda så stor del af 
sin förmögenhet, som han kunde undvara. Han ville derföre ej 
bestämma någon viss procent, men på det ej de ,  som gerna 
vilja bistå, skola behöfva uppoffra allt för mycket, men de o -  
villige alldeles undslippa, så skola d e ,  som antingen erbjuda 
intet eller alltför litet, blifva taxerade till en billig summa. 
Allt gångbart mynt emottages, och sedan hvar och en fatt 
veta, huru mycket bör erläggas, skall han sex veckor d e re f -  
ter inbetala det i ränterierna. Deremot erhålles en obliga
tion med samma fördelar och inteckningsrätt i hvilken egen
dom helst, såsom k:gl. förordningen den 20 Januari 1716 in
nehåller. Och, tillägges det, borde ingen tvifla på riktig å te r
betalning, när han besinnar, huru ordentligt obligationerna h it
tills blifvit inlösta 1). Sedan på publicationen följt Konungens 
stadfästelse den 7 samma månad, sammankallade vederbörande 
tjenstemän i städerne och på landet, så väl adel och pre
ster, som borgerskapet och allmogen, och lät hvar och en 
utfästa sig att contribuera en viss summa. Till den 1 Maj 1718 
hade visserligen derför influtit 305,087 daler s:mt 2), men a t t  
Konungens förhoppning, det alla gerna skulle betala, varit min
dre motiverad, synes af flera landshöfdingars berättelser. Många 
måste icke allenast taxeras, utan vägrade äfven derefter a t t  
betala. Utmätningar skedde visserligen derföre hos sådana, 
men fann man högt sällan några penningar, utan blott h u s g e -

1) Publicationen om det allm änna lånet d. 7 December 1717.
2) Contrib.-ränt.s bref till Ü.D. 21 Aujr. 1718. K. C. A.



rådssaker och dylikt, hvilket då försåldes, tills man erhållit den 

taxerade summan.
Man hade således nu kommit derhän, att medelst u t

mätning betjena sig af den offentliga krediten. För en sådan 

kredits bibehållande behöfdes naturligtvis ej, hvad som annars 

plägar vara första vilkoret, nemligen ordhållighet och noggran- 

het i förbindelsers fullgörande. Också vidtogos nu några åt

gärder, som tycktes visa, att  man ämnade befria sig från allai 

dylika band.
Redan år 1700 hade, i följd af de stora behofven för

de då började krigen-, många kronans gods och räntor blifvit

till enskilde förpantade. Dessa gods hade länge utgjort före

mål för Görtz’ spekulationer, emedan han trodde sig hafva an

ledning förmoda, a tt de skulle på för kronan fördelak

tigare vilkor kunna förpantas J). Konungen hade ej ve

lat lyssna till hans förlag, men beslöt sig dock slutligen d e r -  

till i början af 1718. Utan afseende på de kraftiga försäk-

ringarne i 1700  års plakat, enligt hvilket alla gods skulle 

återlösas till samma belopp och med samma myntsort, hvatför 

d e  blifvit förpantade, samt hvar och en förklaras för en oredlig 

undersåte, som söker a t t  rubba dessa löften, befallde derföre 

Konungen, a t t  återtaga alla sedan detta år utlemnade pan le -  

bref. I enlighet med denna befallning publicerades således ett 

påibud, att, som pant-hafvarne njuta alltför stort intresse, så 

a t t  åtskillige torde vilja tillförpanta sig godsen emot högre k a -  

piital, så komme sådane genom offentlig auktion att högre u pp -  

biringas. De s;om mest bjudit skulle derefter anmäla sig hos 

viederbörande guvernör eller landshöfding, samt derefter af 

Kam m ar-C olleg ium  och Upphandlings-deputationen erhålla u t -  

sliag på sin ansökan. Hvar och en skulle betala kontant e n -  

d;ast så mycket, som den förre panthafvaren erlagt, men för 

åtterstoden lemna revers 2). Meningen var dock icke, att med

1) Deputationen begärde derföre af Kammar-Collegium noggrann 

fffiirteckning pâ alla sedan 17ÜÜ förpantade gods, samt de vilkor, hvairpå 

d te t skett. Upph.-deput. bref till K. C. 28 Dec. 1716.
2) Karnmar-Coll. och Upph.-deput. publication den 31 M ars 1718.



dessa medel betala de fråu godsen afträdande, utan skulle de 
fa nöja sig med obligationer eller på annat sätt ställas till 
freds *). De förre innehafvarne, som ville frivilligt fördubbla 
sin panteskilling fingo dock behålla sina gods, men alla an
dra förpantningar skulle till nästa nyår  vara inlösta, och blefve 
betalningen Kongl. Maj:ts omsorg. Genom Kongligt bref till 
Kammar-Collegium och Upphandlings-deputationen den 15 
December 1718 upphäfdes dock hela denna förordning, em e
dan tillståndet ej kunde tåla en sådan inlösen.

I sammanhang med föregående s tår  förslaget om lå n e -  
bankosedlarnes förvandling till aktier,  såsom ungefär samtidigt 
foslradt i Baron Görtz’ uppfinningsrika hufvud, och såsom lika 
mycket egnadt a t t  öka oron och osäkerheten. De i banken 
stående kapitaler hade hittills visserligen ej varit mera än 
andra befriade från skatter  och contributioner, men banken 
sjelf hade doclc med åtskilliga fördelar varit af regeringen omhuldad, 
ehuru den under dessa penningefattiga tider varit nödsakad å t
skilliga gånger bispringa med lån, hvilka nu uppgingo till en 
ganska betydlig summa. Att dessa lån ej nu kunde återgäl
das, var naturligt, och gaf detta Görtz anledning föreslå Konun
gen, att låta offentligen förklara, det han ej kunde, ej heller 
någonsin ville betala denna sin bankoskuld. Följden af e t t  
sådant lillkännagifvande skulle blifva, a t t  ej heller banken kunde 
sina utgifna förbindelser, eller lånebankosedlar, inlösa. D erpå 
borde derföre förkunnas, a t t  dessa lånebankosedlar visserligen 
aldrig skulle inlösas, men komme att förvandlas till ak t ie r ,  som 
i evinnerliga tider gåfve ränta. Under den allmänna förskräc
kelse och misstro emot ban ken , som deraf måste härflyta , 
skulle Konungen öppna sina ränterier för dem, som ville u t 
byta sina bankosedlar emot gångbart m ynt eller obligationer. 
Derigenom borde så mycket inflyta, a t t  Konungen kunde med ban
kens egna sedlar betala sin skuld till densamma, eller åtminstone 
derpå vinna 1,800,000 R:dr. Görtz mening var väl o tv i fve l -  
aktigt, att  sedermera låta Konungen öfvertaga hela banken.,

1) Görtz’ förklaring inför Commissionen 1719. Cedcrschiöld: B i-  bang till Riksdagen i Stockholm J7 19.



det vill säga bemäktiga sig dess kapitaler, och i stället an
visa af statsinkomsterna ett  belopp tillräckligt stort att dermed 
betala de årliga räntorna. Detta lät han dock icke nu märka 
utan framhöllo för Konungen blott förutnämnde fördelar, samt 
for allmänheten dess vinst af att. erhålla obligationer med 6 
procents ränta och uppsägbara inom 4 år, hvaremot bankosed- 
larne blott gåfvo 4 |  procent, sam t dessutom i alla händelser 
troligen aldrig kunde inlösas.

Dessa förslager hade Görtz flera gånger framställt för 
Konungen, utan att  dock kunna dertill erhålla hans fullkom
liga bifall. Slutligen biföll dock Konungen, och aflät i följd 
d e ra f  e tt  bref till Kammar-Collegium, Banko- och Upphand- 
lings-deputationen 1). I detta förklaras, att banken redan fle
ra å r  varit i den ställning, a t t  ej kunna betala några der in
satta kapitaler, och att det vore föga troligt, det de nu kunde å te r -  
betakas, hvilket dessutom vore föga nyttigt, emedan då alla red
bara kapitaler skulle genast försvinna ur landet. Genom de
ras qvarstående i banken deremot, då hvar och en hoppades utfå 
sin diel, ställdes de utom rörelsen till stor afsaknad derför. Bä
sta m ed le t  emot dessa olägenheter syntes derföre vara, att 
kung(öra, det låne-bankosedlarne aldrig skulle inlösas, men ej heller 
någomsin upphöra a tt  gifva räntor. På det detta måtte kunna 
ske, skulle åt banken anvisas de räntor, som årligen bruka till 
den b e ta l a s 2). Kammar-Collegium och Banko-deputerade pro- 
testeirade dock emot hela förslaget, såsom skadligt, och menade 
dessuittom banken vara ständernas egendom, öfver hvilken således 
utan deras hörande ej kunde disponeras. Till dessa före- 
ställmiingar ville Konungen dock ej lyssna, utan sladfästade det. 
af G ö r t z  uppgjorda förslaget, a t t  i kronans ränterier med 
mynttttecken och obligationer tillfredsställa bankens fordrings-

11)) Dtiil 4 Aug. 1718. R iks-A rk. Régislr.
2Ï)) I följd deraf befalldes Upph.-deput. a lt utse vissa fonder, doek ej

större än Banken behöfde för a tt betaia ränta åt sina kreditorer, emedan
sedan sedlarne blifvit förvandlade till aktier, den ej kunde större summor
använodla. Href till U.D. 3 Sept. 1718. R iks-A rk. registr.



égaré *). Genom dessa åtgärder föllo bankosedlarne till nära 
hälften af sitt ursprungliga värde, men få voro väl de, som 
ändock ville ulbvta dem emot nödmynt eller obligationer, hvilka 
vid denna tid hade förlorat nästan allt förtroende. Vid 1719 
års riksdag stadfästades dock, enligt ständernas beslut, bankens 
fordna privilegier och alla kronans förbindelser godkändes.

Något före denna åtgärd, som hotade a tt  störta det sista återstå
ende bålverket emot regeringens roflystnad, hade denna tagit ett  
steg egnadt a t t  sätta kronan på dess sträfvanden a t t  bemäk-
tiga sig allt redbart m ynt i landet. På Görtz’ upprepade fö
reställningar, att  åtskilliga egennyttige i landet dragit till sig 
allt redbart mynt, och derigenom odrägligt stegrat dess pris, 
hade Konungen beslutat, a t t  kassera allt redbart m y n t ,  sam t 
påbjuda dess öfverlemnande till regeringens disposition. Dermed 
gick man dock gradvis till väga, så a tt  först det ena elter
det andra aflystes. Så förordnas den 20  December 1717, 
att alla de hittills slagna caroliner upphäfvas och således ej 
mera få emottagas i handel, sam t att  de, som innehafva så
dana skola vända sig till Upphandlings-deputationen, som om
besörjer invexlingen. Derefter följde befallning om öfverlem
nande af alla kopparplåtar, emedan de skulle omstämplas 2),
samt slutligen att ej allenast caroliner utan äfven allt främ
mande silfvermynt, samt nedsmält och oarbetadt silfver, skulle 
innan den 15 Juli till regeringen öfverlemnas 3). «Hvad som efter 
den tiden finnes uti privatas ego, det må stå i Banken, i a r f -  
skifte eller hvar som helst, är genast utan ersättning förbrutel». 
Orsaken till en sådan befallning, säger Konungen vara att  han 
är sinnad låta slå annat silfvermynt, men ingalunda a t t  b e -  
röfva undersåtarne sin egendom. Det står derföre hvar och 
en fritt a t t  invexla sitt silfver, myntadt eller o a rb e tad t , hos 
räntmästarne i landsorterne eller Stockholm, och der i u tbyte  
erhålla m ynttecken eller obligationer. Försummar någon detta, 
eger han derföre a tt  blott skylla sig sjelf. Dock får till den

1) I Septrmber 1718.
2) 24 Februari 1718.
3) 7 Mars 1718.



•1 :sta Juli upphandlings—afgiften, halfva contributionen och stora 

sjötullen dermed betalas. Att en sådan befallning var långt 
mera egnad förmå undersåtarne söka dölja sina penningar än 
att  framtaga dem, insåg dock regeringen och sökte derföre ge

nom stränga hotelser om konfiskation sam t genom upprepade 
förbud emot utförsel, förekomma sådant. Så påminnes redan 

i första publikationen om förbudet emot utförsel af guld och 

silfver, men då detta icke tillräckligt respekterades, kungjordes 
på nytt, att  som de föregående förbuden icke förmått a f-  

skräcka några vanartige, så skulle hvem som bry ter deremot, 

anses såsom falsk myntare och såsom sådan straffas 1). Ge
nom dessa stränga förbud blef väl för åtskilliga ingen 

undflykt möjlig, men många trotsade dem dock och undan

gömde sin egendom sorgfälligt, i hopp om bättre tider.

Hvad afsigten egentligen varit med detta påbud, är svårt 

a t t  säga. Görtz sjelf förklarar meningen blott hafva varit att 
framlocka penningarne i rörelsen, men ingalunda att bemäk- 

tiga sig undersåtarnes egendom. Såsom bevis derför anför 

han, a t t  den bestämda terminen för invexlingen ofta prolongera- 

des, hvarföre hela publikationen blott skulle varit e t t  skräm
skott,  för att framlocka de gömda skatterna. Tvifvel derpå 

kan dock vara tillåtet, om man känner Görtz’ tanke, som han 

äfven oupphörligt sökte ingifva Konungen, att stora summor 
funnos i landet, hvilka egarne af egennytta ej ville utsläppa, 
sam t a tt  han derföre rådde Konungen, a tt  bemäktiga sig all 

re db a r  egendom såsom enda medlet a tt göra sig till herre öf- 

ver handeln och derigenom uppehålla nödmyntet. Då man 
dessutom känner Upphandlings-deputationens brist på pennin

gar, hvarföre den ofta klagar öfver sin oförmåga att  betala 
de dlagligen alltmera misskrediterade obligationerna, så förefal

ler d e t  högst oväntadt, a t t  Deputationen försäkrar sig vid gjord 
beräkning hafva funnit, det alla till Mars månad utgifna obli

gationer kunna vid betalningsterminen i juli månad inlösas,

11) Förordn. 21 April 1718.



samt i följd deraf befaller Contributions-ränteriet att kungöra 
detta *). Hvarifrån skulle väl sådane medel erhållits, om n a n  
ej dertill äm nat använda de kasserade carolinerna, ehuru vis
serligen ommyntade. Meningen kunde derföre ej behöfva vara, 
at t helt enkelt tillegna sig undersåtarnes egendom, emedan nan  
hade att  påräkna de 2,000,000 R:dr, som af de Holländske 
köpmännen skulle här  lörmyntas, och hvarmed, de som inlem- 
nat sitt redbara mynt, kunde erhålla ersättning 2). Allmänna 
meningen inom landet var dock, a tt denna förordning blott 
var ett ohöljdt försök att  plundra nationen, i följd hvaraf  för
skräckelsen, sam t hate t emot Görtz ökades till det högsta. 
Man trodde och sade allmänt Görtz’ enda afsigt vara att i 
grund utplundra landet,  för att  sedan lemna både det och 
Konungen vind för våg. E tt  allt mera vexande hat och 
misstroende emot regeringen, sam t från dess sida ett  allt egen
mäktigare och våldsammare förtryck hade således blifvit följ
den af e tt förvaltningssystem, hvars enda ändamål var a tt  till 
hvad pris som helst utpressa penningar. Afven i afseende på 
handeln och rörelsen, samt i följd deraf på välståndet i landet, hade 
detta system, såsom vi snart skola se, en högst förstörande verkan.

Flera författare hafva yttrat, a t t  Görtz’ alla åtgärder blott 
gingo ut på a tt  öka lifligheten i v a ru -  och penningeomsätt- 
ningen, sam t a tt  de voro for detta ändamål välberäknade. 
Ett sådant y ttrande kan endast härflyta från ett  alltför 'flyk
tigt betraktande af alla de oräkneliga, under denna tid tätt på 
hvarandra följande, författningarne rörande handeln. Alla dessa 
förordningar hade dock sin första grund i omsorgen för n öd-  
mvntets uppehållande i värde, samt först i andra hand att

1) U pph.-deput. bref till Contr.-rSnt. d. 2 Maj 1718.
2) De nya carolinerna, som kallades Görtz’ dalrar, skulle gälla i  daler 

s:mt och tvä tillsammans vara ,V drygare, men af samma finhet, som en 
gammal carolin, hvars värde hade varil 25 daler s:mt. K:gl. href till 
Kam.Coll. 7 Maj 1718. Vid myntningen inträffade dock åtskilliga hinder, 
i följd af bristande pressar, betjenternas vid myntet okunnighet, samt 
kanske älven genom Kammar-Collegii brist på god vilja, så a tt vid K onun
gens död b lott obetydligt af del nya m yntet utkom m it i rörelsen. Landet 
förblef således en god tid utan annat mynt än nödmyntet.



hindra dess alltför olyckliga följd, som blef handelns tillintet
görande.

Mynttecknens utgifvande utan att  vara garanterade ge
nom det allmänna förtroendet, samt den orimliga mängd h v a r-  

till de utkastades, medförde med nödvändighet deras fallande i 
vanvärde, samt i följd deraf deras ratande i handeln. Då detta 
slags m ynt likväl var nästan det enda i landet befintliga, ho
tade således all handel och rörelse att försvinna. Köpmannen 
brydde sig ej mera om att  utifrån anskaffa varor, för att se
dermera nödgas sälja dem för ett mynt, hvarmed han i sin 
ordning ej skulle kunna betala sina förbindelser. Landtman- 
nen föredrog att  i ro sjelf förtära sina produkter, framför att 
aflåta dem för mynttecken, hvilka han ej ens kunde använda 
vid sina utskylders erläggande. Ett sådant förhållande kunde 
dock ej öfverensstämma med regeringens intressen, hvilken dels 
sjelf behöfde stora förråd af utländska varor för flottans och 
arméens behof, dels äfven öfverhopades med klagomål öfver 
den  tryckande bristen på alla slags nödvändighetsvaror. Den 
såg  sig derföre tvungen att  sjelf reglera handeln, och att dess 
bemödanden i detta afseende blefvo rena tvångsåtgärder,  är 
klart. De slutade ej heller förr än all rikets handel var kom

m en  under dess »disposition och omsorg», hvaraf följden åter 
b le f  dennas nästan totala tillintetgörelse.

Att vår  utländska handel genom de långvariga krigen 
h a d e 'm å s t  aftaga, va r  naturligt,  särdeles som den hindrades 
lika mycket genom konungens egna stränga caperi-förordningar, 
sonn af den till sjöss öfverlägsna fienden. Afven den inre rö
relsen var i följd af fattigdomen inom landet mindro betydlig, 
mem så länge det befintliga myntet egde något värde, var de t  
ä fven  begärligt. Genast deremot efter nödmyntets utkommande 
s tego  alla varor i pris. For a tt förekomma detta, befallde 

konungen Upphandlings-Deputationon och m agistraten i Stock = 
holim att sätta en viss taxa på alla, för lifvets uppehälle nc»— 

dig;a varor l ). I följd deraf uppsattes också en sådan taxa r

1) Kgl. bref 11 Maj 1718 R. A- registr.



inen köpmännen funno snart medel att  gäcka d e n , emedan avar 
och e n ,  som eller laxan ville betala sina varor blott ohöll 
förskämda och dåliga sådana. För att  förekomma detta, på
lades hvarje handlande, som sålunda vågade gäcka den be
stämda taxan, stränga böter ,  och tilläts hvar och e n ,  att på 
egen risk låta undersöka hans källare och v is thus, för a tt 
utröna huruvida bättre varor funnes, än som till salu utbjcdos. 
Konungen befallde dessutom Upphandlings-deputationen, att låta 
efterspana och strängt straffa alla, som vågade taga mellangift 
vid u tbyte  af redbart mynt och nödm ynt,  hvarpå Deputationen 
i sin ordning tillskref Ofverståthållaren och vederbörande Guver
nörer och Landshöfdingar om samma sak *). Föga kunde dock 
genom dylika taxor och förordningar uträttas, dels i följd af 
svårigheten a t t  hålla hand öfver deras efterlefvande, dels äfven 
emedan de motverkades genom de nya massor af nödmynt, 
som oupphörligen strömmade ur regeringens händer. Konungen 
insåg väl detta ,  men ville ändock ej ändra system, förr än i 
det längsta blifvit pröfvadt, hvad genom befallningar kunde u t 
rättas. Genom upprepade påbud sökte han således hindra myn
tets fallande, men klagar äfven öfver svårigheten att  göra dem 
åtlydda, till dess han slutligen trodde sig hafva funnit ett  osvik
ligt medel a t t  göra sin vilja gällande. Som nemligen, skrefhan, 
mesta vigten låg på en stadig uppsigt i de stora städerna, efter 
bvilka både de mindre städerna och landsbygden rättade sig, så skulle 
derstädes vissa förordnade, antingen af krigsfolket eller andre, 
hålla noga vakt vid s tadsportarne , a t t  ej något förköp skedde. 
Derefter skulle dessa förordnade följa a lla ,  som kommo från 
landet för a tt  sälja, till torget, såsom det enda ställe, der med landt— 
manna produkter fick handlas. Om någon derstädes befanns 
rata något mynt eller värdera den ena sorten högre än  den 
andra, så skulle han genast fasttagas såsom brottslig. På 
samma sätt borde uppsigt hållas i alla bodar och magasiner 
samt på alla handtverkare, så a tt  dessa sålde sina varor utan 
åtskilnad i pris, antingen de betalades med nödmynt eller goda

1) Upph.-Dcps bref d. 30 Nov. 1716. Kain.-Coll. Ark. Upph. Dep:s registr.



penningar. Skulle dock antingen köparen eller säljaren visa 

sig vilja olika uppskatta de olika myntsorterna, så vore han 

genast förfallen till böter, bestående i varans konfiskation samt 

dessutom fyra gånger dess värde. Om den svårigheten skulle 

inträffa a t t  landtmannen ej ville på sådane vilkor inkomma 

till staden med sina varor så kunde den afhjelpas på 

det sä t t ,  a t t  man öfverenskom med Landshöfdingarne, a t t  

dessa utsago vissa socknar a tt  turvis hvarje torgdag inkomma 

till närmaste stad och der försälja sina varor. Konungen hop

pades dock, att en sådan åtgärd ej skulle behöfvas, emedan af 

Upphandlings-Deputationens åtgöranden tydligen kunde inses a tt 

alla i landet befintliga myntsorter voro lika goda. Slutligen 

borde embetsmännen uppmanas att hafva noga omsorg om 

detta, sam t tilläts dem att  vid förefallande omständigheter handla 

efter godtfinnande 1). För att ännu säkrare kunna göra förord

ningen gällande, tillägger konungen i e tt sednare b r e f 2), att i 

hvarje köpmans bod skall en person anställas, som noga upp

tecknar allt som säljes, till hvad pris och i hvad myntsort 

detta  sk e r ,  samt sedermera hvarje afton inlemna sin redogörelse 

derför. Alla dessa, förordnade för a l t  hålla hand öfver stad

gans efterlefnad, hade, för att  göras så mycket uppmärksammare, 

ingen annan lön än halfparten af alla beslag och böter. I 

följd af dessa befallningar utfärdade Taube en publication af 

sam ma lydelse, och att  förordningarne tillämpades, finner man 

af hans rapporter till konungen, i hvilka han berättar om sina 

å tgärder,  som till och med voro strängare än denne sjelf hade 

åsvftat.  Huru m ycket missnöje dessa förordningar måste u pp-  

väicka i följd af de t  förhatliga spioneri- och prejerisystem, h v a r -  

tilll de gåfvo anledning, behöfver ej ens påpekas.

Utom dessa bekymmer för mynttecknens uppehållande hade 

rman äfven det, att  söka förekomma deras förfalskning. Bästa 

nuedlet dertill hade ansetts vara ,  a t t  ofta ombyta prägel, men 

dtetta medel blef, såsom vi redan sett, endast högst ofullkom

1) K r!. bref till Öfverståthällar Taube d. 26 Oct. J717. R. A.

2) Den 20 Nov. 1717. U A. rcgislr.



ligt begagnadt Också började snart förfalskade mynttecken 
synas i rörelsen; hvilket man förgäfves sökte hindra, genom 
att strängt straffa de ertappade ti llverkarne och utprånglarne1). 
För att förekomma deras införsel utifrån, tillsattes vid hvarje 
hamn en controllör för a t t  vaka öfver såväl iakttagande af 
förbudet emot utförsel af Caroliner och plåtar, som emot in
försel af mynttecken. Stränga straff voro stadgade för brott här
emot; det skepp , som innehaft dylik förbjuden vara ,  konfiske
rades jemte hela sin laddning; skepparen och besättningen, om 
de kunde öfverbevisas om medvetande deraf, voro förfallna till 
liftids arbete på fä s tn in g2). På det dessa förordningar desto 
kraftigare måtte inpräglas, upplästes de hvarje månad från kyrko- 
vallarne för den församlade menigheten 3).

Att regeringen under sina bemödanden a t t  afhjelpa den 
förlamande bristen på redbart m yn t ,  icke skulle glömma att 
försöka, hvad genom handeln kunde vinnas, var naturligt. Också 
hade den lemnat intet oförsökt, a t t  dels genom direkta förbud 
emot utförsel quarhålla de kapitaler i landet funnos, dels ä f -  
ven a tt  genom halfva medgifvanden söka förmå köpmännen 
införa nya sådana. Redan flere gånger hade förbud således 
utfärdats emot utförsel af Guld och Silfver,  hvilka förbud ock 
efter nödmyntets utkommande upprepades och sk ärp tes ,  men 
med allt mindre framgång. Afven koppar hade i flera år 
varit alldeles förbjuden att  u tskeppa, emedan man troude sig 
hafva mera gagn af densamma, om den i landet utmyntades. 
Behofvet af annat mynt verkade dock snart upphäfvandet af 
detta förbud, och det efterträddes då af tillåtelse till dess tull
fria utförsel, dock med ett vilkor, som betydligt förringade vär
det af detta medgifvande. I stället för den utförda kopparn, 
hvartill nu äfven lades jern och messing, skulle nemligen in
föras en quantitet guld, silfver eller reda penningar m o lsva -

1) Rapporter från flera Landshöfdingar såväl till konungen , som till Upphandlings-Deputationen. Handl. i K. C. A.
2) Kgl. Bref till G uvernörer och Landshöfdingar 14 Febr. 1718. R. A. Registr.
3) Kgl. Bref 17 Juli 1718. R. A. Registr.



rande värdet af de utförda varorna. Alla, som ville begagna 

sig af denna medgifna frihet, skulle infinna sig hos U p phand-  

lings-Deputationen, för a t t  erhålla ett bevis , a tt de uppfyllt 

nyssnämnde vilkor, samt derefter i tullkammaren uppvisa denna 

attest 1). Att denna förordning visserligen kunde vara mindre 

behaglig för köpmännen, rnedgaf väl regeringen, men landet 

kunde den ej skada, emedan såsom retur vanligen infördes en

dast öfverfiodsvaror, hvilka gerna kunde undvaras. Emedlertid 

var det dock endast högst få köpmän, som, äfven om de ville 

det, kunde ställa sig en mot handelns natur så stridande för

ordning till efterrättelse, hvarföre det af regeringen åsyftade 

resultatet måste blifva mindre tillfredsställande. Ett sätt fanns 

dock att tvinga köpmännen, att  åtminstone i någon mån in

föra redbart mynt. Det hade nemligen länge varit brukligt att 

stora sjötullen betaltes med silfver. Nu stadgades ytterligare, att de 

specieriksdalrar, hvarmed den erlades, skulle bevisligen vara 

införda med det skepp , till förtullande af hvars last de skulle 

tjena 2 ).
Allt för litet vanns dock genom dessa åtgärder för att 

kunna motverka det i allt större antal utkommande nödm yntet, 

hvilket nu började blifva det. enda i landet synliga. Handeln 

med rikets vigtigaste produkter hotade derföre att  afstadna, 

emedan bergslagerna ej ville afstå sitt jern och stål för sådant 

m y n t ,  utan heldre lät det ligga obegagnadt i väntan på bättre 

tider. För a tt afbjelpa de tta ,  tog man sin tillflykt till våg-  

sedlarne Redan i det år 1716 med Holländska köpmän afta— 

lade myntkontrakt hade fråga varit om inrättande af magasiner 

i dertill välbelägna städer, der egaren af en vara kunde få 

aflemna den, och deröfver erhålla bevis , eller vågsedel, af hvilken 

han sedan kunde begagna sig såsom af reda penningar. Denna 

plan återupptogs nu och flera förordningar utfärdades derföre

1) Kgl. Brefven den 20 Jan . och 9 Febr. 1710 till Upph.-Dep. R. A. 
R egislr.

2) Som detta endast tillämpades vid de icke bortarrenderade tu llarne , 
så var det naturligt, a tt handeln drog sig till de orter, hvarest den var från 
e tt sådant onus befriad. K onungen förlorade således derigenoin m era än 
han vann. Kommerce-Coll. bref till Carl 15 Aug. 1717.



u

pngående gângbarheten af sådane vågsedlar på de vigtigaste af 
våra handelsvaror,  såsom je rn ,  koppar, messing, stål, beck, 
tjära m. f l . 1). Dessa vågsedlar skalle emottagas i alla kronans 
räntor,  såväl som i handeln och var det vid risk af varans 
konfiscation förbjudet,  a t t  fordra någon rabatt på en sådan 
vågsedels värde. De kunde transporteras från den ena till den 
andra, och var innehafvaren deraf äfven egare till den vara, 
hvarpå sedeln lydde, och kunde deröfver efter behag disponera. 
Det i vågsedeln utsatta pris berodde dock naturligtvis ej på 
deponenten, utan var bestämdt genom taxa, under hvilket den 
ifrågavarande varan ej fick säljas. Att bestämma dessa taxor 
lemnades dock åt Upphandlings-Deputationen, hvilken borde 
hafva bättre kunskap om de gångbara priserna än konungen, 
som var med så mycket annat sysselsatt 2). Innan en sådan 
taxa hann att  utarbetas, förgick dock tiden, hvarföre Upphand
lings-Deputationen erhöll befallning att, tills den blifvit publice
rad , hindra all utförsel af de i förordningarne den 25 Febr. 
nämnde varor. Förordningen angående vågsedlar på jern och 
stål utkom först sednare, 3) och ålades deri alla a t t  sådana 
varor i stadens våg inlefverera och derpå taga vågsedel, inne
hållande lefveranternas n a m n , samt varans vigt och värde efter 
taxan uträknadt. Alla slutna kontrakter om handel med jern
och stål upphäfdes, såvida de icke redan voro fullgjorda eller 
ock priset öfverensstämde med taxan. Sednare befalldes d o ck , 
att om jernet blifvit inköpt för mindre pris än taxan bestäm
de, skulle skilnaden i silfver erläggas till Hans Maj:t, äfven om 
köpet för flera år sedan blifvit afslutadt 4). Circulât- om denna 
förordning afgick derefter till niagistraterne i de s täd e r ,  der 
sådane magasiner funnos5;. Afsigten med dessa vågsedlar
torde väl kanske blott hafva varit a t t  underlätta rörelsen,

J) 25 Febr. 1717.
'2) K(jl. Ilref till Upph.-Dep. 25 Febr. 1717. R. A. Registr.
3) 15 Juli 1717.
4) Kgl. Rref d. 7 Aug. R. A. Registr.
5) Den 24 Sept. och 20 Dec. 1717 utkom m o ytterligare förordningar 

angående vågsedlarne, ” för a tt afhjelpa några svårigheter, som hafva h indrat 
vår mening med dem a tt vinna fullbordan.”



emedan cJc, såsom alltid hänvisande på en viss gifven valuta 

borde vara begärlige, samt a t t  understödja Bergslagerna genom 

att  sätta ett visst pris på deras produkter,  under hvilket in

gen fick köpa dem. Kanske var dock redan nu regeringens afsigt a t t  

göra sig till mästare af rikets förnämsta exportvaror,  for a tt 

sedan disponera dem efter behag.

Det tyckes väl, som Commerce-Collegium bort vara sjelf- 

skrifvet a tt  ordna denna sak ,  som så "nära rörde dess befatt

ning. Orsaken till detta dess förbigående låg dock deruti, a tt 

omsorgen om all rikets handel med de, i författningarne rörande 

vågsedlar nämnde varor blifvit öfverlemnad åt Upphandlings- 

Deputationen. Alla sk epp ,  som intogo laddning af dylika varor, 

skulle icke blott hafva vanlig förpassning utan äfven särskildt 

tillstånd a f  nämnde verk för a tt  utlöpa. Den uppgifna orsaken 

var att eftersvn behöfdes, på det ej så mycket måtte utskeppas, 

a t t  utländningen i flera år kunde umbära landets re tu rv a ro r , men 

ej heller så litet, a tt vågsedlarnes värde rubbades *). I följd af 

detta bref vände sig Upphandlings-Deputationen till Commerce- 

Collegium med begäran om upplysning, så väl till hvad belopp 

utskeppningen af nämnde varor från hvarje stapelstad brukat 

s t ig a ,  som hvad , med anledning af handelns nuvarande till

s tån d ,  vore att göra, för a tt  på ena stället öka och på det 

andra minska sådane returvarors utförsel, på det ej på ena 

orten måtte blifva öfverflöd, pä den andra deremot b r i s t2).

Oaktadt all den omsorg hvaraf vår handel således hade 

a t t  glädja sig, var den dock icke mägtig a tt förse landet med 

åtskilliga nödiga varor ,  såsom salt och sill, hvarpå stor brist 

började förmärkas. Missvext, som inträffat på flera ställen, jemte 

d e  stora utskrifningarne af spanmålsgärder, gjorde, äfven nöd

vändigt att införskaffa en stor quantitet spanm ål,  för att und

1) Kgl. Bref (ill U pph-D ep . cl. 26 Febr. 1717.
2) Dep. bref till O>m.-Coll. d. 16 Mars 1717. Collegiet svarade på 

d e lta  b ref, att det ej var dess göromål a tt ordna hvarje köpmans handel. 

D e t vågade dessutom råda Upph.-Dep. a tt lata alla sådane speciala saker 

b e ro  på köpmännen sjelfva , såsom de der bäst bevaka både handelns och 

s i t t  eget intresse. D. 21 Aug. 1717. It. A. Com.-Coll handl.



vika hungersnöd. Som det emedlerlid var allt skäl att frukta T 
de t  köpmännen ej af egen drift skulle vilja afhjelpa dessa b e -  
hof, aldenstund de här skulle nödgas sälja sin vara för m vn t-  
tecken, sä måste de tvingas dertill. Upphandlings-Deputationen 
erhöll derföre befallning, att sammankalla de handlande i rikets 
sjöstäder, och ålägga dem att inskaffa i landet så mycket af 
sådane varor, som behöfdes. Deremot skulle det lofvas dem 
att  få utföra så mycket af landets produkter, som motsva
rade värdet af  det införda. Om någon köpman skulle vägra 
a tt  påtaga sig delta, så förbjöds han alt  under nästkommande år 
utföra något, men skulle han det ändock försöka, så borde hans 
vara k onfiskeras1 . Circulär afgick följaktligen till alla Guver
nörer och Landshöfdingar, samt till magistraterne i sjöstäderna, 
med befallning att  sammankalla de handlande och med dem 
öfverenskomma om den quant itet nödvändiga varor hvarje stad 
ville åtaga sig a tt  inskaffa2). Den stad , som försummade att  
det åtagna quantum i tid lefverera, skulle plikta I Rdr för 
hvarje bristande tunna. Inom Maj månad skulle de nämnde 
varorna vara inkomna, men förlängdes terminen sedermera till 
Septem ber,  då böterna verkligen uttogos af de s täd e r ,  som i 
någon mån försummat sig.

Alla dessa nödvändighetsvaror samt dessutom regeringens 
stora uppköp af persedlar för flottans och arméens behof skulle 
emedlertid betalas med landets produkter. För a tt  derföre 
öka produktionen af sådana varor, som bäst kunde tjena till 
export, erhöll Upphandlings-deputationen befallning att  under
stödja jernbergslagerna med förskotter på 6 m ånader ,  hvilka 
efter denna tid skulle med jern återbetalas 3), och ålades dess
utom bruken såsom en skyldighet i följd af de erhållna för- 
skotterna, a t t  producera två tredjedelar mera än föregående år. 
Till landshöfdingarne i de län, hvarest någon betydligare j e r n -  
tillverkning drefs, afgick äfven befallning, att  göra sig under
rättade på hvad vilkor hammarpatronerne’ hade erhållit sina

1) Kgl. bref till Upph.-Dep. d. C Dec. 1717. R. A. registr.2) D. 9 Febr. 1718.
3) Kgl. bref d. 30 Dec. 1717.



förlag, sam t erbjuda dem H. Maj:ts bistånd att  förlägga deras 

bruk. Öfver denna åtgärd berömde sig Görtz såsom upp- 

hofeman mycket, menande alt den gagnat riket för några mil

lioner, sam t a t t  utan den skulle de flesta menniskor i landet 

hafva förgåtts. Bergslagerna vågade dock hysa den meningen 

att  för dem åtminstone vore Konungens förskotter af ringa 

nytta, och voro följaktligen föga angelägna derom. De erhöl- 

los nemligcn i mynttecken, men måste sedermera betalas med 

det tillverkade jernet efter det i taxan utsatta pris. Mynt

tecknen hade nu emellertid råkat i sådant vanpris, att  derför 

hvarken arbete  eller varor kunda erhållas, hvarföre ham m ar- 

patronernes vinst måste reduceras till mindre än noll, samt 

sjelfva brukrörelsen snarare försvåras än underlättas.

Oaktadt denna författning, ville dock ej de exportvaror, 

som kronan erhöll, förslå till behofven, utan tilitogo deremot 

»missbruken och svårigheterna» till den grad, a tt  intet jern 

fanns att köpa, utan lät köpmannen det heldre stå qvar i vå

gen, än sålde det för i taxan bestämdt pris. Ej heller fanns 

någon gräns för egennyttan, utan priserna på alla varor stegra

des dagligen och oupphörligen. Man måste derföre nu uttaga 

det sista återstående steget, nemligen, a t t  bemäktiga sig alla 

redbara handelsvaror i riket. Görtz framställde först sitt för

slag till öfverståthållaren, som sökte afslyra det, samt derefter för 

Konungen, som lätteligen lät sig bevekas af behofvet och af Görtz’ 

förledande fram stä lln ingar1). Han påbjuder derföre, a tt allt 

je rn , som är i vågen, skall tagas i beslag för H. Maj:ts räk

n ing ,  och ställas till Upphandlings-deputationens disposition, så 

a t t  ingen utan nämnde Deputations tillstånd något får uttaga. 

Af magistraten i hvarje stad tillsättas vissa förordnade att emot 

näm nde tillståndsbevis eller frisedel jernet utlemna, emottaga 

beitalning, högst 2 daler k:mt öfver taxan, samt tillställa den 

åt egaren. Och, tiliägges det, på det hvar och en må veta, 

a t t  ej meningen ä r  att beröfva någon hans egendom, utan blott 

a t t  hålla allt i billigt pris, samt uppmuntra så väl in-  som

1) Görtz’ bref d. 19 April 1718.



utländska handlande, a tt  förse riket med nödiga varor, så skall 
utan åtskilnad den, som först tillbjuder sig a t t  uppfylla det 
vilkor hvarpå jernet försäljes, erhålla det. Detta vilkor var 
a t t  hafva inskaffat nödiga varor, eller åtaga sig att göra det 
inom en viss tid. Sedan för denna förbindelses fullgörande 
r e v e r s 1) blifvit till Upphandlmgsdeputationen aflemnad, erhölls 
dennas frisedel a tt  utskeppa en motsvarande qvantitet jerri. 
Exportören ålåg det dock, a tt  betala egaren jernets värde ef
ter taxan och högst 2 daler k:mt deröfver för skeppundet. 
Dessutom måste han äfven sälja de införda varorna efter en 
viss taxa, utan afseende på myntsorten, emedan annars det 
åsyftade ändamålet, som var prisernas nedtryckande, icke kun
nat erhållas. En sådan taxa på alla varor hade derföre af 
Commerce-Collegium blifvit på Konungens befallning uppsatt, 
dock med den reservation, a t t  det ej kunde ansvara för dess 
lämplighet, i anseende till vanskligheten a t t  vilja sätta visst 
pris på handelsvaror 2). På samma grund fick ej heller den, 
som sådana varor infört, någon returlast, förr än han offentli
gen förkunnat till hvad pris han ville sälja det införda, samt 
detta pris blifvit jemfördt med taxan.

En förordning hade redan i slutet af föregående år 3) 
blifvit utfärdad, att ingen fick utföra koppar, messing, jern eller an
dra produkter innan han gifvit säkerhet a tt  i stället införa 
silfver eller ock nödiga varor. Denna förordning åsyftade egentligen 
att  hindra någon redbar egendoms undansnillande ur riket, då d e r -  
emot med den om allt jerns disponerande af U pph.-deput.  verk
ligen åsyftats, a t t  hindra den tilltagande bristen, samt att be
tala de stora lefverancerna för Kronans räkning af m underings-

1) Reversen brukade vara af följande lydelse: «som jag erhållit tillstånd Utskeppa 00 Skepp, jern, förbinder jag mig alt inom viss tid införa nödiga varor till samma värden. Dcputalionens frisedel innehöll: «Som handelsmannen N. N. hos oss rcqvircrat 00 Skepp, jern  till utförsel, sam t aOemnat sin revers på nödiga varors anskaffande, sä tillåtes han ete.« Handl. K. C. A.
2) Coin .-Coll. bref till Upph.-deput. 12 Ju li 1718. R. A.3) 27 Nov. 1718.



persedlar och dylikt. Som emedlertid allt jern i riket knappt 

förslog till det sistnämnda behofvet, hade man redan länge 

begagnat sig af det förutnämnda påbudet, för att  lägga beslag 

på alla landets exportvaror,  för a t t  medelst dessa kunna be

tala importen af spanmål, salt och andra nödvändiga varor T). 

Såhnda hade Konungen nu bemäktigat sig allt af något värde 

lan Jet egde, dels för a tt  dermed bestrida omkostnaderna för 

krigsmakten, dels äfven för a t t  direkt bispringa den nödställda 

nationen. Föga kom dock folket till godo af alla dessa för

fattningar, emedan så snart de verkligen införda varorna kom- 

mo i de mindre köpmännens händer stego priserna genast till 

3 à 4 gånger det genom taxan bestämda, ett  missbruk, som 

oaktadt alla förordningar ej kunde förekommas 2). Många blefvo 

deremot i grund förstörda och särdeles blef detta förhållandet 

med bergslagerna, hvilka väl erhöllo mynttecken i öfverflöd, 

men emot dessa ej kunde förskaffa sig hvad de behöfde att 

vidare drifva sin handtering, samt ej ens hvad lifvets uppe

hälle nödvändigt kräfde.

Att bristen och nöden tilltagit på ett  högst betänkligt

sätt, var icke okändt för Görtz, hvarföre han äfven varit be

tänkt på medel a t t  afhjelpa detta onda. Hans första plan för 

detta ändamål v a r  a lt upprätta magasiner i l lergslagerna, der 

nöden var störst, och till deras fyllande låta göra utskrifnin—

gar af spanmål i provincerna, emedan han insåg att  allmogen 

ej frivilligt skulle ditföra tillräckligt för behofvet. Sedermera 

fann han dock, a t t  sådana utskrifningar skulle medföra svå

righeter, samt a t t  dessutom annorstädes än i bergslagerna dy

lika magasiner kunde behöfvas, hvarföre han ändrade si tt  för

slag till ett hela riket omfattande. Ofver vintern måste man 

väl draga sig fram så godt man kunde, men för a t t  genast

1) Görtz föreslår Dernath den 9 Sept. 1718 a tt ltemäkligfl sig alla ri

kets produkter, emedan jernet ensam t knappt förslår för Konungens be- 

hof. Dernath genmälde derpå, a tt ifrågavarande method redan hela året 

blifvit begagnad. 17 Sept. 1718, R. A., tryckt hos Cedersehjöld: «Bihang 

till Riksdagen i Stockholm 1719.»
2) Görtz’ bref till Konungen med klagomål, a lt Öfverstålhållaren ej 

m ed nog stränghet beslra(Tar dessa brott. 18 Okt. 1718. R. A.



vid seglationens öppnande kunna erhålla nödvändiga förråder, 
föreslog Görtz Konungen, att  låta i alla städer inrätta magasi
ner, och till deras fyllande pålägga en gärd. Han bestämde 
denna gärd till 2  procent, men uppmanade Konungen att lik
som af egen drift öka beloppet ända till 6:te penningen af 
alla redbara kapitaler *). ] följd af detta förslag och i enlig
het med detsamma förordnade Konungen 2), a tt som han vore 
sinnad låta i alla städer upprätta magasiner, så skulle borger- 
skapet draga försorg derom, hvaremot det erhölle all den vinst 
deraf kunde falla, samt befrielse från contributionen för å r  1719. 
Som dock borgerskapet i städerna ej ensamt kunde ega makt 
a t t  upprätta sådana magasiner, så utskrefs för detta ändamål 
6:te penningen af alla redbara kapitaler, samt af allt guld och 
silfver, som undersåtarne egde så inom som utom riket.  Från 
denna afgift befriades dock ständernas obligationer, mynttecken 
och myntsedlar, kyrkors, skolors och publika verks egendom, 
allmogens och gemene mans, samt presterskapets, om den vore 
före förordningen förvärfvad. Alla andra deremot skulle innan 
den 1 Maj 1719 hafva erlagt nyssnämnde belopp af sina ka
pitaler, hvilket ställdes till borgerskapets disposition, för a tt 
derför uppköpa spanmål och salt till magasinerna, hvilka sedan 
beständigt skulle underhållas. Med uppbörden skulle så till
gå, att alla toge skriftlig ed af sina underordnade, och insän
de deras förbindelser till Contributions-ränteriet,  hvarefter be
loppet inom bestämd tid i ränterierna inbetalades. Obligatio
ner, mynttecken och sedlar voro befriade från afgiften, följakt
ligen fick den väl ej heller med sådana betalas, hvarföre det 
tillädes, a tt de kasserade carolinerne och plåtarne emottogos i 
betalning, utan a t t  någon fara vore för öfverlemnaren. Allt 
redbart mynt var ju  dessutom redan kasseradt, och vid stort 
vite befalldt, a t t  allt sådant skulle öfverlemnas till regeringen, 
hvarföre de kapitaler, hvaraf 6:te penningen skulle betalas, ej 
kunde vara särdeles betydliga. Också var  ej Görtz’ mening,

t )  Görtz’ bref till Konungen 27 Oct. 1718. Bihang till 1719 års riksdag af Cederschjöld pag. 98.
2) 2Ü Nov. 1718.



a t t  något betydligt skulle erhållas till magasinerna, men han 

beräknade, a tt  mångt, skrämda genom den edliga förpliktelsen, 

skulle for sina pennngar köpa obligationer, som voro befriade, 

och sålunda de dolda kapitalerna slutligen f ram lockas1 .

För a lt  kunna draga sig fram öfver den långa vintern 

utan att bristen öfvergick tiil hungersnöd, ansågs nödigt vara, 

a t t  hålla noga uppsigt, det ej något af lifsmedel undangöm

des, utan a t t  allt framtogs och så riktigt som möjligt fördelades. 

Till att dessutom hålla hand öfver taxornas efterlefvande, m yn

tets upprätthållande, och alla andra nya förordningar, kunde 

de vanliga tjenstemännen ej förslå, och voro kanske ej heller 

rätt  beqvämliga, emedan de ofta satte sig emot Görtz be

fallningar. Åtminstone klagade lian ofta, a t t  om någon gång 

hans välberäknade och nyttiga åtgärder medförde mindre väl

görande resultater, än de borde, så låge felet blott hos Konun

gens embetsmän, hvilka genom sin illvilja, egennytta och o -  

kunnighet gjorde allt för a tt  förderfva hans så klokt upp

gjorda förslager. Många gånger hade han derföre sökt förmå 

Konungen, a tt afskeda åtskilliga honom misshagliga embetsmän, 

för a t t  i deras ställe tillsätta andra mera villiga. Dessa kla

gomål hade dock nästan alltid varit utan framgång, hvarföre 

G örtz  var betänkt a t t  skapa ett  eget embetsverk, besatt med 

honom tillgifne, hvilka kunde vaka öfver att  hans bud och be

fallningar riktigt åtlyddes. Sådan var troligen anledningen till det 

år  17 1 8  inrättade nya embetsverk under namn af O rdnings- 

m an na-em be te t  eller Politiverket. Kgl. Rådet och Ö fvers te -  

marskalken Tessin, som utseddes till chef för detta verk, d e -  

finieirar dess åliggande vara, »att genom en allmän oeconomi 

och politi inkomsterna föröka, så att undersålarne blifva satta 

i de;t tillstånd, a tt kunna fullgöra, hvad den enskilda oecono- 

mieri, så väl till hvars och ens säkerhet, som beqvämlighet 

tarfwar.» Denna Politi åter »bestod i en jemn fördelning s t ä -  

derma och landet emellan, så att de ej trycka , utan u n d e r -

1) Görtz’ bref till Konungen den 27 Oct. 1718. R. A.



stödja hvarandra 1). Sålunda skulle i städerne iakttagas billig
heten emellan köpare och säljare, så a tt den ene ej förtrycker 
den andre, förekommas landsköp, hållas uppsigt öfver handt-  
verkerier och manufakturier, att  deras produktion motsvarar 
landets konsumtion: samt i allmänhet att  god ordning i allt 
hålles. På landet skulle isynnerhet efterses, att landtmannens 
ställning förbättrades, så a t t  han kunde uppdrifva jordbruket 
till motsvarighet mot rikets behof; hållas uppsigt öfver sk o -  
garne, inqvarteringarne, handeln länen emellan och allt dylikt, 
som till landets förkofran och innevånarnes fromma kunde 
lända. Till denna allmänna goda ordning hörde ock, a tt e f te r -  
forska paskillers och smädeskrifters ursprung, samt att  straffa 
förfa ttarne2). Embetsverket bestod af en Högsta Ordnings
man såsom chef, som residerade i Stockholm; två Ö fv e r -  
ordningsmän, äfven i Stockholm, som gingo chefen t i l l fhanda, 
och expedierade hans befallningar. I landsorterne en eller två 
Ordningsmän eller »Politihöfdingar» i hvarje residensstad, hvilka 
det ålåg att  verkställa högsta Ordningsmannens befallningar, 
biträda Guvenörer och Landshöfdingar i deras embetes u tö f -  
ning, och a tt  under deras frånvaro, såsom deras närmaste man; 
förrätta deras tjenst, utom i hvad till militärbefäl hörde 3). 
Utom denna allmänna instruktion hade hvarje Ordningsman äf
ven sin särskilda, lämpad efter det läns beskaffenhet och in
tresse, öfver hvars förkofran han var tillsatt a tt vaka. U nder 
Ordningsmännen lydde en hop exekutionsbetjenter med un
gefär samma förrättningar som policen, och egde de att a rrestera  
alla som ej ställde sig till efterrättelse politiordningarne. E m 
betsverket egde dessutom rätt a t t  för brott emot desamma, ome
delbart belägga med böter eller kroppsstraff, såframt b ro t te t  ej 
gick å lif och ära.

Sådan skulle i allmänhet det nya Politiverkets v e rk 
ningskrets blifva; men den närvarande bristen och nöden for

1) Tcssins bref till Cederström 26 Aug. 1718. A . A.
2) Tessins memorialer till Konungen 1718. R. A.
3) Instruktion för ordningsmännen 29 Juli 1718.



drade medel, som kunde mera direkt och omedelbart hjelpa. 

Ordningsmannen ålades derföre, a t t  hålla uppsigt öfver landt— 

männen, de t  de ej innehålla mera spanmål än de nödvändigt 

behöfva, och införa resten till städerna, att  der efter taxan för

säljas; a t t  hindra hvar och en att  förse sig med mera lifsme— 

del än hans uppehälle tarfvar, emedan annars andra skulle 

komma att  lida brist ; a t t  tvinga dem, som redan förut in

köpt öfverflödigt, a t t  afyttra sitt öfverflöd till behöfvande, ko rt-  

ligen att  söka, genom en så noga fördelning som möjligt af 

de befintliga nödvändiga varor, hindra bristen att  öfvergå till 

h u n g e rsn ö d 1). Dessutom ålägo dem vissa andra göromål, 

hvarom  man upplyses genom en särskildt instruktion, dem på 

Konungens befallning af Upphandlings-deputationen meddelad 2). 

Enligt denna ålägges dem, a l t  först och främst befrämja och 

verkställa allt, hvad Upphandlings-deputationen kunde komma 

a t t  befalla. Framför allt a t t  pådrifva det Kronans utskylder 

och isynnerhet de, som lyda under Contributions-ränteriet,  in

betalas vid föreskrifne terminer, samt a tt  restantierne för de 

näs t  föregående åren utan dröjsmål erläggas. Dessutom att 

hålla sträng hand öfver taxornas efterlefvande, för a tt  hindra 

d y rhe tens  tilltagande samt nödmyntets ytterl igare fallande i 

vanpris.
I början hade Tessin synnerligen intresserat sig för detta 

embetsverk, och skref  i egenskap af chef derför bref på bref 

till Konungen för att  utverka snar reglering af löner, instruk

tioner och annat för embelsmännen behöfligt. Snart fann han 

dock de biafsigter med verket voro förenade, särdeles genom Görtz’ 

enträgna begäran , att  få tillsätta ordningsmän, samt att han 

sjelf, ehuru verkets chef, skulle komma att  spela en tvetydig 

och  obetydlig role. Kallsinnighet och oenighet > pkom der

före  emellan honom och Görtz, och detta ,  c nte åtskilliga 

a n d ra  omständigheter, förorsakade att  embetsmä ens  tillsättande

1) Tessins circular till landshöfdingar och ordningsmän den 23 A pril 
1 7 1 8 . R . A.

2) 8 Oct. 1718. Kam.-Coll. Ark.



färdröjdes, så a tt vid Konungens dod verket ännu ej var fullt 
regleradt. Till oenigheten emellan Görtz och Tessin bidrog 
äfven, att  den sednare gick vida längre i sina bemödanden alt 
förekomma hungersnöd, än af den förre ansågs behöfligt eller 
ens rådligt, och ansåg Tessin sig dessutom, såsom O rdnings- 
manna embetets chef, böra hafva afgörande rösten i dylika frå
gor. Särdeles väckte Görtz lörslag till bageriers inrättande i 
Stockholm så väl Tessins, som många andras missnöje. En
ligt detta förslag skulle alla enskildta bagerier förbjudas och 
offentliga upprättas till sådant antal, a l t  de kunde förse hela 
staden med bröd efter taxan. För detta ändamål skulle de 
disponera all till staden inkommande spanmål, hvilken således 
skulle betraktas såsom en gemensam tillhörighet, och ej af nå
gon enskild uppköpas. En dylik förordning utfärdades också 
för hela riket angående rättigheten att bränna bränvin och 
brygga öl 1 ). Ingen fick nemligen ulan Kammar-Collegii eller 
Upphandlings-deputationens tillstånd tillverka sådant, och var 
den, som detta tillstånd erhållit, skyldig att förse med nämn
de varor e t t  helt bestämdt distrikt. Tessin protesterade emot 
dessa åtgärder, emedan det vore fara v ä rd t ,  a tt bristen ge
nom allt för stort tvång tilltoge, sam t att de, som kunde ega 
lust och förmåga att  förbättra landets tillstånd, derigenom a f -  
skräcktes 2). Görtz deremot, i full konseqvens med hela sitt 
föregående system, försvarade denna förordning, genom att  likna 
landet vid en belägrad fästning, hvarest ofta sådana åtgärder 
måste vidtagas.

Alla dessa åtgärder tyckes emellertid tillkännagifva, a t t  
rikets tillstånd blef med hvarje dag bedröfligare, a t t  nöden 
och den allmänna utmattningen stigit till den högsta grad. 
Ocli huru skulle det väl annorlunda kunna vara efter alla de 
oerhörda lidanden landet under dessa olyckliga år uts tått.  De

1) 29 Juli 1718. Scdnarc förbjöds alldeles a tt tillverka m era bränvin 
än livad till arm éen bchöfdes; «men, tillägges det, som denna vara ej kan 
undvaras bär i landet får den tullfritt införas. Commerce-Collegi bref 17 
Oct. 1718. R. A.

2) Tessins bref till Görtz 4 Nov. 1718. K am .-Coll, A rk.



ovanliga och tryckande skattebördor, med hvilka nationen var 

belastad, äfvensom de utpressningar och våldsamheter, för hvilken 

den var ofTer, hafva vi redan omnämnt. Afven andra bör

dor kommo dertill, isynnerhet inqarteringarne och de stora 

magasinsgärderna, som kanske ännu förderfligare ingrepo i 

landets välstånd. Inqvarteringarne voro så stora, a tt flerestä- 

des på två hemman lågo en ryttare  och två soldater, hvilka 

dessutom förde ett sådant lefverne hos den fattiga allmogen, 

a tt  sjelfva Dernath, ehuru utländning, ömmade derför, och på

minde att  man borde låta soldaterna veta, det de ej lefde i 

fiendeland. För fältmagasinernas behof utskrefvos stora gärder 

af spanmål, hvilka ofta uttogos flera gånger om året. Den 

utskrifna spanmålen skulle bönderna forsla ända till de orter 

der tnagasinerna for arméen voro förlagda, så att ofta gärder 

utgingo från Östergöthland och Småland, hvilka måste trans

porteras af dessa provinsers skattdragande ända till Norrska 

gränsen. Såväl för dessa transporter, som för inqarteringarne 

skulle väl betalning erhållas, men dels innehölls den af e m -  

betsmännen, dels voro alla dessa mynttecken och sedlar bön

derna en dålig ersättning för deras ihjälkörda kreatur och för— 

spilda tid. Genom sådane bördor blefvo många hemman ö f-  

vergifne, och flerestädes lågo stora sträckor af välmående och 

odlade trakter obebodda och öde.
Till den nöd, landets sålunda iråkade lägervall, måste al

s tra ,  bidrog ej heller obetydligt det öfverflödande nödmyntet 

och dess fullkomliga vanvärde. Isynnerhet ledo städerna och 

de provinser, som ej producerade tillrärkligt för eget behof en 

k ännbar brist på lifsmedel, emedan, klagade de, allmogon hade 

så mycket penningar, att  den ej vårdade sig a tt  försälja sina 

vanor. Isynnerhet hotades bergslagerna, sedan de förlorat sin 

m yoträ t t ,  och alla deras produkter utan redbar ersättning blif— 

vit dem fråntogne, mod den fullkomligaste undergång. Ar

betsfolket skingrade sig åt alla håll, for a tt  annorstädes söka 

sin utkomst, ooh bruksegarne förlorade således både förmåga 

ochi lust att hindra bergverkens förfall. Med deras undergång 

m å s te  äfven följa de provinsers, som af dem haft sitt uppehälle.



u

Allt var också derstädes så borttaget, a tt allmogen hade inlet annat 
a t t  lefva af än mjölken af några öfverblifna kor, och äfven 
dessa måste den förlora om utskylderna verkligen skulle u t -  
kräfvas. Folket åt visserligen bark, men dermed kunde ej 
åkrarne besås, så att  det Fick ej ens hoppas på bättre tider, 
om  det under vintern kunde berga sig för alt svälta till döds 1). 
I de Norrländska provinserna var bristen lika stor ; intet fanns 
hvarmed åkrarne kunde besås; af brist på salt lågo fiske- 
rierna nere, och folket hade till största delen flyktat till sko
garna, medförande sin enda återstående egendom, några få krea
tur, lika mycket af fruktan för uppbördsmännen, som för fien
den 2). Föga bättre  var tillståndet i de öfrige rikets delar; 
der  fanns väl öfverflöd på nödmynt, men med detta kunde 
ej åtskilliga skatter betalas, hvarföre såsom säkerhet fråntogs 
allmogen kreatur och åkerredskap, jemte annan dess dyrbara
ste och oumbärligaste egendom 3\

Detta landets bedröfliga tillstånd var hvarken Konungen 
eller Görtz obekant, men någon eftergift på skattebördorna var 
dock icke af dem att vänta. Tjenslemännen befalldes deremot 
oupphörligen, icke allenast att  utan försköning uttvinga de på
lagda skatterna, utan äfven att uppfinna nya, ja gjordes till 
och med för sin existens beroende d e r a f 4). Deras egen ställ—

1) Landshöfding Appelmans m em orialer till U pphandlings-deputatio- 
nen 31 Maj 1718. Kam.-Coll. A rk . Dessa skickades till K onungen, så 
att han ej kunde vara okunnig om tillståndet.

2) R apporter från Landshöfdingen i Vcsterbotten. 1717 och 1718. Kam.-Coll. A rk;
3) Sedan Upphandlings-deputationcn bem äktigat sig alla exportvaror och 

öfvertagit handeln, öfverhöljdes den med böneskrifter om undsättning och 
hjelp. Än är det någon husfader, som bevckligen anhåller a tt få köpa li
te t salt; än en bruksegare, som begär några tunnor spanmål, på det ej 
han och hans folk må svälta ihjäl. Sådane böneskrifter finnas eräkneliga 
bland Upph.-dcput. handl. i K am .Coll. A rk. och bevisa bäst huru stor nöden verkligen var.

4) U pph.-deput. och Com.-Coll. Circular d. 16 Juli 1718, «alt H ans 
M aj:t beslutat att Guvenörer och Landhöfdingar med alla underlydande 
skola njuta sin lön medelst en viss procent af alla i länet inflytande o rd i
narie och extraordinarie inkom ster, dock med vilkor, a tt de gifva v'd  
handen något sätt huru  detta må ersättas, på det K:gl. Maj:t ej må för
lora något af sina inkomster.» Kom.-Coll. Ark.



ning var älven föga afundsvärd, emedan de under dessa ti

der nästan aldrig utfingo något af sina löner. Från Collegier— 

na och andra embetsverk klagades också oupphörligen, att som  

de erhöllo intet och ej heller kunde få låna något, vore d e 

ras fattigdom så stor, a tt de af brist på kläder ej kunde lemna 

sina rum, hvarföre de måste försumma sin tjenst. Sammalunda 

var förhållandet med öfriga löntagarne, hvarföre de, som dertilf 

kunde ega tillfälle, tvungos att genom försnillning och prejeri 

söka sitt uppehälle. Hvad folket måsta hafva lidit så

lunda öfverlemnadt åt embetsmännens godtycke behöfver knapt 

nämnas. Äfven i moraliskt afseende måste nationen förlora 

genom de många tillfällen till bedrägerier som regeringens för

fattningar gåfvo; hvilket spioneri-system måste ej fostras ge

nom beständiga uppmuntringar till angifvelse för brott emot 

oräkneliga och ©billiga taxor; samt slutligen dessa på

bud om alla redbara medels öfverlemnande, hvarigenom man, 

tvangs, att antingen öfverlemna sin sista egendom till ändamål, 

för hvilka man ej egde något fortroende, eller att  genom skam 

lösa meneder söka bevara den. Och hvad ersättning egde 

väl nationen för alla dessa lidanden och förluster? Hoppades 

den väl a tt  af dess stora uppoffringar skulle skapas en lyck

ligare framtid, eller hyste den väl det förtroende och den kär

lek till sin regering, som ensam kunde lätta dessa bördor? 

Nej! intet af allt detta. Blott hat och förbannelser hördes 

öfver denna främling, hvars förderfliga rådslag bragt landet så 

nära sin undergång, och allmän var  den öfvertygelsen, a lt  

delta var det medvetna målet för hans sträfvanden 1).

Allt klarare började också nu alla inse, att  riket ej 

längre skulle kunna existera om ej fred snart erhölles. U p p -  

handlings-deputationen, ehuru hittills ett temligen villigt Görtz 

redskap, började nu äfven frukta för följderna af hans system, och

1 ) Sedan alla trupper blifvit dragna från östra sidan af landet till Norrige9 
gränsor steg missnöjet och förtviflan till det högsta. M an sade nu allm änt 
m eningen vara, a tt öfverlemna landet åt arffienden; åtminstone a lt sa 
stä lldes till, det denna måste vara bra kortsynt, för a tt ej begagna tillfäl
let. Bref från Dcrnath till Görtz 13 Sept. 1718. Bihang till R iksd, i 
S tockh . af Cederschjöld, p. 121.



protestera emot dessa utskrifningar af folk, penningar och va
ror, emedan ej annat än hungersnöd och fort villan kunde följa 
deraf. Särdeles häftigt klagade Deinath öfver de beständiga 
befallningarne att  lata slä mera mynttecken. Han försäkrade,
»att det vore honom ej möjligt hinna förfärdiga flera sädane. ej 
heller kunde alla de beslutade utgifterna dermed bestridas.
Om dock mynttecken ännu vidare skulle släs, måste med dem 
blifva ett sorgligt tvång, ty det vore omöjligt att uppehålla 
deras kredit, sedan de utgifvits till tio gänger högre belopp 
än den billigaste proportion kunde tåla. De måste derföre 
blifva af lika värde med en knappnål i jemförelse med plåtar— 
ne, och detsamma mdste förhållandet blifva med obligationerne, 
emedan fonden till deras inlösning stadnade i luften, sedan 
allt redbart m ynt blifvit utfört ur landet. Bäst vore derföre 
om Görtz ville komma till Stockholm, för alt taga affärernas
tillstånd i betraktande, emedan alla patenter och förordningar
blott ökade förvirringen 1). Och skulle han äfven önska att 
Görtz skaffade sig en skickligare kassör, emedan han hade h v a r -  
ken skicklighet eller lust, att  vidare tjenstgöra såsom sådan.»

Görtz deremot lät sig icke förskräcka, utan skäm tar  blott 
öfver sin embetsbroders »klagolåter», stundom äfven förebrår 
honom otåligt derför, och befaller honom att ej blanda sig i 
saker, som honom ej angå. Föröfrigt uppmanar han Dernath, 
att  blindt förlita sig på hans planers fasta grund, och påmin
ner skrytsamt, huru alla ansett honom för en narr ,  när han 
först lofvade upprätthålla mynttecknens kurs, hvilket han dock 
gjorde, hvarföre man borde lära sig att hafva förtroende till 
honom, huru illa det än såge ut 2;. Hvad mängden af n öd -

J) Bref från Dernatli till Görlz 10 Januari 1718. R. A. A tt i ögon
blick af nedslagenhet sådane Dernaths bref verkligen voro uppriktigt me
nade, är väl troligt. Stundom hände dock honom, att äfven i sina bref 
till Konungen framhålla sanningenoi allt för stark dager, hvarföre han  af 
Görtz fick uppbära förebråelser. Å tm instone synes så a f ett bref från 
D ernath till G örtz: «Om de bref, vi efter eder instruktion tillskrifva K o
nungen ej äro så ställde, alt de erhålla eder approbation, så låt ej h indra 
eder af min underskrift a tt skicka dem tillbaka och låta veta hvad der
uti ä r  a tt ändra.« 25 Januari 1718. R . A.

2) Bref från Görtz till Dernath 16 Januari 1718. R. A.



mynt beträffade så vore dermed ingen fara; det skulle han

sednast efter två års föregången fred med England eller Ryss

land förvandla i silfver, så a t t  landet aldrig varit rikare än 

det då skulle blifva. Till Konungen skickade han äfven en 

berättelse öfver sin förvaltning, hvari omordades, h u ru  flottan 

och arméen blifvit förstärkta och beväpnade, Konungens skul

der betalda, bergverkens tillstånd förbättradt, med flera andra 

fördelar, och allt detta blott medelst några mynttecken och 

obligationer xj. Han uppmanar äfven Konungen a t t  fortsätta 

kriget, emedan omständigheterna aldrig varit mera gynsamma för 

att  återvinna hvad man förlorat. Det tyckes häraf, som om Gortz 

ännu  ej tänkt att draga sig tillbaka från en plats, som, enligt 

hans egen berättelse, endast  Konungens enträgna begäran för

m å t t  honom emottaga o*ch så länge bibehålla. Alla de planer 

och förslager, som otvifvelaktigt blifvit förberedda, för a t t  sätta 

Sverige i stånd att begagna dessa gynsamma omständigheter,

afbrölos dock genom Konungens plötsliga fall, hvarmed äfven 

följde enväldets och dess redskaps.

Det bedröfliga tillstånd, hvari regeringen fann landet, har

redan  blifvit omtaladt. Dess första och angelägnaste omsorg 

borde  väl derföre hafva varit, a t t  söka bota landets skador och 

hela dess sår, Men hvem vill väl allt för hårdt bedömma, 

om framförallt behofvet af hämnd gjorde sig gällande, om det 

så llänge undertryckta hate t  gaf sig luf t?  Hvera kan väl an

nat än  beklaga att  nationen till alla sina öfriga olyckor äfven 

lade; vanäran?  Detta hat var också inom alla klasser lika stort 

somi allmänt, ty  alla hade lidit af den förra styrelsens våldsam

h e te r ,  till hvilka alla Görtz ansågs såsom upphofsman. Såväl 

Commissions-domstolen, som Ständerna blefvo derföre obevek

liga,, och den fällda dödsdomen gick lika obevekligt och bråd

sk a n d e  i fullbordan. Det blodiga straff, som öfvergick Görtz,

1) G örtz’ berättelse till Konungen om sin förvaltning af Sveriges fi
nancier den 22 October 1718. Tryckt hos Cedcrschjöld. Bihang till Stockh:s 
r ik sd a g  1719, pag, 142.



har dock lika m ycket ländt hans ära till fördel, som den ska
dat nationens, ty  efterverlden har så gerna velat glömma, huru 
länge Svenska folket varit offer, innan det blef bödel.

Med Konungen och Görtz föllo äfven de nya administra- 
tionsverk, de skapat. Redan den 5 Jan. 1719 entledigades 
U pphandlings-deputerade; deras sysslor fördelades på de 
öfriga embetsverken, och de sjelfva kallades till räkenskap. 
En kommission tillsattes a t t  granska Upphandlings-deputatio- 
nens administration af de densamma anförtrodda medel. För 
detta  ändamål skulle uppgifvas, till hvad belopp omyndige barns 
och kyrkors medel blifvit lemnade till U pphandlings-deputa- 
tionens disposition; hvilka som blifvit tvungne a t t  bortvexla 
sina redbara penningar emot nödmynt eller obligationer, samt 
till hvad belopp detta skett;  huru mycket under åren 1716 , 
1717  och 1718 hvar och en under namn af allmänt lån för
s träckt Kronan, sam t om dessa försträckningar blifvit betalda, 
med mera dylikt. Detta skulle undersökas på det sätt, att  i 
hvarje härad genom landshöfdingen utsågos personer af olika 
klasser, som ej haft med allmänna medel a tt  skaffa, för a tt  
anteckna hvao de kunde få veta om denna sak. I de stora 
städerna undersöktes likaledes, huru mycket blifvit exporteradt 
under de år Deputationen disponerat handeln, samt hvad i 
stället inkommit. Alla dessa berättelser skulle förseglade in
sändas till Commissionen 1). Af de till rätta ställde Depute
rade frikändes snart Thegner, v. O tter och Höpken, emedan 
de blott varit viljelösa verktyg, som ej haft med kassan eller 
räkenskaperna att skaffa. Dernath qvarhölls i arrest ända till 
medlet af 1720, men då man ej kunde finna sak med honom, 
frigafs han på ständernas begäran. Eklef deremot. som egent
ligen skött räkenskaperna, qvarhölls i fångenskap ända till år 
1727, då ändtligen alla Upphandlings-deputationens räkenska
per blifvit afslutade och af Commissionen godkända. Han er
höll då tillstånd att  lemna landet med ett offentligt e rk ä n -

l )  Riksens Standers Commissions Publication 17 Juli 1719. K am .- Coll. Ark.



nande af hans osparda nit och möda, samt dertill en penninge- 

ersättning *).
Contributions-ränleriet erhöll genast vid ständernas sam

manträde befallning att ej vidare befatta sig med några dispo

sitioner. Genom Kungligt bref anbefalldes det sedermera, a t t  

till Statskontoret öfverlemna räkenskap för alla restantier, eme

dan sistnämnda embetsverk hädanefter skulle förvalta så väl 

dessa som contributionerna 2). Afven Contributions-ränteriets 

förvaltning skulle granskas af ofvannämnde kommission.

Att befria landet från den stora mängd nödmynt, hvar

med det var öfverlastadt, bief de samlade Ständernas första 

och svåraste arbete. En särskild deputation, bestående af A -  

del, Prester och Borgare, tillsattes för att taga i öfvervägande, 

huru dermed bäst skulle tillgå. Nästan alla öfverensstämde deri 

a t t  mynttecknen, som till ett  antal af ungefär 27,000,000, voro 

utelöpande i landet 3), ej utan allt för stor skada längre kunde 

få finnas i rörelsen. Svårigheten låg då deri, att utan allt 

for stor orättvisa kunna indraga dem, emedan staten, oak -  

tadt de högtidliga försäkringar, under hvilkas garanti de af 

Konungen blifvit u tg ifna , ej ansågs kunna åtaga sig deras in

lösen, emedan dess skuld uppgick til öfver 60,000,000 daler 

s:mt, en summa som öfversteg värdet af landets hela egen

dom 4). Efter långa och bekymmersamma öfverläggningar, och 

efter oräkneliga förslag, kom man slutligen öfverens a tt  ned

sä t ta  deras värde till hälften. Mynttecknen skulle fortfarande 

gå i rörelsen för e tt värde af 2 öre s:mt, för de återstående 

14 skulle af staten erhållas försäkringar. Bondeståndet en

sam t protesterade med förtviflans mod mot denna indragning; 

det visste ej hvaraf det skulle lefva, ej heller hvarmed det 

skulle betala sina utskylder. Det ville åtminstone erhålla till

s tånd  att betala contributionen och rekryteringen med mynt

1) «Rettung der E hre etc., pag. 321, 322.
2) Kgl. Bref till ( 'nn tr. R änt. 24 Maj 1719. R. A.
3) Räntmäslaren ftäfeldls berättelse till Secreta Utskottet.
4) 2 procents Contributionen, som utgick af all lös och fast egendom, 

g jo rde vaniigen ett belopp af 1,400,000 dal. smt. Enligt denna beräk
ning: skulle all landets egendom uppgå till förut i texten nämnde summa.



tecken, emedan annars samma elände skulle blifva som fjrut. 
Det tordes ej heller återvända till sina bygder, om det urder- 
tecknade e t t  sådant beslut. Alla protester voro dock fåfinga 
och de fmgo nöja sig a tt  underteckna en reservation emot 
mynttecknens nedsättning. E tt  särskildt »Riksens Ständers 
Kontor» inrättades, både för att  besörja mynttecknens ind-ag- 
ning sam t obligationernes och sedlarnes inlösen. Dessa sed- 
nare nemligen, såsom utgifna under ständernas garanti och 
emot reda penningar, skulle fullständigt inlösas. För detta än
damål upplifvades Upphandlingshjelpen, ehuru under name af 
bevillning för gälds afbetalande. Innan obligationerna inlöstes, 
borde dock först säker kunskap inhämtas huruvida staten verk
ligen för dem erhållit valuta. Denna undersökning uppdrogs 
åt samma kommission, som skulle granska Upphandlings-depu- 
tationens och Contributions-ränteriets förvaltning, Denna pu
blicerade derföre, a t t  alla innehafvare af dylika statens för
bindelser skulle inom en viss termin dessa hos densamma upp
visa, så framt de ville njuta betalning. Denna termin förläng
des dock sedermera flera gånger, emedan de äskade u p p y s -  
ningarne endast långsamt och oordentligt erhöllos.

Underrättelsen om mynttecknens nedsättning medförde i 
början m ycken klagan och oro, samt ökade ytterligare miss
troendet. De emottogos derföre ej ens till det åsatta värdet 
af 2 öre s:mt, utan föllo oupphörligt, så a t t  de år 1730 en
dast gällde i  öre s:mt, hvilket dock betydligt öfversteg deras 
inre v ä r d e 1 ). Åtgärderna för att  återlifva handeln och rörelsen, 
det allt förlamande tvångets och de flesta taxornas borttagande, 
framlockade dock snart de undangömda och utförda kapitalerna 
och inkallade nya, så att  mynttecknen småningom inflöto och 
uppsmältes. Snart tystnade äfven klagomålen öfver nöd och 
brist och landet uppblomstrade åter. Fredens och frihetens 
välsignelser helade sålunda sn a r t  de blödande såren, och Sven
ska folket glömde, hvad det lidit under sin tolfte Carl, för a tt  
blott minnas den ära det vunnit.

1) A f elt skeppund koppar, som värderades till 180 daler s:mt, slogos 
vanligen om kring 30,000 stycken m ynttecken, som hvart och ett skulle 
gälla 1 daler s:m t.


