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Med.alj skgen till minne aa Karl XII:s ankomst till Ystad 171t.

När Sverige styrdes
frän Ystad

AO GOSTA LINDEBERG

"cancellisten Nord6n inkallades och tillfrågades, om han ej vet av

några försiaB: som Görtz 1,716 i Ystad till Hans Kongl. Maj:t ingifvit.
Svärades, ^r1Gört, 

efter Hans Maj:ts egen befallning tagit originalen

tillbaka".
Citatet år fränjanuari 1719 och hämtat ur protokollet över rättegång-

en mor Georg Heinrich von Görrz, Karl XII:s mäktige gunstling och

förste ministär. Hans och enväldets fiender hade tagit makten efter

kungens död föregående år. Några av dem satt i den kommission, som

skufe ställa Görts till ansvar för hans förvaltning och - inom parentes

sagr - indirekt uttala en förkastelsedom över enväldet' Att Göttz skulle

få strängast möjliga srraff var från början avgiort, och .rättegången
bedrevs Ia ,rpp."bärt partiskt, atr man med full ratthar kallat dödsdo-

men över hå"om för justitiemord. Men domarna och de övriga nya

makthavarna upptäckte snart, att de visste alldeles för litet om vad som

verkligen hade hant under den "görtzka" tiden. vilka av de många
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nyheterna på t.ex. ekonomiens och finansernas område, som tillkom-
mit under denna period, hade haft Görtz till upphovsman? Så mycket
hade man i farje fall klart för sig, och det yar att han inte haft något
nämnvärt inflytande hos kungen före dennes ankomsr till Ystad i de-
cember '1715. Med någon överdrift skulle man kunna säga, att man rrar
oklar över mycket i den görtzka politiken, men man hade klart för sig,
att den hade börjat i Ystad.

Sven Carlquist har i YF, VIII, skildrat de yttre konturerna av Karl
XII:s vistelse i Ystad under tiden 13 december 1,715 - 16 februari 1716.
"Men det ligger", säger han, "utanför det föreliggande lokalbetonade
ämnet att närmare redogöra för resultatet av kansliarbetet för landets
del, som under dessa månader utgick därifrån". Följande översikt är
avsedd att i någon mån komplettera Carlquists framställning i detta
avseende.

"Så länge Vi Oss här i Ystad uppehålla, skall posten härifrån afgå till
Stockholm fyra gänger i weckan", heter det i ett kungligt brev till
Kanslikollegium i december 1715. Förstärkt postgång mellan Stock-
holm och Ystad var förvisso av nöden med tanke på den organisation,
som riksstyrelsen kom att få under Karl XII:s tre sista år, när först
Ystad och sedan Lund var residensstäder. Den egenrliga centrala för-
valtningen var kvar i Stockholm. Där fanns rådet, som under kungens
Iånga frånvaro utomlands hade skött en del regeringsärenden men nu i
stort sett fick nöja sig med att fungera som högsta domstol. Där fanns
också de gamla centrala ämbetsverken, kollegierna, vart och ett med
sina speciella uppgifter: Kansli-, Kammar-, Krigs-, Kommers- och
Bergskollegierna samt Statskontoret. De skötte inom respektive områ-
den detaljerna av den centrala förvaltningen. Kanslikollegiet intog en
särställning. Det var sedan gammait konungens expedition. Där mot-
togs skrivelser, riktade till kungen, och där uppsattes kungliga brev,
förordningar och påbud. "Kunglig Majestäts kansli" hade till en del
som "fältkansli" följt kungen utomlands. Nu fick kansliet 1.713 en ny
organisation. Det indelades i expeditioner för olika grupper av rege-
ringsärenden, t.ex. utrikes-, krigs- och finansärenden. Som chefer för
expeditionerna tjänstgjorde ombudsråd med statssekreterare och andra
tjänstemän som biträden. Expedidonerna och ombudsråden kan be-
traktas som föregångare till våra dagars departement och statsråd.
Kanslitet i sin nya gestalt hade varit hos kungen i Stralsund och lyckats

ta sig över till Sverige strax efter honom. Det stannade kvar i Ystad ända
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till oktober 1716, dä det flyttades över till Lund. Endast ettpar sekrete-
rare följde kungen på hans resor och faktäg.

Men det var inre bara ombudsråden, som följde kungen till ystad.
Dit kom också Görtz, om vilken den franske resenären La Morraye
säger, att han motsvarande "en Legion av kollegier". En annan iaktia-
gare kunde berätta, att kungen kunde sitta och överlägga med Görtz
ända till 12 pä namen utan att ge sig tid att äta kvdllsvard. Hans
inflytande över Karl XII blev allt större, rrors am han inte var och aldrig
blev svensk undersåte. strängt rager var han ingenting annat än ett
främmande sändebud, närmare bestämt från hertig Krisiian August av
Holstein-Gottorp, förmyndare för Karl XII:s unge systerso, Ka.l
Fredrik.

som kungens förnämste rådgivare kom Görtz att bli srats-, utrikes-,
finans-, handels-, folkhushållnings- och rustningsminister. Ifråga om
intelligens och uppslagsrikedom hade Görtz knäppast sin like-i den
tidens Sverige, men det ligger också något i vad Lä Motraye säger om
honom. "Han var större, när det gällde att uppgöra planer, än när det
gällde att verkställa dem".

Planeringen av Sveriges sista kamp för bevarandet av landets stor-
maktsvälde började i Ystad. Kungen själv, hans förnämsra rådgivare
och hans övriga "ministrar" var samlade där. Resten av den centrala
förvaltningen fanns på någorlunda bekvämt avstånd i Stockholm.

Szteriges militära läge

Vid början av 7776 verkade vårt lands läge nästan förwivlat. Utom de
gamla fienderna - Ryssland, Sachsen-Polen och Danmark - hade två
nya tillkommit, nämligen Preussen och Hannover. Det sistnämnda
landets härskare, kurfursten Georg, var dessutom kung av England.
Trots att detta land formellt var neutralt, kunde man tidvis använda
dess flotta mot Sverige. Av rikets område återstod ungefär det nuvaran-
de, sedan Stralsund kapitulerat i december 1715 och §Tismar några
månader senare. Finland, de baldska områdena och de tyska provinser-
na hade alltså gått förlorade och därmed också deras resurser i folk och
pengar. Det svenska huvudlandet var hänvisat till sina egna tillgångar,
som var hårt ansträngda efter 15 års krig, ett års pest (l7l}) och ofta
återkommande missväxrer. Svenska folket torde med all säkerhet ha
önskat en snar fred, även om den skulle medföra förluster i landområ-
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den. För Karl XII framstod det däremor som en självklar plikt att
bevara det rike, som han mottagit av sin företrädare.

Det är ganska förståeligt, att Karl under srörre delen av äret 1716
stannade kvar i Skåne. Den fientliga koalitionen förberedde nämligen
ett sista förintande slag mot sverige. En dansk-rysk arm6 drogs samman
på själland, och meningen yar, att den skulle föras över till Skåne under
skydd av de allierade flottorna jåmte en engelsk eskader. Tsar perer,
som börjat sin sjömilitarabana som chef för ett par små skuror, kunde
nu hissa sin befälsflagga som högste befälhavare för en dansk-rysk-en-
gelsk flotta. Der var för att förekomma eller försvåra detta anfall, som
Karl XII först sammandrog en arm6 för attpå den far tillfellet fasta isen
gå över till själland. När ett plötsiigt töväder kom emellan, riktade han
istället ett angrepp mot södra Norge.

Den stora koalitionen blev ernellertid militärr sert em fiasko. Dan-
marks planer rubbades i någon mån genom det svenska angrepper mor
Norge. vänskapen mellan rsaren och Frederik IV förbyttes i misstro.
Georg av England såg med ovilja tsarens planer pä att byggu upp en
maktställning i norra Tyskland. Det gick så långt, itt *r., i åiplo-ätir-
ka. kretsar allvarligt räknade med krig mellan Ryssland och England.
Misstron och rivaliteten utnyttjades på ett förträffligt sätt 

^u 
Gört

under och efter den utländska resa, som han företog under ären 1716
och 1717.

- De fientliga makterna uppehöll emellerrid var för sig en nog så
besvärande blockad mot sverige, men i övrigt fick vårt land i storr sert
vara i fred för direkta krigshandlingar.

Militära rwstningar
"Vi äro", hette det i en kunglig publikation från Ystad i slutet av

december l7t5, "betånkte på att skaffa vära trogna undersåtar en för-
delaktig och säker fred. Men en sådan står icke att erhålla, om ej åt
fredsunderhandlingarna ges behörigt eftertryck genom en god författ-
ning (beredskap) till både lands och sjöss". Därför måste arm6n och
flottan sättas i stånd. När det gällde rekryteringen av manskap, hade
Karl XII att tillgå indelningsverker, den militära organisation, som hans
fader hade skapat. Befälet var sramanställt och hade antingen konranra
löner eller boställen att leva av. Infanteriregementena satres upp land-
skaps- eller länsvis. Landskapet eller länet indelades'i rotar. Värje rote
bestod a.,'. ett större eller mindre antal gärdar, som tillsammans skulle
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anskaffa en soldat och underhålla honom i fredstid med ett torp med
åker- och betesmark, som han själv fick bruka. Därtill kom en smula
extra avlöning in r,atura samt några daler i lön. Rotarna i kusmrakterna
fick i stället för soldater anskaffa båtsmän för tjänstgöring på flottan.
Vid rytteriet fanns det i stället för rotarna s.k. rusthåll. Dessa utgjordes
av större hemman, som vardera fick anskaffa och underhålla en soldat
och en häst. I gengäld befriades de från vissa skatter till kronan.
Halwägs mellan Ystad, där denna uppsats trycks, och Lund, där den
skrivs, har ett sådant gammalt rusthåll bevarats - Kulturens Östarp.

Städerna deltog inte i rotering och rusthåll. Deras bidrag till den
levande försvarskraften utgjordes av båtsmän, som varje stad fick an-

skaffa till ett antal, som berodde av dess invånarantal och ekonomi.
Ystad skulle sålunda ställa upp 7 båtsmän, Malmö 20 och Lund 5. Detta
"ordinarie båtsmanshåll" räckte emellertid inte till under krig, och
därför fördubblades anraler vid krigsutbrottet.

Det gällde om både rotar, rusthåll och städer, att om en soldat eller
båtsman blev för gammal, stupade eller invalidiserades, skulle en ny
anskaffas. Ysmds representant vid tZlg års riksdag rådmannen Jacob
Jönsson berättade, ait staden sedan 1700 måst a.rskiffa 35 båtsmän.

Städernas båtsmän, som inte hade några torp, fick i stället bidrag till
hyra. Dessutom skulle de förses med ett slags uniform av buldan (grovt
linne) samt underkläder, skor och hängmattor. Att Ystad enligt stadens
räkenskaper l7l9 fick betala w 756 daler i "båtsmansskatt", säger

kanske i och för sig inte så mycket. Det är i varje fall ungefär hälften av

den vanliga krigsskatten, kontributionen, till kronan.

Det kan tilläggas, att armön sedan gammalt även hade värvade för-
band, som i fredstid låg i garnison i fästningar och större städer. Dit
hörde Livgardet och artilleriet.

För Skånes del var kavalleriet det viktigaste vapenslaget med två
regementen, det norra och det södra. Det sistnämnda var föregångare
till Skånska dragonregementet, som så småningom skulle bli Ystads
eget regemente. Vid krigets början uppsattes ett tredje regemente kallat
"Skånska ståndsdragonregementet". Det byggde inte på de vanliga
rusthållen utan bekostades av adel, präster och övriga "ståndsperso-
ner", t.ex. ofrälse ämbetsmän och godsägare. Som exempel kan näm-
nas, att professorerna i Lund tillsammans fick bekosta utrustningen ay

16 dragoner och att kyrkoherden i östra Sallerup, Simon Palm, fick
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särskilt beröm av myndigheterna för nit och plikttrohet, när det gällde
att rusta dragoner och ta emot inkvarteringar.

Alla dessa tre regementen hade följt Karl XII till död eller fångenskap
i Polen och Ryssland, och sedan hade de måst sättas upp på nytt.
Dessutom måste rusthållarna i Skåne liksom i andra landskap sätta upp
ett "tremänningsregemente", vilket betydde att rusthållarna fick slå sig
samman tre och tre för att anskaffa en ryttare utöver den vanliga
uppsättningen.

Det kunde visa sig svårt att fä tagi lämpliga och villiga rekryter, som
kunde godkännas vid mönstringen. Utrustning och häst kunde till-
sammans uppgå till omkr. 200 daler, och därtill kom den s.k. legan, en
summa som den nye soldaten fick vid anställningen. Även hästarna
kunde bli ett problem t.o.m. i Skåne med dess traditionellt stora
hästuppfödning. Man fick tillgripa utvägen att mot betalning tvångs-
utskriva hästar. Sålunda förtäljer en rapport i Ystads arkiv frän L716,

att smdens borgare levererat 15 hästar till Fältartilleriet till ett samman-
lagt värde av 367 daler. Rådmannen Anders Delphins bidrag utgjordes
arr "en brun häst med stjärn och vita bakfötter, sex år gammal och
värderad til|25 daler". Så när som på priset kunde uppgiften mycket väl
ha förekommit, när hästinskrivning i större skala för sista gången ägde
rum i Sverige under andra världskriget.

Man använde alla möjliga uwägar för att skaffa folk till krigsmakten.
En förordning från Ystad tyder på att kungen i ett nödläge måste
tumma på de stränga disciplinkraven. De soldater och båtsmän, "som
av obetänksamhet och wanart hafva rymt ur IWår tienst och uppehålla
sig i skogar och fördolte ställen", skulle slippa straff, om de anmälde sig
hos vederbörande guvernör eller landshövding. Det kan tänkas, att
bland dessa befann sig några av de desertörer, som enligt Bjurling,
Ystads historia, I, efterlystes från predikstolarna, kanske renmy den
båtsman, som enligt signalementet var "svarthårig, fet och rödbrusig i
ansiktet, klädd i en blå båtsmanströja och byxor, grå strumpor och med
en rävrumpa till halsduk".

En viss förstärkning tillfordes det svenska försvaret, genom att sven-
ska soldater och båtsmän, som råkat i fångenskap hos t ex danskarna,
lyckades rymma och tog sig tillbaka till Sverige. Sålunda hade borgarna
i Ystad 1716 nö)et att välkomna sju underofficerare, "som sig från
fienden utpractiserat", och debitera kronan för deras underhåll och
vidaretransport till Malmö.
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För oss med vår allmänna värnplikt !T d:, synas egendomligt, att enmvcket stor der av,rikets.manliia befolkring';;;fr";;;; från krigs_tjänst, inte på g.ur.q. av årder eile"r fysisk .i*iliigrr"r'.,,?" pa grund avyrke eller arbete. Til..d*:? kategoriå, sträckte sig inte indelningsverker,
och kronan fick derfc;.r tillgripain u*?g_,_r_o__ inte.begagnats på Iänge,nämligen 

.tvångsutskrivnin"g. i feb.uari 17 r. 6 utfårdades 
-från ystad ettbistert påbud, som visade,"r...-r, upptäckt 

"" ,i;;;;", liten mend.ock manskapsreserv. Det gäilde gyrn,lrri..nas ärdre ereuär och univer-siterens studenrer. Det fanirs, h#e det i den-kungriga förordningen,anledning att misstänka, a* många unga och friska'y'rglirg* besöktenämnda läroanstarter under fa.eiend,rl,rg,i,i iäi.;'b'."k];, konsrer,,men i stället levde i lättja och förledde ,ia., a"r"; il;å sitt dåriga

::::t, 
Sådana studerande skulle inskrivas ,o- ,otäri., vid Livgai_

Det kungliga- påbudet mo*ogs inte med någon nämnvärd entusiasmav dem det vederborde. I .Lunä reagerade ,ria"rrr"rrr, _.i pror"rr.,och upplopp. Det var mening".r, ,,r'J" ,k^"11..;;;;.r"r'i"rra,, sig påuniversitetet - det r.rvarardJs.k. Lundaga.drhrrr.il;;;;;, professo_rerna genom förhör skulre kunna utröna, om de bedrev sina studiermed allvar' I stället samlades studenterna uhnför, beväpnade medv1!1i9r (vilket var deras rättighet) och i någ.a frril;ä;;;kåi"r. Dörrentill förhörsrummet spikades igen, 
-och några proferror"r, ,å.r, försöktelugna d.e uppretade ,r,gdo-rirrr,'hdr,d; ;:å;irrl*gri ..r, musköt_

'k:lr,l dock lyckligtri, iösa. Tilt stut l/.ird", d"" ;;;;?;e åch ailmäntavhållne professoi Andreas Ryderius tara förstånå Å"Ja.-. Kungenmåste ge efter ifråga o'n ,trd"rt".nr. Nä. hrn langr; f*,, pa året självslog sig ner i Lunä, kunde ha, dock-inte råta bri att håila utkik efterlämpliga soldat- och officersämnen. o- 
"r, 

ovanrigt rång och värväxtung smålandsstudent berättas det, atr kungen hrd.'rr,, ,ig 
-iirr.r"t 

,tt
g-11 Jronom 

till löjtnant' Fadern,-som var kyrkoherde, lyJkades i sistamrnuten smuggla ur sonen från Lund och få Åo"o- prar#*a r hemstif_ter. Därmed var han utom räckhåll för d"" kr;;li;;';;;;;ä.
under srörre delen av kriget och inte minst under ären 7716-17 ficksvenska folket dras..med yiterligare ett par bördor, som hade medförsvaret att göra. När truppel r,;?rty,trJes inom randet, måsre bönder-na gå till handa med t.ansporrer, ,o,, ,og både kuska, å.r, hästar ianspråk. När en trropsty.kä lag siitta, k""å. ur., ;;;;";;" soldaterbo på egna rorp. De^andra i"år;;;;;s. Inte minst gällde detta om
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skåne 171.6, dä 21.000 man drogs samman dit i väntan på den dansk-

ryska invasionen. Från både landsbygd och städer klagade man över de

tunga bördor, som inkvarteringarna utgjorde. Soldater och_officerare

,kril. förses rned logi, kost och foder till hästarna. Betalning datför

skulle utgå enligt sarikild taxa men släpade ofta efter. Sålunda kunde
ystad vid tltg års riksdag anmäla en sådan fordran på kronan på 4.000

daler. Ett annat problem utgjorde - ibland åtminstone - de inkvarte-

rades uppträdanäe. Enligt i., gam*al..god regel skall en inkvarterad

.rppföra rig så, art han ar velkommen tillbaka. Att döma av klagoTåIen

häi d.rr.,r" sunda princip inte alltid iakttagits. På ;i1a hi]l i Skåne

klagade kvartervärårrrr, 
^ör,"r. 

att soldaterna inte ville hålla tillgodo med

huäanskost och svagdricka utan ville ha öl och brännvin till maten.

Kaparna

Från Karl XII:s återkomsr från fälttåget mot Norge vären 1716

och till hans sista f;ktäg på senhösten 1.718 förekom inga större krigs-

handlingar. De allierade nöjde sig med blockad till sjöss, som givewis
avsåg ait avspärra Sverige från tillförsel. Den svenska flottan kunde

inteheltbryt, d"rt, blockad, och den svenska utrikeshandeln med egna

fartygblev allt obetydligare. För att i någon måri försvaga verkningarna
av bläckaden och betala fienden med samma mynt tillät kungen sina

undersåtar att utrusta kapafiarty g.

Ordet kapare har i vira dagar färt en ytterst obehaglig klang. Vid
17oo-talets Borlrn hade däremot kaperiet en sedan länge erkänd och

fullt laglig ställning som en form av krigföring till sjöss och får inte

förväxläs med sjör|veri. Sjörövaren, piraten, srod helt utanför lagen,

och galgen eller rånocken blev hans lott, om han togs tillfånga. Kaparen

däremot var en enskild person, som under krig av sitt lands regering

fick ett s k kaparbr.-,, ,o- gav honom rätt att utrusta ett fartyg och

med dettapåege., hand skada fiendens handel. Alla de fientliga handels-

fartyg, som hä., kunde erövra, dllföll honom som "goda priser" med

last'oih allt. Även neutrala fartyg, som gick på fientliga hamnar eller för
fiendens räkning, kunde uppbringas. Naturligtvis fick kap-aren ta sam-

ma risk som örlägsfartygen att bekämpas och besegras av fienden.

Under de storä krigen i västra Europa under slutet a.\/ 1600- och

början av 1.7}}-talet bedrevs kaperi frän alla de krigförande. De relativt
få svenska fartygen med västeuropeisk destination löpte sändig _fara att
bli uppbringrd" ,r, engelska, holländska, franska eller spanskakapare,
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som i många fall kunde behålla bäde farryg och last uran ersäuning till
ägaren. Karl XII fick anledning att påminna därom, när västmakrerna,
särskilt England och Holland, efter 1710började komma med klagomål
över de svenska kaperierna.

l7l5 fick de svenska kaperierna ett nytt och givande verksam-
hetsfält efter att under nägra är ha haft skäligen blygsam omfattning.
Karl beslöt nämligen att rikta ett indirekt slag mot Ryssland. Tsaren
hade ju erövrat de svenska besittningarna Ingermanland, Estland, Liv-
land och Finland. över deras hamnar, t ex Riga, Reval och Narva, gick
en stor del av Rysslands utrikeshandel. Särskilt viktig för västra Euro-
pas sjöfarande nationer var den ryska exporten av "nayal stores", dvs
tjära, beck, lin och hampa. Nu bestämde kungen, att alla fartyg, även
neutrala, som kom från eller var destinerade till de av ryssarna erövrade
hamnarna, skulle betraktas som "goda priser" for både örlogsfarryg
och kapare. Det för kaparna utfärdade reglementer var så detaljerat, att
det borde komma en modern byråkrat av den mera petiga typen atr
slicka sig om munnen. För att undgå att bli uppbringade måste skeppar-
na, såväl svenska som utländska, vara försedda med ett otal dokument
om ursprung, åganderatrcförhållanden och destination for både fartyg
och last. Födelseort för varje besättningsman skulle anges, och om mer
ån l/4 av besättningen dllhörde en fientlig narion, skulle fartyget tas i
beslag. Som exempel på hur strängt reglementet tillämpades kan följan-
de exempel anföras. Ett holländskt fartyg, destinerat till Danzig, hade
hejdats av en kapare. Det befann sig då misstänkt nära Riga, och det
räckte för att kaparen skulle kunna lägga be§lag på det.

Det är förklarligt, att de engelska och holländska regeringarna skick-
ade ut krigsfarryg för att konvojera sina handelsfarryg till östersjön.

Faktum år ivarje fall, att Sverige drog fördel av kaperierna på två särt.
Den för tsaren fördelaktiga handeln på de erövrade proyinserna avtog
märkbart, och det blockerade Sverige fick in massor av yaror med de
kapade fartygen. Värst var det för de svenska fartygen, som rrar lika hårt
bundna av kaperireglementet som de utländska och dessutom måste
frukta de fientliga örlogsfarrygen. Bland de svenska fartygsägarna var
kaperierna därför mycket impopulära.

Det visade sig så småningom, att det fanns ett kryphål i kaperiregle-
mentet. Det blev ailt vanligare, att skepparen på ett kapat handelsfar-
tyg kunde "ransonera och utlösa sig". Detta innebar, att skepparen
betalade kaparen en kontant summa för att bli frisläppt. Ur hans
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synpunkt rrar detta naturligtvis atr föredraga framför att mista både
skepp och last. Men även för kaparen innebar detta förfaringssätt vissa
fördelar. Han fick en vinst, som visserligen var mindre än vad han
skulle fått vid försäljning av skepp och last, men å andra sidan behövde
han inte riskera, attbytet återtogs av fienden eller neurrala konvojfar-
tyg.

Om detta system fick fortgå, skulle blockaden mor de ryska östersjö-
hamnarna bli mer eller mindre verkningslös. I en förordning, udärdad i
Ystad i februari 1716, förbjöds därför all "ransonering och utlösning"
både för kaparna och kronans örlogsfartyg. Om det såg ut som om err
prisfartyg skulle kunna bli återtaget, skulle det brännas.

I juni 17i6 kom ett nytt kryphål i kaperireglementet, men den
gången hade det Görtz själv till upphovsman. Det gällde för honom att
stimulera den neutrala handeln på Sverige. Även i normala fall måste
vårt land importera livsmedel, och nu gällde det dessutom att förse
kronans magasin med förråd och säkerställa arm6ns behov av uni-
formskläde och lädervaror. Görtz lyckades av Karl XII utverka ett
viktigt undantag från bestämmelserna i reglementet. Der innebar, att
Görtz själv eller den svenska regeringens ombud i Holland skulle kunna
udärda pass för holländska och engelsk a fartyg, som var destinerade till
Sverige, antingen direkt eller via någon nordtysk hamn. Mot dessa pass
var kaparna maktlösa, och särskilt holländarna begagnade sig flitigt av
dem.

Nya skatter ocb lån

"Nere i Ystad arbetar man allmänt pä att skaffa pengar", skrev den
engelske ministern i Sverige i februari 1716. Det är en något utsliten
sanning, att det för att föra krig behövs för det första pengar, för det
andra pengar och för det tredje pengar. Den svenska staten hade nu
råkat i den situationen, att den var helt och hållet hänvisad till de

resurser, som fanns inom landets nuvarande gränser. Borta var t.ex. de

stora rullinkomsterna från de baltiska och nordtyska provinserna.
Dessutom skulle krigsmakten organiseras på nytt, utrustas och under-
hållas. Det var ju inte längre möjligt att, som förut skett, låta den leva

på fiendens bekostnad.
Vad hade då kronan för inkomster? Man kan indela dem i ordinarie

och extraordinarie. Till de förra hörde arrendeavgifterna från kronans
många hemman och ett slags fastighemskatter från annan fast egendom,
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inkomster skulle den vanliga förvaltningen med dess många löner
och andra utgifter betalas. I krig räckte dessa inte, det visade sig redan
vid krigsutbrottet 1700. Kronan måste därför ta upp en ny skat,
kontribution, vilken alltså blev den "extraordinarie" inkomsten.
Strängt taget rrar det även under det karolinska enväldet riksdagens rätt
att besluta om nya skatter, men ständerna hade under Karl XI lovat, att
kungen i krigstid på egen hand skulle få utskriva nya skatter och ta upp
lån. Kontributionen, som utskrevs på nytt varje är, utgick med fasta

belopp för olika yrkes- och samhällsgrupper. Man tog t.ex. 10 To av alTa

tjänstemäns löner och 5 daler för varje hemman. Karl XII fann så

småningom detta system mindre rätwist och bestämde därfc;r 1712, att
kontributionen skulle betalas efter andra principer. Hur detta skulle gå

till i praktiken kan vi se av en redovisning till guvernementskontoret i
Malmö från magistraten i Ystad 1716.

"Efter erhållen skattning här i staden af utnembde Skattningsmän"
hade den fasta egendomen i Ystad värderats till 34.100 daler och den
lösa till 39.500, alltså tillsammans 73.600 daler. Därav skulle 2 Vo -
1,.472 daler - betalas i kontribution. För jämförelsens skull kan näm-
nas, att Malmö enligt samma principer skulle betala 4.633 daler och
Skanör-Falsterbo 44.I alla städer och socknar skulle "skattningsmän"
alltså beräkna invånarnas sammanlagda förmögenhet, och av den skulle
årligen en viss procent - för 1,716 2 To - betalas i kontribution.
Eftersom skattebetalarna hade möjlighet att inbördes kontrollera, a.tt
ingen raxerades för lågt eller högt, skulle skatten bli mera rätwis än den
gamla kontributionen. En annan nyhet yar, att denna nya skatt inte
umkrevs i kungens namn utan i riksdagens, ständernas, med hänvisning
till deras förut nämnda löfte till kungen. För allmänheten skulle det se

bättre ut, att sdnderna officiellt svarade för skatten. Eftersom de inte
var samlade, uppdrog kungen åt deras valda ombud i riksbankens
styrelse att under namn av Kontributionsränteriet sköm organiserandet
av den nya skatten. Hur pengarna skulle användas var däremot kungens
ensak.

Ett välkänt sätt att skaffa pengar, särskilt under krig, var givewis att
upptaga lån. Kronans kredit var emellertid inte den bäsa, eftersom man
inte litade på dess förmåga eller vilja att fullgöra sina förpliktelser.
Riksbanken var däremot villig attläna ut de pengar, som den själv fättta
emor som insättningar. Fram till 1.709 hade 7 miljoner daler på detta
sätt lämnats som lån till kronan. Efter Poltava försökte många insättare
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få ut sina pengar från banken. Nu var ju dessa pengar bundna i bankens
lån dll kronan, och banken wingades därför att "frysa" insättningarna.
Insättarna fick nöja sig med att få ut räntorna.

Under 1715 hade kronan använt en bekväm men farlig uwäg att
skaffa pengar. Man lyckades få lån hos kapitalstarka köpmän i framför
allt Stockholm. Men dessa ställde inte utan vidare sina pengar till
förfogande. Lånen skulle återbetalas av vissa bestärnda statsinkomster
för 1716, t ex kontriburionen för ett visst län. Hundra år före Döbeln
fölide man alltså hans kända recept "som gör mig för i morgon sjufalt
värre, men hjälper mig i dag på mina ben". Kronans inkomster far tzto
var alltså till stor del upptägna i förväg, och staten var i det närmaste
konkursmässig. Det var i denna situation, som Görtz fann utvägar.

Ett kungligt brev till Kontributionsränteriet, daterat Ystad den 29

december 1715, bör)ar med följande upplysning. "Det gifwer Oss
Geheimerådet Baron Görtz underdånigast wid handen, hurusom hos
fremmande och på utrikes orter ansenlige summor skulle kunna upp-
handlas". Det framhålles i fortsättningen, att "IJpphandlingen skulle
märkligen befordras, om den skedde i samtlige Ständers namn". Kon-
tributionsränteriet befalldes därför överlägga med Görtz om denna nya
upplåning. Resultatet blev en publikation från ränteriet, stadfäst av

kungen i Ystad den20 januari 1716, om Sveriges första obligationslån.
Den karolinska obligationsmarschen startade alltså i Ystad.

Publikationen inleddes med några ord om behovet av snar fred och
nödvändigheten av stora ansträngningar för att åstadkomma en sådan.
Kronans inkomster var otillräckliga, och man måste därför upptaga lån,
som ju ständerna loyat att garantera och betala. Deras ombud i Riks-
banken och Kontributionsränteriet skulle därför utfärda och under-
teckna obligationer, som skulle kunna förvärvas av såväl svenskar som
utlänningar, t o m fientlig makts undersåtar. Obligationerna skulle ly-
dapä jamna belopp - 10.000, 5.000, 1.000 och 500 riksdaler. Lånetiden
skulle vara 4 år och räntan 6 To. Till betalande av räntorna skulle man
använda hälften av den 2-procentiga förmögenhemskatten. För betalan-
de av amorteringarna utskrevs en ny skatt, den s.k. upphandlingsavgif-
ten. Den innebar, att de skattskyldiga uppdelades i olika klasser. En
medlem av rådet t.ex. skulle betala 30 daler och en bonde 24 öre (en
daler - 32 öre). För städerna hade man en ganska invecklad gradering.
Man skilde mellan "Köpmän och Grosshandlare", "Handelsmän och
Krämare" och "Ämbets- och Gärningsmän" (hanwerkare). Inom varje
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sådan gryqp skilde man på "Förnämste", "Sämre,, och ',Ringa,,. Gesäl-
lerna följde sina mästares indelningsprincip men givewis med lägre
belopp. För köpmännen, som raxeradås högst var aigiften for de oli"ka
tre klasserna 12, resp 10 och B daler. Eniigt ystads redovisning till
guvernementskontorer L716 uppgick den första upphandlingrrrgift.,
för staden till t "ttz daler, d.v.s. något lägre belopp a, d., 2-{rocintiga
kontributionen för samma år. verifikationerna för utdebite.irrge, L
upphandlingsavgiften finns tyvärr inte bevarade i Landsarkivet, varfö.
vi måste avstå från nöjet att studera t.ex., vilka köpmän som tillhörde
de olika ovan nämnda kategorierna.

Obligationslån var något nytt för Sverige. Görtz hade med all säker-
het fått uppslaget därtill från England, Holland eller Frankrike. Särskilt
de två förstnämnda länderna var föremål för andra staters ayund för sin
förmåga att få folk att placera sina pengar i statspapper. Det var från
början Görtz' avsikt, att obligationslånet inte skulle anförtros åt någon
redan existerande myndighet inte ens Kontributionsränterier, som fick
nöja sig med att utfardaolligatio.rerna. I stället skulle ett antal förmög-
na köpmän under Görtz'ledning sätta obligationerna i omlopp, utbeta-
la de influtna medlen enligt kungens anvisningar och i nödf a77 vara
beredda att förskottera kronan medel. Det visade sig emellertid omöj-
ligt att fä tag i sådana köpmän. Därför kom Upphandlingsdeputatio-
nen, som den nya organisationen kom att kallas, att bestå av fem
holsteinska eller svenska ämbetsmän. Ensam beslumnde var Görtz eller
i hans ställe hans "vicarius", den holsteinske officeren och ämbersman-
nen yon Dernath. Även kassören rrar holsteinare.

Upphandlingsdeputationen kom efter den blygsarnma starten i pub-
likationen från Ystad att bli dän viktigaste myndigheten i Sverige näst
kungen och hans kansli. Den fick efter hand disponera alla kronans
ordinarie och extraordinarie inkomster, leda de militära rusrningarna
och organisera utrikeshandel och folkförsörjning. De gamla ämbetsver-
ken fick med illa dold ovilja bevittna, hur det mesta av deras befogenhe-
ter efter hand övertogs av deputationen.

Om Görtz hade väntat sig en allmän rusning efter de nya obligatio-
nerna från de tämligen fätaliga svenska kapitalisterna, blev han besvi-
ken. Han fick i stället använda wång för att få de nya statspapperen i
cirkulation inom landet. De som lånat kronan pengar mot löfte om
återbetalning i skattemedel fick nöja sig med obligationer. I februari
utkom en förordning, som stadgade, att kyrkors, skolors och hospitals
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Karl XII och Görtz.
Efter kopparstick i Aubry de la Motraye, "Voyage en Europe, Asie et Afrique" (1723)

t29



fonder "med fullkomlig säkerhet skulle göras fruktbärande" genom att
uthytas mot obligationer. Åtgärden, som väckte stark kritik, gav inom
parentes sagt inte så mycket. När enväldets skulder skulle betalas, blev
det sådana skulder, som i första hand likviderades.

En svaghet hos obligationerna yar, att de lydde på för höga belopp,
vare sig de skulle användas för privata obligationsköp eller for likvide-
ring av kronoskulder. Fram på hösten 1716beståmdes därför, att jämte

obligationerna skulle utges s k myntsedlar pä 25 daler, även de udärda-
de av Kontributionsränteriet. 171,7 infördes ännu lägre valörer på 10

och 5 daler. Den som samlat tillräckligt många sådana, kunde byta ut
dem mot obligationer, och de skulle kunna användas som vanligt mynt i
handel och vandel.

I publikationen om obligationerna hette det, som vi minns, att även

utlänningar skulle kunna förvärva sådana. För att placera obligationer i
utlandet företog Görtz i juni en utrikes resa, som skulle komma attYara
över ett år. Färden ställdes till den internationella kapitalmarknadens
centrum, Holland. Där lyckades han avsluta ett kontrakt med en gruPp
holländska finansmän. Enligt detta skulle gruppen övertaga for + miljo-
ner daler obligationer till en fördelaktig kurs. De fick dessutom rätt att
till Sverige införa och utmynta silver och bedriva handel på fördelaktiga
villkor. Kontraktet blev emellertid av olika skäl aldrig realiserat. Man
kan, om man så vill, föreställa sig ett svagt men dock samband med

Ystad i denna {räga. Det första påbudet om obligationerna hade ju
utfärdats i Ystad, och när nu obligationerna i stor skala skulle omsättas

på den holländska kapitalmarknaden, finns det skäl att erinra sig, att en

av Ystads gamla köpmanssläkter genom Palme Liiders härstammade
från Holland!

Plåtar, caroliner ocb Görtzens gwdar

Sveriges penningväsen företedde inga nyheter under första delen av

Karl XII:s iegering. Det byggde på silver- och kopparmynt. Guldmynt
(dukater) präglades ibland men i mycket små kvantiteter. (Jfr Carlqu-
ists i inledningen åberopade uppsats!)

"Blanka silverkannan fylls med vin.
På det drivna locket synas prydligt
tolv apostlar och en carolin".

"Carolinen", som på Anna-Maria Lenngrens dd var ett prydnadsfö-
remåI, vali början av 77OO-alet vad man kallade "Rikets förnämsta och
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gångbaraste mynt". Det bar någon av de tre Karlarnas bild och fanns i
tre olika valörer: 1., 2 och 4 mark. Utom Carolinen fanns det också
skiljemynt av silver, öresmynt.

Skiljemynt av koppar hade funnits redan under medeltiden i Sverige
liksom de flesta andra länder. För vårt land unikt var de s.k. plåtmyn-
ten, stora fyrkantiga plätar av valsad koppar med myntvdrdet stämplat i
hörnen och i mitten. Plåtmyntning förekom framför allt, när det tillfäl-
ligt rådde brist på silvermynt eller när prist på koppar utomlands var för
lågt. I det senare fallet innebar utmyntningen, att man höll kvar en del
av kopparproduktionen i Sverige i stället för att exportera den. Mening-
en var, att det stämplade värdet skulle vara detsamma som rnetallvärdet.
När priset på koppar åter började sdga, kunde det löna sig att utföra
myntplåtarna, som mottogs och såldes i utlandet efter vikt. Påpekas
bör, att även dessa kopparmynt bar värdebeteckningen "silvermynt".

För en regering med dåliga affarer har det många gånger under
historiens lopp legat nära till hands att fuska med myntet. En möjligher
.var att öka kopparhalten i silvermynten, en annan att sätta högre värde
på ett mynt utan att öka dess metallvärde. Under 1715 hade Karl XII
bestämt, att myntplåtarnas värde skulle ökas med 50 7o, vilket betydde
atr de blev värda mer som mynt än som vara och därför hölls kvar i
Sverige. Kronan tjanade tills vidare på detta, eftersom de plåtar den
hade i sina kassor kunde användas till det högre värdet vid utgifter.

I februari 1716 blev det carolinernas tur. I en förordning från ystad
bestämdes, att deras värde skulle höjas med 25 vo. Här kunäe man peka
på enrnera hållbar motivering. I princip hade det länge varit forb;udet
att atföra silvermynt. Nu hade en sådan exporr förekommit i form av
smuggling, och detta "straffbara urpractiserande" hade lett till en viss
brist på silvermynt. Genom vaidehöjningen skulle det bli mer lönande
am ha dem kvar än att föra dem till utlandet, där de värderades efter
silverhalten. Myntförsämring - som det ju här var frägaom - har alltid
mottagits med missnöje och kritik. Kristoffer Polhem, den srore tekni-
kern, som gårna uttalade sig i ekonomiska frågor, kallade den för ett
ekonomiskt kvacksalveri. Att försöka göra ett land rikt genom mynr-
försämring var, menade han, som att "med ett guldbroderat schabrak
göra en åsna till en häst eller med en hög titel en bonde till filosofie
doktor". Helst skulle det finnas ett någorlunda rimligt forhållande
mellan myntens metallvärde och deras stämplade värde, som ju fallet
från början var med plåtmynten. Polhem kunde däremot också tänka
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sig "polletter", d.v.s. mynt som gällde för en viss tid och plats och var
avsedda att inlösas med "redbart mynt". Sådana polletter var en ganska
vanlig företeelse vid de svenska gruvorna och bruken. De bestod av
bitar av styvt papper, läder eller metall och användes i stället för
kontanta pengar som lön till smeder, kolare och forbönder. För dessa
polletter kunde sedan mottagarna köpa livsmedel och andra varor i
gruvans eller brukets egen butik. Ystadbon har ett närliggande exempel
i det lilla bruksmus6et på Christinehofs slott med minnen från Andra-
rums alunbruk. Förmodligen är det polletterna, som tjänar som före-
bilder för den görvka tidens mest uppmärksammade mynrexperimenr.

"Men det är bara koppar, Per,
med Görtzens gudar på
och namn som ingen kristen själ
kanlara sig förstå"

Snoilskys dikt "På Värnamo marknad" har i vår populära uppfatt-
ning fastslagit sambandet mellan Görtz och mynttecknen, nödmynten.
Det är såtillvida riktigt, som att de kom att spela en stor roll i hans
politik. Däremot var han knappast deras upphovsman. Redan på våren
1715, alltsä innan han trädde i Karl XII:s tjänst, bestämdes det, art
sådana skulle präglas i den serie som kom att kallas "Kronan". De
skulle vara av koppar och på den ena sidan bära bilden av en kunglig
krona, på den andra värdet "1 Daler s.m.". De skulle av allmänheten
mottagas för det präglade värdet. Tillverkningen av dessa mynt påbör-
jades, men de släpptes inte ut förrän genom en ny förordning på våren
1716. Görtz hade nu infogat dem i sitt finanssystem.

I ett brev till kungen i januari 1716 ger han sina synpunkter på deras
användande. Man måste iaktta vissa försiktighetsmått. B1.a. måste man
tillse, att det hölls en viss proportion mellan mynttecknen å den ena
sidan och det "redbara" silver- och kopparmyntet å den andra. Mynt-
tecknen fick inte ges ut i för stort antal, eftersom folk då skulle tappa
tron på att kronan enligt löfte skulle lösa in dem mot redbart mynt.
Allmänhetens förtroende för tecknen skulle ökas, om kronan tog emot
dem vid betalning av skatter och andra avgifter. Eftersom de var låtta att
förfalska, skulle de ofta bytas ut mot nya. Större belopp i mynttecken
skulle kunna bytas ut mot obligationer, som ju kronan skulle förränta
och amortera. Slutligen påpekar Görtz, att det med nödvändighet måste
dröja någon tid, innan kronan fick in kontanta pengar för obligationer-
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na. Mynttecknen skulle då kunna ge kronan de kontanter man för
dllfäller behövde.

Kungen fick alltså för mycket obetydliga kostnader 2 miljoner daler
att röra sig med genom denna första serie som präglades. Men hur
skulle denna absoluta nyhet mottagas av allmänheten? Till skillnad från
myntplåtarnas rrar mynttecknens metallvärde endast omkr. l/2 To av
deras namnvärde. De skulle därför närmasr kunna jämföras med våra
dagars sedlar. Vi har en originell kommenrar till det nya myntet från en
av de turkiska långivare, som foljt med Karl XII till Sverige för att
bevaka sina fordringar och tillsvidare slagit sig ner i Lund. Han kunde
inte nog förundra sig över, vilken makt den svenske kungen måste ha
över sina undersåtar, eftersom han kunde få dem att tro, att en liten
kopparbit hade sammavårde som ett silvermynt.

Det blev mera gott om konanter, när recknen kom i cirkulation.
Dessutom hade de en avgjord fArdel framför myntplåtarna. Dessa srora
och tunga tingestar var ju ganska svårhanterliga i större kvantiteter.
"Det måste yara ett rent helsike attyara tjuv i det här landet", skrev en
udändsk minister pä tal om myntplätarna. Tusen daler i plätar vägde
ung. 750 kg, samma summa i mynttecken ung. 5 kg!

En viss propaganda behövdes dock för mynttecknen (beteckningen
"nödmynt" var aldrig officiell). "Jag har lyckats göra mynttecknen
mera smakliga bland köpmännen här på orren" skriver Görtz till kung-
en i maj 1716 frän Göteborg. I Stockholm synes det däremot ha varit si
och så med smakligheten. överståthållaren rapporterade nämligen en
viss tendens från handelsmännens sida att fuska med mynttecknen. Vid
betalning i sådana ville de antingen ha något högre pris eller också
lämnade de varor av något sämre kvalitet. Kungen fick ingripa med hot
om straff för dem som gjorde sig skyldiga därtill.

På det hela taget mottogs dock myntrecknen i början med relativt
förtroende av allmänheten. När man efrer kungens död fick bättre
översikt över den faktiska uwecklingen på detta område, kunde man
konstatera, att mynttecknen under 1716 inte värderades lägre än 4-5 %
i förhållande till det redbara myntet.

På hösten 1,716 kom nästa serie myntrecken, kallad "Publica fide"
(Allmänt förtroende) och prydd med en kvinnogestalr, som av folkhu-
morn döptes dll "Görtzens kokerska". De nya tecknen skulle i första
hand utbytas mot de gamla. I Ystads räkenskaper för 17U har noterats,
att en sådan inväxling ägde rum till ett belopp av 402 daler, Den verkliga
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masstillverkningen av mynmecken kom inte förrän 1717 och fortsatte
under 1718. Det var dä man på recknen kunde se bilder av romerska
gudar, t.ex. Jupiter och Mars. Det var också först då, som man kunde
märka en verklig inflation i mynttecken med en värdeskillnad på 3O-40
7o gentemot annat mynt.

Vi har nu följt de ansträngningar, som gjordes av kungen, Görtz och
deras medh jälpare i Ystad och Lund för att återupprätta det vacklande
svenska stormaktsväldet. För fullständighetens skull bör kanske också
omtalas, att kungen även under denna tid fann rid att tänka på mera
fredliga nyheter. Sverige hade 1715 fått en ny tulltaxa, som visar, att
kungen - förmodligen under Polhems inflytande - hoppades kunna
utnyttia Sveriges starka ställning på den inrernarion ella )ärn- och kop-
parmarknaden. Därför höjdes exporttullarna pä dessa varor, så att för
det första udänningarna skulle få betala mer för dem och för det andra
svenskarna stimuleras att förådla och bearbera dem inom landet till
olika produkter, som sedan kunde udöras med större förtjänst än
råvaror och halvfabrikat. Själv hade Polhem föregått med gott exempel
genom att grunda Stjärnsunds bruk i Dalarna för tillverkning av plåwa-
ror, verktyg och ur. När Görtz begav sig ut på sin utrikesresa, innehöll
hans instruktion även uppdrag am uromlands värva skickliga hanwerka-
re, som kunde arbeta i järn och ståI, koppar och mässing. En del sådana
engagerades också och sändes över till Sverige under l7l7 och l7l}.
Det var också under 1716, som kungen med Polhem diskuterade byg-
gandet av den kanal, som skulle förbinda de mellansvenska sjöarna och
skapa en sammanhängande sjöfartsled mellan östersjön och Kattegatt.

Låt oss nu sluta cirkeln och återvända till Ystad efter de långa
utflykterna på riksplanet. Det har, som rubriken udovar, blivit ganska
mycket om hur Sverige styrdes från Ystad med endast strödda exempel
på hur folket i denna stad påverkades av dessa regeringsårgärder. Att
bördorna under Karl XII:s sista år känts tunga för ystadborna liksom
för andra svenskar torde vara tämligen klart. En visserligen ofta över-
drivet mörk bild av städernas läge vid denna tid får vi i borgarståndets
protokoll vid tZtg års riksdag, då det gällde att fördela den för hela
ståndet bestämda skaffesumman på de olika städerna. Ystads represen-
tant, rådmannen Anders Jönsson, yrkade på en kraftig nedsättning av

Ystads andel. Han pekade särskilt på den tunga inkvartering, som
staden måst dragas med i mång a är. Han påminde om "den förskräckli-
ga farsot (pesten), som borttagit de fleste och bäste af Borgerskapet, så
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?tt.mänga hus, ja hela gränder stodo öde". Borgerskapet hade måst
bidraga till uppförandet av batterier för kustförsrri"t o.h själv sköta en
del av vakthållningen vid dem. Slutligen hade staden årligen måst hålla
14 båtsmän, och 1717|iade 18 av borgarnas drängar blivii utskrivna tiil
soldater.

Bilden är som synes ganska mörk. Men den är faktiski inte så djupr
pessimistisk som för många andra städer vid samma tid. Det ,,ar en
allmän strävan bland ståndets riksdagsmän att försöka få beskattningen
av resp. hemstäder så lindrig som möjligt. vid diskussione.na därom i
ståndet fanns det ofta de, som kunde påpeka mera positiva och ljusa
sidor, som städernas egna representanter försummatäxframhålla. Det
konstaterades sålunda vid detta tillfälle, att Ystad, relativt sem, ,,hafr etr
lindrigt båtsmanshåIl", och Anders Jönsson fick derfor nöja sig med att
få Ystads skaftesumma nedsatt frän 3.200 daler till 2.800.

Det ligger kanske något i vad Bernhard Cronholm säger i ,,Skånes

politiska historia". "Ystad hade liksom Skånes öfriga städer anspråk på
kronan, m-en klagomålen öfver medellösher voro härifrån mindie hög-
ljudda än från andra orter".

Källor och litteratur: De åberopade förordningarna återfinns i Riks-
registraturet och - i den mån de är tryckta - i stiernmanns "samling af
Kongl. 

_Bref, Stadgar och förordningar". Arkivhandlingar, som i nå[on
mån belyser Ystads historia under denna tid, har hämtats från Landsar-
kivet i Lund i stadens arkivalier eller guvernemenrsarkiver samt från
länsräkenskap erna i Riksarkivet.

Ekonomi och finanser under ären 171.6- 18 har udörligt behandlats i
undertecknads avhandling "svensk ekonomisk politik ,..rd.r den gört-
zka perioden". En sammanfattning därav finni i serien "Det revände

{9rffq11a" (1946) med titeln "Krigsfinansiering och krigshushållning i
Karl XII:s sverige". En äldre forskares syn på problemen står att finnä i
G A Axelsson "sveriges inre tillstånd under Karl XII:s tid,,. Kaperierna
behandlas i H. Almquists "Göteborgs historia", 1-2 och från ett
annat lands synpunkt i G. Chance, "George I and the Northern '§(/'ar".

- Beteckningen "daler" betyder överallt "daler silvermynt,, även när
det är fråga om myntplåtar eller mynttecken. "Riksdaler" var em inter-
nationellt gångbart silvermynt, som i mindre kvantiteter präglades även
i Sverige.
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