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Förpaktare 

Staket omgärdade många av de tidigmoderna städerna. För varor som fördes in skulle tull betalas 

och de inresande fick göra upp med en tullnär. Även skeppare som anlöpte hamnarna skulle tulla för 

lasten och skutorna äntrades av så kallade besökare, satta att sköta uppbörden.  

Under 1600- och 1700-talen var skatteindrivningen i det svenska riket delvis privatiserad, ombesörjd 

av enskilda entreprenörer eller av tullbolag. Också i förmodern tid sköttes samhälleliga åligganden av 

tjänstemän, av entreprenörer eller av undersåtar som likt dagens husbolag bar ansvar för 

snöröjningen. Hur har detta studerats av historiker?  

Jag letar på nätet och hittar en studie om tullnärernas försörjningsvillkor under 1700-talet. Många av 

dessa hade flera födkrokar. Förutom det förmoderna mångsyssleri som återigen håller på att bli 

vanligt var äktenskapet viktigt för försörjning: utövarna hade nytta av en hustru som om hon var av 

det mera välbeställda slaget kunde erbjuda ekonomisk stadga och som med skrivkunnighet kunde 

bidra till verksamheten. Dokument från rådstugu- och accisrätter visar att tullnärerna ofta var 

inbegripna i bråk; det kunde handla om undansmugglade medel eller om orättvis taxering. 

Tullpersonalen hade svårt att få det hela att gå ihop.  

En annan studie visar att diskussionen om allmännyttiga verksamheter är gammal och att tron på 

vinstdrivna lösningar har kritiserats under fyra århundraden. Också postverksamhet förpaktades i en 

dåtid, inte sällan med samma miserabla resultat som idag. I syfte att säkra regelbundet inflöde till 

statskassan valde kronan dock att lägga ut tulluppbörden på entreprenad.  

På 1800-talet, i en tid av ekonomisk liberalisering, axlade de nordiska länderna ansvar för en del av 

de allmännyttiga angelägenheterna. Antagligen är detta en av orsakerna till att de förhållandevis 

fattiga länderna lyckades göra ekonomiska språng som gagnade de flesta av inbyggarna. Men 

omsorgsarbetet var länge konkurrensutsatt eller utlokaliserat. Värnlösa flyttades mellan hushåll i ett 

system som kallades rotering eller utackorderades till den som krävde minst ersättning – det 

sistnämnda ett system åter i bruk taget.  

Det är allmännyttiga medel som möjliggör forskning. Ännu på torsdagen var texten om tullnärerna 

åtkomlig för mig, men idag är den inte längre fritt tillgänglig eftersom de finländska 

forskningsbiblioteken valt att inte träffa avtal med det vinstdrivande förlag som publicerade artikeln. 

Det krävs för höga avgifter och bolaget försöker slå mynt av allmänna medel. Däremot finns den 

andra texten, publicerad i traditionell och forskardriven tidskrift, öppet tillgänglig.  

Medan entreprenad av tulluppbörd gav säkra inkomster till den dåtida staten, kunde utförarna längst 

ned i hierarkin - liksom nu  - tvingas kämpa för sin försörjning. Idag möjliggör statliga medel ett 

garanterat kassainflöde för entreprenörerna i vårdbranschen, medan statskassan riskerar att 

dräneras - allt medan behovet av nya typer av besökare, uppsyningsmän, ständigt växer.   

 

 


