
Kammaren och Landskapshandlingarna

Den följande texten beskriver Kammarens och fogdarnas tillkomst och arbete samt 

Landskapshandlingarnas innehåll och struktur under perioden 1530- till 1630-talet. Texten består, 

sånär som på rubrikerna, av utdrag ur Riksarkivets beståndsöversikt, del 4 - Kammararkivet, sida 

31-35 och sida 76-80, Stockholm 1995.

Skatteuppbörden och Kammaren under Landskapshandlingarnas tid

Sverige var på 1500-talet ett ståndssamhälle, byggt på naturahushållningens grund. Jorden var i 

början av 1500-talet fördelad så att skattebönder (självägande bönder) innehade drygt hälften, 

frälset (adelsståndet) och kyrkan drygt 1/5 del var, medan kronan hade endast c:a 5 procent av 

jorden, som brukades av kronobönder. Genom Gustav Vasas kyrkoreformation, som inleddes med 

Västerås riksdag 1527, indrogs kyrkans och klostrens jord till kronan under 1530- och 1540-talen. 

Samtidigt fick adelsmännen möjlighet att återfå gods som donerats till kyrkan under medeltiden. 

Sammantaget ledde detta till en kraftig omfördelning av jorden. 1560 innehade kronan nästan en 

tredjedel av jorden.

Parallellt med kyrkoreformationen skedde en omläggning av kronans lokalförvaltning. Från 1540-

talet ersätts successivt systemet med förläningar av en förvaltning baserad på kungl. fogdar, som 

redovisade direkt till kammaren i Stockholm och normalt hade ansvar för ett fögderi, 2-4 härad, 

ibland också för ett slott eller en kungsgård. För vissa kategorier av gods t.ex. Gustav Vasas arv och 

eget och de indragna kyrkogodsen, tillsattes särskilda fogdar. Senare lades förvaltningen av 

kyrkogodsen in under de vanliga häradsfogdarna. Samtidigt genomfördes en omfattande 

skattläggning av jorden, dokumenterad i årligen uppgjorda jordeböcker. I dessa registrerades de 

olika gårdarna, ordnade efter jordnaturer (skatte, krono, frälse) och med uppgifter om vad varje 

hemman skulle betala i skatt. Bönderna fick betala en årlig grundskatt, bestående av olika 

naturapersedlar, men även penningar, samt av fodring, ursprungligen underhåll av K.M:ts och 

kronans hästar. Förutom dessa årliga skatter ålades bönderna också att betala extra skatter av olika 

slag (gärder och hjälper).

Samtidigt med fögderiförvaltningen och skattläggningarna växte det fram en central 

finansförvaltning under Gustav Vasas personliga ledning. Kammaren var från början ett lokalt 

begrepp, den lokal där konungens och kronans medel mottogs och förvarades. Finansförvaltningen 

sköttes från början av kamrerare och kammarskrivare, men gränsen mot kansliet var länge oklar. 



1539 bildades emellertid efter tyska förebilder ett kollektivt kammarråd. Enligt ett "rådslag uppå 

kammarordningen" av 1541 konstituerades kammarrådet som finansförvaltningens ledande 

myndighet och skulle bestå av fyra medlemmar. Den centrala finansförvaltningen stod i direkt 

kontakt med lokalförvaltningen och hade omfattande och vitt skilda arbetsuppgifter såsom 

skattläggningar, uppsikt över och tillsättning av fogdar, räkenskapsgranskning, rannsakningar, 

finansplanering, uppgörande av skatter, administration av extra skatter, löneutbetalningar, militära 

utgifter, uppsikt över tullar m.m. Kammaren uppdelades på en räntekammare, där uppbörden 

mottogs och kvitterades och en räknekammare, där räkenskaperna inlämnades och efter granskning 

kvitterades. Dåtidens finansiella centralförvaltning var med våra mått mycket liten. Någon 

motsvarighet till senare kollegier och ämbetsverk fanns ännu inte. Konungen och hans medhjälpare 

(kamrerare, kammarskrivare) var till stor del på resande fot i olika landsändar och bodde då på 

kronans slott och gårdar.

Förvaltningen av naturaskatterna och handeln med skattepersedlar skedde från c:a 1540 genom en 

särskild organisation, varuhusen och handlingen. Till varuhusen levererade fogdarna de 

naturaskatter som lämpade sig för export. Försäljningen och inköp sköttes av en K.M:ts köpman 

inom den s.k. handlingen, en verksamhet som var skild från varuhuset. Det största och viktigaste 

varuhuset låg i Stockholm, övriga låg i Nyköping, Kalmar, Älvsborg/Nylödöse och 

Söderköping/Norrköping.

Landskapshandlingarna utgör huvudbeståndet för lokalförvaltningen. De utgörs av härads- och 

gårdsfogdars räkenskaper, som upprättats i kammaren av kamrerare och kammarskrivare på 

grundval av de koncepträkenskaper fogdarna hade med sig när de inställde sig i kammaren i 

Stockholm för att redovisa för sin förvaltning. Verifikationer är bilagda dessa räkenskaper: 

Jordeböcker (årlig ränta), tiondelängder, mantals-, förtärings- och löningsregister m.fl. längder, 

inventarier, kungl. brev och kvittenser. För Gustav Vasas arv och egetgods upprättades särskilda 

fögderier, vars räkenskaper ingår i Landskapshandlingarna.

Allmänt om Landskapshandlingarna

Landskapshandlingarna utgörs av fogdarnas räkenskaper för tiden 1530-talet-1630-talet, dvs. från 

den tid, då länsväsendet successivt ersätts av kronans fögderiförvaltning och jorden systematiskt 

skattläggs och inskrivs i kronans jordeböcker fram till dess att länsstyrelserna tillkommer som ett 

mellanled mellan fogdarna och kammaren i Stockholm. Då ersätts fogderäkenskaperna med 

fögderiet som bas av räkenskaper omfattande hela länet (Se 5.3.1).



Ett häradsfögderi omfattade 2-4 härad och var ibland förenat med en gård eller ett slott. 

Räkenskaperna för ett sådant fögderi uppgjordes årligen i kammaren av kamrerare och 

kammarskrivare med ledning av de räkenskaper och verifikationer fogden hade med sig, när han 

kom till Stockholm (eller annan ort) för att redovisa för sitt fögderi.

Räkenskaperna för ett häradsfögderi omfattar vanligen fogdens räkenskap med därtill hörande 

bilagor, närmast jordebok (kallas årlig ränta) och tiondelängd, men också avkortningslängder, 

saköresregister, kungl. brev och kvittenser.

I huvudräkenskapen ges först uppgifter om mantalet och räntan: antalet skattehemman, 

kronohemman, kyrkolandbor etc. enligt årliga räntan. Därefter redogörs för avkortningen (enligt 

avkortningslängden, se nedan), prästernas taxa, behållen tionde (enligt tionderäkenskapen), saköre 

(enligt saköreslängden) och hjälpepersedlar. När alla olika inkomstslag redovisats, följer 

förbytningen, dvs. en redogörelse för hur vissa skattepersedlar bytts mot andra genom 

överenskommelse mellan fogden och bönderna eller genom påbud av kronan. Därefter kommer 

uppgifter om uppbörden ("rätta uppbörden") och utgiften. Vid redovisningen av utgiften skilde man 

på levereringen (till räntekammaren i Stockholm och till slott och gårdar) och fogdens egen utgift. 

Den egentliga räkenskapen avslutas med en summering (s:a levererat och utgivit) och fogdens 

eventuella rest till följande år ("fattas"). I allmänhet följer därefter särskild tionderäkenskap och 

gärderäkenskaper (sammanbundna med huvudräkenskapen).

Årliga räntan redovisar alla skattlagda hemman, torp, utjordar m.m. (härads- och sockenvis) med 

uppgifter om både skattenatur (skatte, krono, frälse), mantal (hela, halva, fjärdedelshemman osv.) 

och den ränta i pengar och naturapersedlar varje hemman skulle betala; i allmänhet finns också 

uppgift på brukarens namn.

Tiondelängden utgörs av originallängder från de olika pastoraten (socknarna) och ger uppgift om 

vad varje bonde betalade i tionde. Redovisning av tiondet i landskapshandlingarna börjar under 

senare hälften av 1550-talet. Dessförinnan finns tionderäkenskaper och tiondelängder i samlingen 

Prostarnas tionderäkenskaper.

Avkortningen var poster, som av olika anledningar skulle dras ifrån den årliga räntan (eller andra 

inkomstposter): Bönder, som p.g.a. fattigdom ej kunde betala sin skatt; personer, som var befriade 

från skatt, t.ex. länsmän och fjärdingsmän; gårdar, som var anslagna som bostad för ryttare och 

knektar samt ödelagda eller brända hemman. Från 1560-talet finns separata avkortningslängder. 

Därjämte finns särskilda längder avseende ryttares och knektars hemman och tilldelning.

Ibland ingår i fögderiet en gård eller ett slott. I dessa fall finns förutom häradsräkenskapen en 

särskild gårdsräkenskap, i vilken redogörs för aveln vid gården och för uppbörd och utgift, t.ex. 

reparationer och underhåll av knektar. Som verifikationer till gårdsräkenskapen finns en rad 

längder, framför allt mantals-, förtärings- och löningsregister. I mantalsregistret upptas för varje 



vecka gårdens eller slottets personal. Förtäringsregistret är uppgjort månadsvis och redovisar 

förbrukningen av varor av olika slag. I löningsregistret redovisas årslönen för personalen på resp. 

gård.

De olika fogderäkenskaperna uppordnades och förtecknades  i kammaren på 1620-talet av Bengt 

Ingolfsson efter landskap och kallas därför Landskapshandlingar. Uppordningen gjordes efter en 

något annorlunda administrativ indelning än nutidens, förmodligen den gamla stiftsindelningen. 

Upplands handlingar innefattade även Södertörn, Södermanlands även Närke, Västergötlands även 

Dalsland och Värmland och Västmanlands även Dalarna. Norrland slutligen betraktades som en 

enhet (Norrlands handlingar). I slutet av 1800-talet delades emellertid räkenskaperna för ovan 

nämnda områden upp landskapsvis. I de uppgjorda registren upptas räkenskaperna årsvis och varje 

fogdes (redogörares) räkenskap har ett nummer inom året (t.ex. 1545:8), men detta nummer växlar 

för olika år, till synes godtyckligt.

Fögderiindelningen i Sverige och Finland för perioden 1523-1630 har kartlagts av J. A. Almquist i 

arbetet Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630, I-IV (1917-1923). Med början i Uppland 

har varje fögderi fått ett eget nummer. Fögderi nr 1 är Stockholms slott och ladugårdar 1528-1630 

(F 1). Det bör framhållas att Almquist följer den gamla administrativa indelningen. Han redogör 

också för förvaltningen av arv och eget, kyrkogods och tiondefogdar i särskilda avsnitt sist i 

redogörelsen för varje landskap. Almquists fögderinummer ligger till grund för de förteckningar 

som uppgjordes på 1930- och 1940-talen avseende en del landskap (Närke, Dalsland, Värmland och 

Norrland). Sedermera har man vid förteckningsarbetet följt uppställningen i de gamla registren.

Förutom räkenskaper för härads- och gårdsfögderier innehåller Landskapshandlingarna även 

räkenskaper för städer, fisken, bergslager (industrier, salpeterverk), arv och eget, förbrutna gods 

samt olika slag av kyrkliga räkenskaper: 1. särförvaltade kyrkogods, 1530-1550-talen, 2. särskilda 

tiondefogdars räkenskaper för vissa perioder, 3. ecklesiastika räkenskaper (kyrkor, skolor och 

hospital). Städerna tillhör i regel ett större härads- och gårdsfögderi. För redovisningen av fisken 

finns på vissa håll särskilda fiskefogdar, t.ex. för Älvkarleby laxfiske i Uppland (F 28) och för en 

rad fisken inom nuvarande Kalmar län på 1550- och 1560-talen (Simpevarp, Skäggenäs, 

Stånghamn, Torforsen och Virbo, F 144). Uppgifter om bruk och industrier under 1500-talet och 

början av 1600-talet finns dels i Landskapshandlingarna, dels i ämnessamlingen Bergsbruk. I 

Landskapshandlingarna finns uppgifter om bruk i de flesta landskap, men i mycket varierande 

omfattning. I vissa landskap rör det sig mer om enstaka, enskilda bruk (Uppland, Södermanland) 

eller en mindre bergslag (Östergötland). I vissa landskap som Västmanland och Dalarna spelade 

bergsbruket en dominerande roll och utgjorde en integrerad del av hela administrationen. I sådana 

områden utgick grundskatten till stor del i järn och koppar. Ett problem med den egentliga 

Bergslagen (närmast Närke-Värmland-Västmanland-Dalarna) är de oklara gränserna mellan 



landskapen, vilket gör, att det ibland är svårt att veta i vilket landskaps handlingar (räkenskaper) ett 

visst bruk (eller en hytta) kan återfinnas.

Arv och eget utgörs av Gustav I:s och hans arvingars privata gods (se i övrigt samlingen Arv och 

eget). Förvaltningen av dessa arv och egetgods sköttes som regel av särskilda landbofogdar, ibland 

av någon särskild härads- eller gårdsfogde. I mitten av 1580-talet fördelades godsen på de vanliga 

häradsfögderierna. På 1530- och 1540-talen var godsen i regel uppdelade på rättaredömen, under 

uppsikt av en av landborna (rättaren), som hade att svara inför fogden för ordningen och uppbörden 

i sitt distrikt. Arv och egetgodsen låg företrädesvis i de gamla kulturlandskapen i södra och 

mellersta Sverige. På 1530-talet fanns tre olika förvaltningsområden: Uppland, Östergötland och 

Småland. Landbofogdens i Uppland område omfattade hela Uppland samt Strängnäs och Västerås 

stift. Fogden i Östergötland redovisade även Västergötland, Halland och Värmland samt spridda 

gårdar i norra Småland och Södermanland. På 1540-talet sker en uppdelning av dessa områden i 

mindre enheter. Fögderiet i Uppland delas och samtidigt får arv och egetgodsen utanför Uppland 

egna förvaltningar. En särskild landbofogde över Södermanland (utom Rekarne) tillkommer 1542 

och över Västmanland 1544. Det stora östgötska fögderiet delas 1545 upp genom att en särskild 

landbofogde tillsätts för områdena väster om Vättern: Västergötland, Värmland, Halland och Dal. 

Under 1550-talet, slutet av Gustav I:s regering, skedde ungefär samtidigt i olika landskap en 

ytterligare uppdelning av fögderierna, som dock inte blev särskilt långvarig. 

Under Erik XIV:s regering minskades arvegodsen kraftigt genom restitution till adeln och kronan av 

orättmätigt åtkomna gods (se vidare Arv och eget). Detta ledde i sin tur till att fögderiernas antal 

minskades genom sammanslagning. I Uppland upphörde de nytillkomna fögderierna successivt 

under 1560-talet och från 1570 utgjorde Uppland ånyo ett enda landbofögderi. I Södermanland 

försvann 1565 det särskilda fögderiet för Nyköpings län och i Östergötland sammanslogs 1562 de 

bägge fögderierna östan- och västanstång. De tre fögderierna i Småland sammanslogs också till ett 

enda fögderi redan 1562, men lades 1566 i sin tur under fogden i Östergötland.

Genom arvskiftet 1572 fanns framöver skilda fögderier för kungens och hertig Karls arv och eget, 

vilka upphörde på 1580- resp. på 1590-talet. Arvskiftena vid 1600-talets början medförde att det 

åren 1605-18 fanns en särskild fogde för hertig Johans gods och åren 1611-21 för hertig Karl Filips 

gods.

För tidsperioden 1598-1614 finns räkenskaper för förbrutna gods (arvegods, förläningar), som av 

Karl IX och Gustav II Adolf indragits till kronan från adeln för olika brott, främst högförräderi. De 

indragna godsen fördelades på fyra särskilda större fögderier: det upp- och västmanländska 

fögderiet, det södermanländska fögderiet, det öst-västgötska fögderiet och det småländska fögderiet 

(se särskilt register samt T.Berg 1927, s. 118-225). 

Kyrkogodsen utgjordes av biskopsgods (främst biskopsbordet), domkyrkogods, kapitelgods 



(prebenden), kyrko- och prästelandbor samt klostergods. Från 1530-talet måste alla kyrkliga 

hemman till kronan betala dels biskopsfodring (underhållet av biskopens hästar), dels de sakören, 

som tidigare tillfallit biskopen för förseelser mot kyrkolagen (J.A.Almquist 1917-1923 I, s. 253, 

I.Hammarström 1956, s. 329ff). Under 1530- och 1540-talen indrogs godsen successivt till kronan. 

De gods, som efter indragningen ej bortförlänades, förvaltades antingen av befintliga gårdsfogdar 

eller av särskilt tillsatta landbofogdar. I de fall särskilda biskopsfogdar tidigare tillsatts för 

uppbörden av biskopsfodring och saköre övertog ofta dessa förvaltningen även av indragna 

kyrkogods. För utvecklingen fram till 1540 hänvisas till I.Hammarström 1956, s. 318-341 och för 

1540- och 1550-talen till J.A.Almquist 1917-1923.

Prostarnas redovisning av tiondeuppbörden upphörde i slutet av 1550-talet och övertogs av 

häradsfogdarna. Tionderäkenskaperna kom därmed att ingå i dessas räkenskaper. Även senare 

förekom dock särskilda tiondefogdar. Under 1560-talet fanns tiondefogdar i furstendömena för att 

bevaka kronans intressen och i Småland fanns tiondefogdar som handhade uppbörden i förlänta 

härader. Karl IX tillsatte i början av 1600-talet tiondefogdar över hela Sverige (se J.A.Almquist 

1917-1923 I, s. 256 not 1), men denna särförvaltning av tionden upphörde omkring 1612 för att på 

nytt återkomma i slutet av 1620-talet. Omkring 1627 tillsattes nämligen särskilda tiondeinspektorer. 

Särskilda tiondefögderier fanns i Uppland (F 57), Södermanland (F 88), Östergötland (F 129), 

Småland (F 175-176), Västergötland (F 219), Värmland och Dal (F 220), Västmanland (F 255) och 

Norrland (F 295). 

Förutom de extra skatter (utöver årliga räntan), som i allmänhet redovisas sist i häradsfögderiets 

räkenskap (gärder och hjälper) redovisas i Landskapshandlingarna även andra extraskatter, främst 

förmögenhetsbeskattningen 1599 och 1601 och hjonelagshjälpen 1609-1611 (särskilda register 

finns). Här redovisas ibland även extraskatter som Älvsborgs lösen 1613 och boskapshjälpen på 

1620-talet, som i övrigt finns redovisade utom landskapshandlingarna (se mera nedan).

Från slutet av 1610-talet började kronan att utarrendera uppbörden av skatten till särskilda 

förpaktare eller konsortier mot särskilda kontrakt för att öka kronans tillgång till penningmedel och 

samtidigt främja bergsbruket och handeln (se J.A.Almquist 1917-1923 I, s. 142ff). För 1620-talet 

finns därför för flertalet fögderier enbart arrenderäkenskaper med redovisning av den skatt resp. 

förpaktare skulle inleverera till kronan.

Fram till slutet av 1610-talet var fogdarna direkt underställda kammaren och skulle årligen intälla 

sig i Stockholm för revision. Från 1618 ökade ståthållarnas/landshövdingarnas uppsikt och ansvar 

genom instruktionerna för nytillsatta ståthållare. Som en följd härav tillkom 1620-24 räkenskaper, 

som omfattade hela länet, dels anordningsböcker, dels landsböcker (se K.A.Edin 1908, s. 225-258, 

J.A.Almquist 1917-1923 I, s. 134-142, O.Sörndal 1937, s. 19-31, B.Broomé 1950, s. 156-169). 

Anledningen till att man började uppgöra anordningsböcker var, att alla anordningar till 



befallningsmännen i länet nu skulle gå genom ståthållaren. Tillkomsten av sammanfattande 

räkenskaper för länen sammanhänger troligen med att kammaren 1623 fick en generalbokhållare, 

Abraham Cabeliou, som för första gången uppgjorde en verklig rikshuvudbok. Genom 

uppbördsordningen 1624 ålades landshövdingarna att granska och ansvara för fogdarnas 

räkenskaper i länet. Från 1625 återgick man delvis till den gamla ordningen. Några anordnings- 

eller landsböcker uppgjordes troligen inte efter 1624, men däremot sammanfattande räkenskaper 

avseende de extraordinarie räntorna (boskapshjälpen, kvarntullen och tremarkershjälpen), som i 

övrigt redovisas utanför landskapshandlingarna (se 1.3.8 Boskapshjälp och kvarntull).
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