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Förord

Så här vid resans ände finns många personer som bör avtackas. Arne Jarrick var min
handledare under avhandlingsarbetets två första år, och den som serverade mig ett
avhandlingsämne. Oavsett vad professor Jarrick enligt en vandringssägen uppe på
plan A9 skall ha sagt, nämligen att forskarutbildningen minsann inte skall vara en
bildningsresa, var det just en sådan han skickade iväg mig på, vilket jag är mycket
tacksam för. Om det inte vore för dennes uppskattning hade jag aldrig kommit
iväg. När han sedan bytte institution och var tvungen att avsäga sig handledarskapet
kände jag mig förfördelad. Det visade sig dock att ersättaren, fastän olik Arne på
många sätt, var den bästa tänkbara. De råd och anvisningar Ronny Pettersson givit
mig under avhandlingsarbetets tre sista år har varit oumbärliga för mig och hans
stöd och uppskattning en ständig källa till själslugn och trygghet. Mina biträdande
handledare, Johan Söderberg och Sven Fritz, har även de läst allt jag skrivit, hjälpt
mig, stöttat mig och uppmuntrat mig. Jag kan inte komma på något tillfälle då jag
varit det minsta missnöjd med den handledning samtliga nämnda herrar bistått
med. De gav mig fria tyglar men var inte sena med att utöva en viss kontroll när
mina planer svällt alltför mycket eller mina tankar vandrat alltför högt.

Jag vill också tacka en hel drös med folk på ekonomisk-historiska institutionen.
Varje gång jag lagt fram ett kapitel på institutionens seminarium har jag fått det
bästa tänkbara utbyte. Vid dessa tillfällen – och vid andra också, för den delen –
tycker jag att det intellektuella klimatet vid institutionen inte lämnat det allra
minsta att önska; framför allt har jag haft roligt. Jag framför därför ett kollektivt
tack till hela institutionen. En del förtjänar dock att nämnas särskilt, som
seminarieledarna, utöver den nämnde Johan, Ulf Jonsson, Ulla Wikander och Anu-
Mai Köll. Därtill kommer också Per Ericsson och Susanna Hedenborg, vilka ut-
förde en utmärkt opposition på ett längre textavsnitt i höstas.

Jag vill också nämna Jane och Ulrika, två personer på institutionen som sett till
att en massa saker jag glömt bort fungerat och som jag känner att jag plågat på
grund av min starkt utvecklade oförmåga att lösa administrativa frågor och problem
på egen hand. Andra där uppe på A9 bör nämnas, både i egenskap av kollegor och i
egenskap av vänner; Yvonne Svanström, Martin Gustafsson, Camilla Elmhorn, Per
Simonsson, Karin Åmossa, Lena Molin, Uffe Rämme.

Utanför institutionen bör några framhållas särskilt: min vän inte endast i det
privata utan även i mitt vetenskapliga kartläggande av affektläran, David Tjeder,
har kommit med många goda synpunkter och alltid dykt upp på mina seminarier
(trots att jag aldrig satt min fot på hans). David Häggmark har på ett självupp-
offrande vis sett till att avhandlingen inte blev 2000-talets fulaste. Sara Risberg har
granskat mina ringrostiga översättningar från latinet.

Det är stundom ensamt att doktorera, och därtill blir universitetsmiljön – trots
allt – ibland tämligen möglig. Jag är tacksam för att jag har haft ett stort icke-



akademiskt umgänge som egentligen aldrig frågat vad det är jag gör på dagarna.
Framför allt duo-gänget, med Fredrik, Gottfried, Linda, Mark, Katrin, Sara, Lisa,
Ylva Q, Sofia, Lasse och Andreas/Bob som kärna men med en omfattande periferi,
har alltid erbjudit en plats som legat långt, långt bort från Frescati.

Sist men inte minst bör Ylva Sjöstrand nämnas. Utan dig skulle allting vara
oändligt mycket tråkigare (om jag någon gång dock bestämmer mig för att bli
dubbeldoktor skulle jag faktiskt bli glad om du trots allt ville läsa ett par sidor av
vad jag skrev).

Avhandlingen har delvis tillkommit inom projektet Människouppfattningarnas
historia, vilket finansierades av Riksbankens jubileumsfond. I övrigt har institu-
tionen stått för kulorna. Även det är jag tacksam för.

Leif Runefelt
Stockholm i Mars 2001



KAPITEL 1

Inledning

För där finns ingenting, hustru, som är så bra och an-
vändbart för människor som ordning. En kör, till exem-
pel, är sammansatt av människor. Men om varje medlem
gör vad han vill råder endast kaos, och det är inte ett
trevligt spektakel. Men då de agerar och sjunger på ordnat
vis, då framstår samma personer som såväl se- som hör-
värda.1

1600-talets ekonomiska tänkande och merkantilismen

Denna avhandlings undersökningsobjekt är det ekonomiska tänkandet under
svensk stormaktstid. Det brukar förstås benämnas merkantilistiskt. Merkantilismen
i sin tur är en doktrin eller en tankeströmning som varit föremål för en mycket stor
mängd forskning. Det råder också för svensk del en viss konsensus kring vad
merkantilismen innebar och kring vad som var dess centrala komponenter.

Behövs det då ännu en bok om merkantilismen? Jag väljer att svara så här: Det
behövs en studie av det stormaktstida ekonomiska tänkandet. I vad mån det sedan
bör kallas merkantilistiskt är en annan sak. Jag återkommer till den frågan.

 Den naturliga följdfrågan är varför jag anser att det behövs en studie över det
stormaktstida ekonomiska tänkandet. Det framgår redan av hur jag formulerade
denna följdfråga; jag skrev inte ”ytterligare en studie”. Det saknas faktiskt en mer
grundläggande sådan av det ekonomiska tänkande som föregick den intensiva
period av ekonomisk diskussion och författarlusta som tog sin början under 1730-
talet. Därtill finns i forskningen kring merkantilismen i Sverige en brist av viss
betydelse.

De studier som gjorts av svenskt merkantilistiskt tänkande – vad beträffar för-
menta merkantilistiska praktiker är förhållandet ett annat – handlar om frihets-
tiden. Denna periods stora förkärlek för ekonomiska ämnen är ett välkänt faktum
inom svensk historieskrivning. Frihetstiden och dess ekonomiska tänkande har rönt
ett stort intresse bland såväl historiker som andra, inte endast i egenskap av
utilismens och merkantilismens period i svenskt intellektuellt liv, utan även av den
period då mer liberala och mot den ortodoxa merkantilistiska doktrinen oppositio-

                                                          
1 Xenophon 1994, s 149. Det är hushållaren i Xenofons arbete (se kapitel 4) som talar till sin
hustru. Strävan efter ordning spelar en viktig roll i denna avhandling. De citat som inleder
avhandlingens kapitel fyller en ganska fri, illustrativ funktion snarare än att vara representativa,
och kan följaktligen vara hämtade ur material vilka ligger långt från avhandlingens under-
sökningsobjekt.
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nella tänkare trädde fram. En rik flora av ekonomisk litteratur har ökat
eftervärldens intresse.

Medan merkantilismen utgör en central komponent i frihetstidens idévärld,
utgörs merkantilismens epok inte endast av frihetstiden. Även stormaktstiden
räknas dit. Internationellt sett sägs ofta den merkantilistiska epoken infalla ungefär
mellan 1500 och 1750 – även om det finns avvikande meningar. I Sverige slog
handelsbalansläran, som normalt anses vara den merkantilistiska doktrinens kärna,
igenom på 1630-talet, och under 1600-talets gång tilltog strävan efter en aktiv
handelsbalans, liksom växte intresset för manufakturer och för en protektionistisk
politik, alltsammans centrala delar av det merkantilistiska idégodset.2

Det är inte heller helt ovanligt att detta framhålls i inledningen till texter
rörande frihetstidens merkantilism. När Sten Lindroth i den tredje volymen – den
om frihetstiden – av sin monumentala idéhistoriska översikt, kommer in på
merkantilismen, påpekar han att ”de merkantilistiska grundsatserna gick som
uttryck för de moderna nationalstaternas intressen långt tillbaka i tiden och
omfattades utan närmare eftertanke av nästan alla”.3 Karl Petander, som 1912 gav
ut ett verk som än idag, med rätta, är ett ständigt återkommande referensverk i
litteraturen kring den frihetstida merkantilismen, menade, att fastän frihetstiden
visade ett nytt intresse för ekonomiska frågor ”bragte visserligen [det svenska
stormakts- och enväldets fall] icke direkt någon ny ekonomisk åskådning i dagen
eller några nya grundsatser i fråga om näringslagstiftningen till seger”.4 En artikel
från 1978 om 1700-talets ekonomiska tänkande inleds med följande mening:

Under 1700-talet och ännu vid början av det följande århundradet var grundvalen för
den i Sverige förda ekonomiska politiken en merkantilistisk samhällsuppfattning. En
sådan hade varit rådande under ett par århundraden.5

Intresset för det stormaktstida ekonomiska tänkandet har emellertid varit ringa. I
själva verket är den brist med hos svenska forskningen kring merkantilismen som
jag här vill framhålla, just att bilden av det merkantilistiska idégodset till största
delen bygger på forskning rörande frihetstiden, medan såväl denna bild som
uppfattningen att den sträcker sig över både 1600- och 1700-talet fått ett säkert
fotfäste bland både historiker och lekmän. Det har medfört att forskningsrön kring
frihetstiden kommit att få giltighet för hela den merkantilistiska perioden, det vill

                                                          
2 Det bör sägas att inte alla räknar det svenska 1600-talet till merkantilismen. I Tore Frängsmyrs
nya idéhistoriska översikt sägs att såväl merkantilistiskt tänkande som politik i Sverige var
produkter av 1720-talet, även om läran växt fram på kontinenten ”under 1500-, 1600- och 1700-
talen” (s 197); Frängsmyr 2000, s 197ff (Frängsmyr talar explicit endast om politik, men nämner
ingen tänkare före Anders Nordencrantz).
3 Lindroth 1978, s 95.
4 Petander 1912, s 1.
5 Ahlström 1987, s 7.
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säga även för stormaktstiden. Huruvida dessa rön verkligen är giltiga för någon
annan period än frihetstiden har dock inte prövats.6

Några exempel: I en i övrigt förtjänstfull uppsats av György Nováky om synen
på handelsmän under 1600-talet hänvisas för dem vilka vill sätta sig in i den tidens
ekonomiska tänkande endast till Sven-Eric Liedmans Den synliga handen. Liedmans
arbete handlar dock främst om den frihetstida professorn i ekonomi Anders Berch,
och berör inte någon svensk ekonomisk text från tiden före 1728.7 Eva Lena Dahl
och Nils Eriksson inleder en artikel med meningen ”Merkantilism är ett samlings-
namn på en rad samhällsekonomiska idéer från 1500- till 1750-talet”. Som en
fallstudie i merkantilismens samhälls- och människosyn har de valt Anders Norden-
crantz. Denne anses förvisso normalt vara merkantilist men kan samtidigt knappast
antas vara representativ för det tidiga 1600-talet. Men begreppet merkantilism är
hos Dahl och Eriksson en helt oproblematisk enhet (citatet ovan till trots).8 Karin
Johannisson behandlar i sin studie om den politiska aritmetiken ett arbete av den
tyske författaren Johann Peter Süssmilch, från 1742. Om honom säger Johannisson
att han ”ansåg som alla merkantilister att arbetaren principiellt skulle hållas vid
existensminimum”.9 Eftersom studien endast rör frihetstiden blir uttrycket ”alla
merkantilister” vagt.

Det stormaktstida ekonomiska tänkandet förtjänar alltså sin egen under-
sökning.10 Mitt egentliga syfte är dock inte att endast fylla igen en lucka i den
svenska idé- eller doktrinhistorien.

Syften och perspektiv

Människouppfattning och ekonomiskt tänkande. Två syften med avhandlingen

Avhandlingen har tillkommit inom projektet Människouppfattningarnas historia,
vilket bestod av ett flertal undersökningar kring människosynen på olika
intellektuella arenor under perioden 1500-1900.11 En gemensam utgångspunkt för
forskningsuppgifterna var att på respektive arena på något sätt belysa följande
frågor:

1) Synen på vilka drivkrafter eller behov som får människan att handla.

                                                          
6 Detta problem har påtalats av Per-Arne Karlsson, 1990b, s 103.
7 Nováky 1993, s 231.
8 Dahl och Eriksson 1972, citat s 109; se kapitel 2, not 21.
9 Johannisson 1988, s 90.
10 Under senare år har ett antal arbeten kommit ut vilka belyst olika aspekter av stormaktstidens
ekonomiska tänkande; Englund 1989, Dahlgren 1993, Nováky 1993, Åsa Karlsson 1994,
Melkersson 1997. Dessa arbeten kommer att behandlas nedan allteftersom. Se även not 52
nedan.
11 Dessa undersökningar redovisas i Jarrick 2000.
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2) Synen på människans förmåga att styra sig själv och sina handlingar.12

Dessa frågor – om vad som driver människan, samt om i vad mån hon har
förmågan att styra sig själv – är förstås väsentliga, om än inte alltid explicita, inom
varje ekonomisk liksom politisk och etisk lära eller diskussion. Man kan i själva
verket anta att det inom varje sådan lära finns en uppfattning om hur och varför
människan agerar. Den kan vara dold och endast undantagsvis komma till uttryck
och är inte nödvändigtvis genomtänkt, artikulerad eller skärskådad av var och en av
lärans förespråkare.13

Ett lämpligt exempel – emedan människouppfattningen bakom doktrinen ifråga
inte alls är dold utan tvärtom explicit – är den inom modern nationalekonomi
dominerande strömningen, den så kallade neoklassiska skolan. Denna bär på en
specifik uppfattning om människan som rationell i bemärkelsen nyttomaxi-
merande.14 Den neoklassiska skolan sätter stor tillit till individens förmåga att själv
kunna agera rationellt. Detta har konsekvenser vad gäller samma skolas syn på stat-
liga ingrepp i det ekonomiska system inom vilket människorna agerar. En något
annorlunda människouppfattning, enligt vilken människan äger ringa förmåga att
styra sig själv och sina handlingar bör rimligtvis leda till en annan uppfattning om
det ekonomiska livet, som innebär en mer positiv syn på statsinterventioner och
regleringar. Uppfattningar om människan – om människans natur, om hur hon
fungerar som handlande förnufts- och känslovarelse och som samhällsvarelse –
sätter sålunda vissa ramar för hur ekonomiska liksom politiska läror utformas.

Antaget att en viss uppfattning (eller kanske flera, i värsta fall varandra mot-
sägande, uppfattningar) om människan finns bakom varje ekonomisk lära eller
doktrin – utan att vara lika explicit som i den neoklassiska teorin – är det givet att
en fördjupad förståelse av en sådan kan nås genom att granska dess människo-
uppfattning.15 Det är utgångspunkten för denna avhandling, vars första syfte är att
utreda människouppfattningen inom det stormaktstida ekonomiska tänkandet.

Att begränsa sig till det skulle dock vara otillfredsställande. För det första var de
ekonomiska tänkarna inte intresserade av människans natur per se utan av hur den
kom till uttryck i samhället – de var intresserade av människan som samhällsvarelse
och av samhället som en sammansättning av människor. Människouppfattningen
måste därmed sättas i relation till rådande samhällsuppfattning, något jag ämnar
göra utan att för den del ge en lika fyllig redogörelse för samhällsuppfattningen.

                                                          
12 En tredje fråga gällde gränser för det mänskliga, samt om vissa människor kunde uppfattas som
mer eller mindre mänskliga än andra. Den kommer inte att behandlas i denna avhandling.
13 Jag bygger detta antagande utifrån Berry 1986, s xi-xii, kap 2-3. Ett liknande resonemang finns
hos Melkersson 1997, s 19, som dock intresserar sig för samhälls- snarare än människouppfatt-
ning; Dahl och Eriksson 1972, s 109; Liedman 1989, s 26ff; Larsson 1990, s 16; Hedin 1994, s
1f. Även Heckscher, 1953, II, s 259 samt avdelning V, framhöll detta antagande.
14 Så säger i alla fall en av dem som redogjort för den, Eklund 1999, s 41.
15 Vikten av sådana studier har framhållits av Lovejoy 1961, s 12f.
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För det andra förefaller det, i alla fall utifrån ovan nämnda antagande, vara en
ganska ointressant uppgift att undersöka människo- och samhällsuppfattning inom
det stormaktstida ekonomiska tänkandet, utan att också utreda hur dessa påverkade
samma tänkande. Hur tog sig inflytandet från människo- och samhällsuppfattning
uttryck i formulerandet av de ekonomiska idéerna och i tänkarnas bild av hur
samhällsekonomin borde se ut och ordnas? Vilken typ av beteenden var för en god
hushållnings skull önskvärda från undersåtarnas sida? Ett andra syfte är att besvara
frågor som dessa, alltså att genom en analys av centrala delar i det ekonomiska
tänkandet undersöka förhållandet mellan människo- och samhällsuppfattning å den
ena sidan, och ekonomiskt tänkande å den andra, eller, tydligare, utreda vilket in-
flytande de förra haft på de senare.

Ansatsen som ett tredje syfte: Doktrinhistoria utifrån ett synkront synsätt

Som ett tredje syfte kan anges vad som inledningsvis nämnts, nämligen att fylla en
lucka i den svenska idéhistorien, den rörande stormaktstida ekonomiskt tänkande.
Frågan är då hur jag avser fylla den luckan, det vill säga utifrån vilket perspektiv
eller med vilken ansats jag ämnar genomföra undersökningen.

Varje studie över det tidigmoderna ekonomiska tänkandet lär i biblioteks-
kataloger sättas under ämnesområdet doktrinhistoria, varmed avses historien om
det ekonomiska tänkandet och dess utveckling över tid. Det är därför viktigt att
påpeka att avhandlingen avviker från den gängse doktrinhistorien, såväl vad gäller
ansats som resultat. Den kommer inte alls att beröra den ekonomiska vetenskapens
utveckling eller visa på vad sätt 1600-talets tänkare bidrog till denna.

Under senare år har delar av det doktrinhistoriska fältet kommit att utsättas för
kritik. Det har under lång tid funnits en tradition att analysera merkantilismen
liksom annat äldre ekonomiskt tänkande i ljuset av modern ekonomisk teori-
bildning. Då den moderna ekonomiska teorin tjänat som utgångspunkt för
studierna, och då denna i hög grad betraktar ekonomin som ett självständigt
territorium med för detta territorium specifika teorier och analysredskap, har
doktrinhistorien ofta blivit en inomvetenskaplig historia om analysredskapens och
teoribildningens ständiga förbättrande.16 Eftersom författarna av dessa studier ofta
befunnit sig vid den till synes teleologiska utvecklingens slutmål – de har ofta själva
varit representanter för den moderna nationalekonomin – har omdömet om
merkantilismen blivit negativt. Den har helt enkelt setts som en lära vilken bygger
på ett antal felaktiga eller bristfälliga ekonomiska teorier och antaganden.17 Stor vikt
har å ena sidan fästs vid det undermåliga i merkantilisternas teorier, å andra sidan
har tänkbara förebådare av det moderna lyfts fram.18

                                                          
16 Magnusson 1999, s 26ff.
17 Tribe 1978, s 7 framhåller det teleologiska draget i den ”neoklassiska” doktrinhistorien.
18 För en kritik mot denna typ av historieskrivning, se Tribe 1978, s 5-9; Magnusson 1989, s 1-8.
Svenska exempel är Uhr 1963; Ahlström 1987; Lönnroth 1987, s 410; Sandelin 1987; Persson
och Siven 1988, s 389.
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Det finns förvisso ett värde i att kartlägga olika vetenskapers utveckling över tid,
men i grunden är en doktrinhistoria av detta slag anakronistisk. En förutsättning
för den är att det ekonomiska tänkandet kan och bör analyseras som en självständig
sfär, i hög grad fri från influenser från filosofiska, etiska, och politiska
uppfattningar.

Denna doktrinhistoria har vad som kallas ett diakront perspektiv, med tonvikten
lagd på idéers uppkomst och på idéers och tänkares bidrag till vetenskapens ut-
veckling över tid. I en artikel från 1999 framhåller Gunnar Eriksson vad som är
uppenbart för var och en som sätter sig in i vetenskapshistorien – till vilken
doktrinhistorien bör räknas eller med vilken den åtminstone uppvisar stora likheter
– nämligen att den överväldigande majoriteten av arbeten inom denna utgår från
ett diakront synsätt. En sådan forskning behöver inte nödvändigtvis få en dragning
åt det teleologiska hållet, men den tenderar att framställa vetenskapen som en
”logisk tågordning allteftersom sanningen successivt avslöjas”.19 Det är uppenbart
att ett sådant synsätt, samtidigt som det alltså finns ett värde i att studera idéers och
vetenskapers utveckling, riskerar att ge en oriktig bild av hur en viss epoks veten-
skap verkligen såg ut. Innovationer som ansågs vara viktiga av samtiden men som
sedan fallit i glömska bereds inte plats i diakrona undersökningar, och tänkare vilka
inte bidrog till vetenskapens utveckling förbises. Eftersom dessa ofta kan tänkas ha
varit i majoritet under den epok då en banbrytande innovation sker skänker det
diakrona synsättet ingen riktig förståelse av den epokens vetenskap.

Eriksson förespråkar istället ett synkront synsätt. Med ett sådant betraktar histo-
rikern ”vetenskapen i en viss epok som en ingrediens i denna epoks kultur utan att i
första hand begrunda hurdan den kom in i epoken från den föregående och vad den
kom att ge den efterföljande”. Såsom Eriksson påpekar är det självklart att en veten-
skap vilken som helst är en del av sin epoks intellektuella kultur, och att det därför
är nödvändigt att visa såväl hur den präglas av den kulturen som hur den påverkar
den.20 Ett synkront perspektiv inte endast lyfter fram tänkare, strömningar och idéer
vilka inte överlevt den vetenskapliga utvecklingen, utan ställer även välkända
genombrott och centrala tankar i nytt ljus genom att analysera dem inom en tids-
bunden kontext. En synkron studies förutsättning är snarast den motsatta de ovan
nämnda doktrinhistoriska arbetena. Den utgår från att en viss sfär, såsom det eko-
nomiska tänkandet, inte kan analyseras som oavhängig tidens övriga intellektuella
kultur.

All doktrinhistorisk forskning är naturligtvis inte av den inomvetenskapliga
karaktär som den ovan berörda. I själva verket finns en i Sverige gängse, främst från
Eli F Heckschers arbeten från 30- och 40-talen stammande bild av vad merkanti-
lismen var, och den bilden handlar inte så mycket om merkantilismen som ekono-
misk teori eller om dess analysredskap, som om dess egenskap som en central del i
frihetstidens syn på samhälle och ekonomi.
                                                          
19 Gunnar Eriksson 1999, s 26.
20 Ibid., s 26.
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Huvuddragen i den bilden är väl kända. Merkantilismens mål var makt och väl-
stånd i förhållande till andra stater. Den centrala faktorn i detta spel blev då en
aktiv handelsbalans, varmed pengar och rikedomar kunde fås att flöda in i riket på
de andra ländernas bekostnad. Medlet till att uppnå en aktiv handelsbalans var i sin
tur en utvecklad manufakturindustri inriktad på export. Detta ledde till en starkt
utvecklad protektionism. Endast export ansågs skapa välstånd, medan inhemsk
konsumtion sågs som värdelös. Knapphet på den egna marknaden sågs därför inte
som ett problem utan snarare som en fördel. Statsnyttan i form av makt- och
välståndsskapande (statens välstånd) fick gå före hänsyn till folket, vilket snarast
sågs som ett redskap för staten i dess strävan att bygga ut manufakturerna och skapa
en aktiv handelsbalans, och den skulle därför vara så stor som möjligt, helst leva på
existensminimum samt för låg lön arbeta för statens bästa.21

Även denna bild präglas dock i hög grad av ett diakront perspektiv. Heckschers
undersökningar av merkantilismen är i mångt och mycket upplagda som jämförel-
ser, såväl med liberalismen som med ett medeltida tänkande. En väsentlig del i den
heckscherska tolkningen av merkantilismen är att den stod för något nytt i förhål-
lande till medeltiden vad gäller synen på ekonomin. Med merkantilismen kom
ekonomin att avmoraliseras. Merkantilisterna lade inga moraliska eller etiska
aspekter på ekonomin. Medeltida företeelser som det rättvisa priset och fördöman-
den av ocker kom att försvinna. Denna amoraliska syn på ekonomin låg bakom den
närmast cyniska inställning till befolkningen som tillskrivits merkantilisterna. Nytta
gick före etik, och det ansågs enligt den gängse tolkningen som nyttigt att befolk-
ningen hölls fattig och sågs som ett statens redskap. Men den amoraliska synen på
ekonomi var också av godo, då den var nödvändig för att en ekonomisk vetenskap
och en uppfattning om ekonomin som ett system med naturlagsliknande förhållan-
den med tiden skulle kunna uppkomma. Den avmoraliserade ekonomin var på så
sätt merkantilismens bidrag till det ekonomiska tänkandets historia.22

Under senare år, mycket som en reaktion på den mer inomvetenskapliga
doktrinhistorien beskriven ovan, men också under inflytande av en liknande ut-
veckling inom den politiska idéhistorien, har inom den internationella forskningen
kommit att betonas vikten av att sätta in äldre ekonomiskt tänkande i en bredare
intellektuell kontext, att se inom vilken ”diskursiv tradition” en författare eller en
tankeströmning var förankrad.23 Ett tydligt exempel på detta är den nyare forskning
                                                          
21 Beskrivningen är förstås mycket kortfattad och förenklad. Heckschers tolkning av merkantilis-
men har fått så brett genomslag i Sverige att den med rätta kan kallas gängse, och den finns
beskriven i de flesta idéhistoriska och doktrinhistoriska översiktsarbeten, varför jag inte ser någon
mening med att närmare redogöra för den här, i synnerhet inte som jag återkommer till den vid
flera tillfällen i avhandlingens delundersökningar.
22 Heckscher 1953, II, s 275-303. Erik Sandberg 1949, s 91ff, ger en god sammanfattning av
Heckschers resonemang; Leif Eriksson 1993, s 73; den senaste sammanfattningen av den gängse
synen, med tonvikt på att det nya var även religionens, individernas och etikens ordnande under
ekonomin, är Frängsmyr 2000, s 197f.
23 Uttrycket är Magnussons (1999, s 28), som utgår från Pocock 1985, s 5. Om utvecklingen
inom den politiska idéhistorien, se Magnusson 1989, 3f, 6ff.



Hushållningens dygder

20

kring Adam Smiths författarskap, som visat i hur hög grad bilden av merkantilis-
men som liberalismens motsats är felaktig, och hur även den store Smith var fast
förankrad i 1700-talets intellektuella och framför allt moralfilosofiska tänkande och
därmed inte så långt från vissa av merkantilismens centrala idéer.24

Det finns också forskare i Sverige vilka på samma sätt velat se den frihetstida
merkantilismen i relation till en viss intellektuell tradition, och därmed utgjort
undantag från den heckscherska bilden. Jag avser då dels Per-Arne Karlssons försök
att visa på den aristoteliska filosofins inflytande på såväl ekonomisk praktik som
ekonomiskt tänkande under frihetstiden, dels Lars Magnussons försök att knyta
frihetstida ekonomisk diskussion till en naturrättslig kontext.25 Det stormaktstida
tänkandet har däremot inte blivit föremål för någon sådan kontextuell eller synkron
undersökning.

Metod

Hur skall då en synkron undersökning av det ekonomiska tänkandet genomföras?
Det är uppenbart att påståenden av mer principiell natur om hur människan eller
samhället fungerar endast sällan förekommer explicit i litteraturen. De är oftast
underförstådda. Även de explicita utsagor om människans natur som faktiskt före-
kommer kan mycket väl vara lösryckta ur en kontext vilken läsaren måste känna till
för att korrekt kunna förstå dem – en utsaga om hur en viss människa agerar i en
viss situation kan till exempel bero på en specifik psykologisk uppfattning. Denna
kontext – de underförstådda uppfattningarna om människa och samhälle – måste
på något sätt göras synlig.

Tillvägagångssättet kan enklast beskrivas i termer av en ideologianalys, av den
typ som till exempel Sven-Eric Liedman förespråkat. En ekonomisk doktrin eller
lära kan sägas vara en ideologi i termens breda, neutrala betydelse, varmed avses ”ett
system av åsikter, tankar, föreställningar, värderingar och attityder, o s v”.26 En
ideologi i denna breda bemärkelse kan ses som en obegränsad mängd tankeelement
sammansatta till en helhet, ett system, rymmande såväl uppfattningar om hur
tillvaron hänger samman och fungerar, som värderingar och attityder däromkring.27

En ideologi rymmer såväl manifesta som latenta element. En ekonomisk lära till
exempel innehåller ett antal, mer eller mindre centrala, explicita antaganden och
teorier om hur ekonomin fungerar och skall ordnas. Dessa hör till vad Liedman
kallat det manifesta, det vill säga det synliga, av ideologin. Det manifesta är olika
explicita värderingar och försanthållanden, till exempel en handelsbalanslära eller en
uppfattning om nyttan av regleringar av inrikeshandeln. Dessa värderingar och
försanthållanden bygger emellertid på eller står i relation med andra föreställningar
                                                          
24 Magnusson 1999, s 8, 11-16; exempel är Medick 1973; Winch 1978.
25 Dessa behandlas i kapitel 2.
26 Liedman 1989, s 10f.
27 Melkersson 1997, s 18.
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och uppfattningar vilka inte redogörs för, fastän dessa senare i många fall är centrala
för förståelsen av de förra – för den ekonomiska läran kan en sådan föreställning till
exempel gälla människan och vad som driver henne till handling. Vilken som helst
diskussion eller lära skulle bli ohanterbar om det implicita bakom varje explicit
utsaga, varje begrepp och varje förslag skulle behöva redogöras för av var och en av
diskussionens deltagare. Istället tas innebörden av vissa centrala begrepp, vissa
försanthållanden, etc, för given. Det är inte heller säkert att varje deltagare kan
redogöra för vilka föreställningar ett visst explicit försanthållande är beroende av.
Dessa implicita föreställningar kallas latenta.

Ideologibegreppet är inte oproblematiskt, och andra forskare har arbetat med
andra begrepp för att beteckna det latenta i en ideologi, medan de begränsat
ideologibegreppet till att gälla en manifest (doktrinär) nivå, men vi lämnar den
diskussionen därhän här.28 Oavsett vilket begrepp man föredrar för det latenta
respektive det manifesta, duger den korta genomgången här till att beskriva
forskningsuppgiften i denna avhandling. Det måste nämligen, såsom inledningsvis
hävdats, antas att uppfattningar om människan och samhället vanligtvis inte
kommer till uttryck inom det stormaktstida ekonomiska tänkandet, utan att de
snarare tillhör det latenta, som i viss mån måste rekonstrueras innan det ekono-
miska tänkandet, det manifesta, kan analyseras. Först måste det latenta tas upp till
ytan, det vill säga en analys genomföras varmed icke närmare redovisade grund-
antaganden kring människan, samhället och ekonomin synliggörs.29

Vad jag här kallat ett synkront perspektiv på det ekonomiska tänkandet, det vill
säga en undersökning av detta tänkande som en del i en större intellektuell kontext,
kan alltså operationaliseras i form av en ideologianalys, varmed avses ett försök att
rekonstruera det latenta (människo- och samhällsuppfattning) som ligger bakom
och sätter ramar för det manifesta (det ekonomiska tänkandet). Därefter analyseras
det ekonomiska tänkandet i ljuset av denna rekonstruktion.

Såväl rekonstruktionen som den efterföljande analysen bygger på ett omfattande
källmaterial, vilket förstås innebär en del tolkningssvårigheter. De problem som är
förknippade med tolkningar av kvalitativa material är i det närmaste olösliga,
relativismen ligger alltid och lurar, och i värsta fall kan en tolkning vara lika god
som en annan. Jag menar dock att såväl källmaterialet som avhandlingens upplägg-
ning ger de tolkningar som görs en hög grad av rimlighet.

                                                          
28 Begreppet mentalitet kan kanske beteckna det latenta i en ideologi. Mentalitetsbegreppet hos
t ex Jarrick, 1992, kap 2, avser dock uppfattningar vilka i förhållande till ett doktrinärt tänkande
inte är lika artikulerade och genomtänkta. Därmed är det begreppet mindre lämpligt än det breda
ideologibegreppet, emedan det latenta i en ideologi mycket väl kan ligga på samma medvetande-
nivå, d v s vara lika artikulerat, som det manifesta. Om mentalitetsbegreppet, se också Hagen
1984, s 17; Florén och Persson 1985, s 190ff. Liedman 1989 liksom Kilander 1991, s 34ff, ger en
god diskussion av ideologibegreppet. Se även Englund 1989, s 16ff, liksom Bo Lindbergs recen-
sion av detta arbete (Bo Lindberg 1990).
29 Liedman 1989, s 26f.
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Här skall jag uppehålla mig något vid uppläggningen – jag återkommer strax till
källmaterialet. Att just människo- och samhällsuppfattning står i fokus kommer sig
inte endast av avhandlingens syfte. Det är förstås svårt att inför en ideologianalys
avgränsa vad som är det latenta i en ideologi. Såsom Liedman konstaterar är
emellertid just samhällsuppfattning och människouppfattning av central vikt i varje
ideologi – något som också framgått ovan – och bör därför vara det också i varje
ideologianalys värd namnet.30

I kapitel 2 analyserar jag det explicita inom det ekonomiska tänkandet kring vad
som driver människan samt sätter det i samband med tidens samhällsuppfattning
såsom den framställts av tidigare forskning. Analysen sätts sedan in i en större kon-
text. De två kapitlen 3 och 4, samt första delen av kapitel 5, innebär ett försök att
rekonstruera det latenta inom det ekonomiska tänkandet: kapitel 3 behandlar 1600-
talets människouppfattning och kapitel 4 liksom första delen av kapitel 5 dess
samhällsuppfattning. Genom ett omfattande empiriskt material och rön från
tidigare forskning hoppas jag kunna visa att den bild av 1600-talets människo- och
samhällsuppfattning jag tecknar faktiskt har fog för sig. Den tidigare forskning
vilken jag lutar mig mot är av empirisk karaktär. För att bättre förankra mina tolk-
ningar har jag sökt mig långt utanför de traditionella historiska och ekonomisk-
historiska markerna. Redogörelserna stöder sig alltså i stor utsträckning på arbeten
inom discipliner som idéhistoria, litteraturhistoria, konsthistoria och kyrkohistoria.

De rekonstruerande kapitlen fungerar sedan som vägröjare för de därpå följande
delundersökningarna av det ekonomiska tänkandet. Centrala begrepp inom detta
ges utifrån dessa nya innebörder, och uppfattningar om hur ekonomin skall ordnas
tolkas i nytt ljus. Detta framgår med särskild tydlighet i de kapitel vari jag utifrån
rekonstruktionen av det latenta ger ny innebörd dels åt begreppen måttlighet och
överflöd inom diskussionen kring lyx (kapitel 6) och dels åt begreppet frihandel
(kapitel 7).

Undersökningsobjektet: Det ekonomiska tänkandet som inordnat i
politin

Inte endast i de rekonstruerande kapitlen utan även i de kapitel i vilka jag utifrån
dessa analyserar det ekonomiska tänkandet, har jag haft som ambition att förankra
mina tolkningar i ett mer omfattande källmaterial än vad som är gängse inom
doktrinhistoriska undersökningar. Frågan är då var man träffar på det stormaktstida
ekonomiska tänkandet. En orsak till att forskningen kring det varit ringa har säker-
ligen varit en upplevd brist på uttryck för samma tänkande. En sådan är dock just
upplevd och inte faktisk, och härrör från antagandet att ekonomin bör betraktas
som ett självständigt territorium som avspeglas i en specifik ekonomisk litteratur

                                                          
30 Ibid., s 27f.
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och debatt. Något sådant territorium, någon särskild ekonomisk litteratur, debatt
eller ”diskurs”, påträffas knappast under stormaktstiden. Innan någon analys av
tidens ekonomiska tänkande kan göras, måste det sålunda lokaliseras.

När jag talar om ekonomiskt tänkande avser jag ett tänkande om rikets eller
landets ekonomi, det vill säga ett samhällsekonomiskt tänkande. Detta sagt för att
skilja termen från ett tänkande som berör hushållsnivån, en nivå som analyseras
särskilt i avhandlingens kapitel 4.

Ordet ekonomi betyder hushållning – hushållning med knappa resurser, brukar
dagens ekonomer säga. Att säga att ett samhällsekonomiskt tänkande syftar till att
skapa en hushållning på samhällsnivå med knappa resurser är inte särskilt
meningsfullt, utan är snarare en tautologi – det ligger redan i ordet hushållning att
det handlar om i någon bemärkelse knappa resurser, och om de inte vore knappa
skulle ingen hushållning behövas. Bättre är att säga att det syftar till att i så hög grad
som möjligt minska knappheten och dess skadliga effekter – med andra ord, att
skapa välstånd. Därmed inte sagt att vad som avses är ett välstånd för alla – det kan
mycket väl gälla endast staten eller en specifik sektor av eller grupp i samhället.

I avhandlingen menar jag med ekonomiskt tänkande ett tänkande som syftade
till att skapa välstånd (ännu osagt för vilka) inom riket. Tre faktorer är då
avgörande, varför de hamnar i centrum av varje heltäckande undersökning av en
epoks ekonomiska tänkande, nämligen produktion, konsumtion och handel. Jag
kommer i avhandlingens senare kapitel att lyfta fram de aspekter av dessa, vilka i
källmaterialet framhölls som väsentliga.

Var finner man uttryck för ett tänkande med syfte att skapa nationellt välstånd?
När sådana – ekonomiska – frågeställningar togs upp till behandling var det för att
de sågs som väsentliga för skapandet av en god politi inom landet. Politi är sålunda
ett väsentligt begrepp i denna avhandling.

Vad som exakt avsågs med politi är inte klart, och forskningen därom i Sverige
är mycket knapp. Pär Frohnert och andra har visat att politibegreppets innebörd
under 1600-talet var oklar, och att det användes i en mycket bred bemärkelse.31 Det
betecknade ibland en allmän ordningsbevarande strävan i ett land och framför allt i
dess städer, ibland avsågs vissa specifika områden rörande den inre ordningen, hus-
hållningen och förvaltningen i ett land, och ibland avsågs regerandet i sin helhet.32

En av de mer framstående och berömda samtida utredarna av politiväsendet, för-
fattaren av en gedigen traktat i ämnet, fransmannen Nicolas Delamare, konstate-

                                                          
31 Frohnert 1996, passim. Frohnert står för den grundligaste studien av politibegreppet och politi-
väsendet i Sverige. Han redogör även för begreppets introduktion och historia i Sverige under
perioden 1521-1809. Oestreich 1974, s 10f; Maier 1980, s 81; Durand 1996, s 163-166; Jag
kommer i denna avhandling att beröra ”politiväsendet” och ”polititänkandet”, inte den s k politi-
vetenskapen, som utformades som ett för de tyska staterna unikt universitetsämne under 1700-
talets första tredjedel; se om detta Maier 1980, s 1f.
32 Sjöholm 1964, s 18f; Knemeyer 1980, s 171-180; Durand 1996, s 164ff, Frohnert 1996, s 532,
särskilt not 6, 536, 539ff, 550. Se även Wester 1946, s 4f, samt kap 1. Maier har visat att begrep-
pet i Tyskland ibland användes som synonymt med samhällsgemenskap; Maier 1980, s 98.
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rade att politin rörde följande områden: religionen, sederna, hälsan, (de materiella)
nödtorften, allmänhetens säkerhet och lugn, vägarna, vetenskaperna och de fria
konsterna, handeln, manufakturerna och de mekaniska konsterna, tjänstefolket,
arbetarna samt de fattiga.33 Liknande breda definitioner av politiväsendet har fram-
hållits av olika forskare.34

En inte fullt så bred som Delamares men ändock omfångsrik definition av poli-
tin finns i den svenska landshövdingeinstruktionen av år 1635. Enligt denna, som
kom att vara bestämmande för en lång tid framöver vad gällde regionalt styre, hade
landshövdingen att sörja för religionen, ”justitien”, ”militien”, ”politien” samt upp-
bärandet av skatter och tullar. Politin likställs genom formuleringen ”Landzens
Politia och Regeringh” med regering i allmän bemärkelse, ett inte alls ovanligt
förfarande.35 Till politin räknas bland annat att se till att var och en kan driva sin
näring till sin egen och landets nytta, att landsfreden vidmakthålls, att vägar och
broar byggs och underhålls, att myntet hålls riktigt, att inget fusk förekommer i
mätande och vägande, att näringarna, såväl mellan stad och land som inom
städerna, hålls åtskilda, och att inga ”lättingar”, lata och sysslolösa människor, före-
kommer.36

1714 års instruktion för landsfiskalerna kan också nämnas. Dessa hade som
uppgift att övervaka att politin upprätthölls, varmed avsågs att motverka van-
helganden av söndagen, trollkonst och andra vidskepelser, förbannelser och svär-
anden, liksom olagliga värdshus och spel, att ha uppsyn över mått och vikt, handel
och landsköp, vägar och broar samt användanden av allmänningar, att förhindra
skogsåverkan liksom orätta krav på skjutsningar till allmogens besvär, samt att
tackla problemen med lösdrivare.37 I ett memorial från 1655 författat av dåvarande
riksskattmästaren Magnus Gabriel De la Gardie räknades också skol- och
utbildningsfrågor till politin.38

Går det att på något vis precisera definitionen av politibegreppet? Här skall jag
göra ett försök genom att ta fasta på tre centrala komponenter i politiväsendet:
ordning, välfärd samt disciplin. Hur man än definierar begreppet politi och vad
man än hänför till dess egentliga område hade politin alltid med (aspekter av) den
                                                          
33 ”La religion, les mœurs, la santé, les vivres, la sûreté et la tranquillité publique, la voirie, les
sciences et les arts libéraux, le commerce, les manufactures et les arts mécaniques, les serviteurs
domestiques, les manouvriers, et les pauvres”; Nicolas Delamare, Traité de la Police (1705-1719),
préface, citerad efter Durand 1996, s 180.
34 Oestreich 1974, s 12f, för bl a en tysk förordning (1628); Maier 1980, s 142f, för den tyske
författaren von Seckendorffs Teutsche Fürsten-Stat (1656); Tamm 1996, s 525, för ett förarbete
till en dansk politilag (1711).
35 ”K. Instruction för landshöfdingarne” (8/1 1635), i Styffe 1852, s 199. För andra exempel, se
Petri 1897; Runeby 1982, s 80.
36 ”K. Instruction för landshöfdingarne” (8/1 1635), i Styffe 1852, s 199-205. Frohnert 1996,
s 540f.
37 ”Instruction, hwarefter Lands-Fiscalen uti N. N. Höfdingedöme, Wälbetrodde N. N. uti des
anförtrodde Embete har sig at regulera och rätta (3/12 1714), Stiernman, Samling, VI, s 180-187;
Frohnert 1996, s 549.
38 Edlund 1946, s 86.
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inre ordningen i ett rike (eller en stad) att göra. Politi sågs ofta som synonymt med
ordning och begreppsparet ”god ordning och politi” var vanligt.39 Mer specifikt var
den medlet genom vilket överheten upprätthöll den inre ordningen.40 Detta innebar
att politin kom att innebära en mycket hög grad av statsintervention, och det i all
mänsklig handel och vandel, i alla områden där staten ansåg sig behöva skapa eller
upprätthålla ordnade former.41

Stellan Dahlgren har sammanfattat politins ordningssträvan och interventions-
benägenhet med att den syftade till ”att samordna verksamheten i samhället för allas
bästa”.42 Det allmänna bästa, den gemensamma välfärden, den allmänna nyttan
spelar en central roll inom politin.43 Såsom Ditlev Tamm påpekat var politiväsendet
inte endast av repressiv karaktär utan hade positiva syften: Att befordra såväl under-
såtarnas sedlighet som deras fysiska välfärd.44 Det var genom att se till dessa faktorer
som det allmänna bästa gagnades och som en god inre ordning uppnåddes. Sedlig-
heten reglerades genom tukt, fostran, inpräntandet av Guds ord, samt regler för
handel och vandel. Invånarnas fysiska välfärd var avhängig deras sedlighet och
befordrades genom näringsgrenarnas utvecklande, vars och ens idoghet, måttlighet
och sparsamhet, och genom att var och en fick bedriva sitt yrke utan intrång från
andra. Detta uppnåddes bland annat genom åtgärder inom vad vi nu kallar den
ekonomiska sfären: marknaden, undersåtarnas näringsutövande, etc.

Skapandet eller bevarandet av ordning och samordnandet av ”verksamheten i
samhället för allas bästa” medförde en hög grad av disciplinering av undersåtarna,
emedan ”allas bästa”, som vi skall se, innebar att var och en betedde sig på ett visst
sätt, höll sig på sin plats inom samhällets hierarki, samt utförde de plikter, liksom
tilläts åtnjuta de rättigheter och friheter, denna plats medförde. Politins ingrepp i
människors liv var inte godtyckliga utan syftade till att styra deras beteenden i en
särskild riktning.45

Under politin sorterades en rad företeelser vi idag ser som ekonomiska. Begrep-
pet ekonomi användes inte heller som beteckning på de företeelser vi idag ser som
ekonomiska. Som kommer att framgå av kapitel 4 var begreppet hushållning, oeco-
nomia, fast förankrat i det enskilda (agrara) hushållets värld. Begreppet användes
visserligen på en samhällsnivå, men åsyftade då framför allt landshushållningen,
antingen landets i sin helhet eller kronans enskilda hushållning (det vill säga de
inkomster och utgifter som följde av kronans gårdsbestånd). På en samhällsnivå var
                                                          
39 ”Politi”, SAOB, spalt P1405; Oestreich 1974, s 11; Maier 1980, s 96-101; Tamm 1996, s 525,
Runeby 1982, s 79f. Vid en överläggning i lagkommissionen 1688 framhålls att ordet politi
endast är ett främmande ord för ordning, och att städers politiborgmästare därför kan kallas
ordningsborgmästare; Lagkommissionens protokoll 6/4 1688, Sjögren 1900, s 32.
40 Maier 1980, s 105.
41 Durand 1996, s 164; Knemeyer 1980, s 176f.
42 Dahlgren 1993, s 121; Sjöholm 1964, s 9f, 18f.
43 Oestreich 1974, s 10; Maier 1980, del 2; Durand 1996, s 179.
44 Tamm 1996, s 510.
45 Oestreich 1974, s 18f ; 1982, passim; Raeff 1983, s 43f; Frohnert 1996, s 543f; Lennersand
1999, s 27.
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dock ordet ekonomi ovanligt och intog en i förhållande till politibegreppet till synes
underordnad plats.46 Den under frihetstiden vanliga uppdelningen mellan enskild
och allmän ekonomi, där den enskilda avsåg hushållets och den allmänna rikets,
förekom endast under stormaktstidens sista decennier, och betecknade även i de
sammanhangen främst lanthushållningen.47

Ett begrepp som inte förekom i Sverige men som användes på kontinenten för
första gången under 1600-talet, nämligen politisk ekonomi, kan illustrera förhållan-
det mellan termerna ekonomi och politi. Begreppen Oeconomia och Politica be-
tecknade ursprungligen, i den grekiska filosofin, två olika nivåer, hushållet (Oikos)
och riket (stadsstaten, Polis). Tack vare Aristoteles etik bestod denna uppdelning
genom seklen. De lutherska teologernas uppdelning av det världsliga riket i två
stånd eller nivåer, Oeconomia och Politia, betecknande husregering respektive lands-
regering, är illustrativ.48 Begreppet Politi förblev också – även under stormaktstiden
– meningslöst och oanvändbart på hushållsnivån. Den tonvikt på ordning rymdes
inom politibegreppet var – som vi skall se i kapitel 4 – en naturlig del av begreppet
oeconomia på hushållsnivån. På samma sätt var ordet Oeconomia egentligen
oanvändbart på samhällsnivån eftersom det betecknade just en annan nivå. Redan
under antiken kom dock det begreppet att användas även för en samhällelig nivå.49

Så var fallet även under tidigmodern tid. När så skedde avsågs emellertid riket just

                                                          
46 Israel Nesselius sorterar under ”Sweriges oeconomie” landets åkerbruk, träd-, humle- och
kryddgårdar, skogsbruk samt fiskerinäringar, och skiljer särskilt oeconomie från ”commercie”,
varunder sorteras manufakturer, handel och bergvärk; Om sölfwerwärken i Swerige, Bergshammar-
arkivet, RA; även Casten Feif och Polhem definierade vid flera tillfällen ekonomi som rikets lant-
hushållning; för Feif, se nedan not 47; ”Om sveriges lösa ägendom” (1719), Polhem 1951, s 154;
brev från Polhem till Eric Benzelius 17/12 1710, Polhem 1941-46, s 55f. Se även två skrivelser av
Nicodemus Tessin, angående planerna på ett politikollegium, ”Skrifvelse till Kongl. Maj:t från
Kongl. Rådet Grefve Nicodemus Tessin” (9/5 1718), i Handlingar rörande Skandinaviens historia
(HSH), XXX, s 316f, samt ”Kongl. Rådet Grefwe N. Tessins bref till Sekreteraren O. Ceder-
ström” (17/5 1718), i ibid., s 324. I en förordning gällande ”Oeconomie-wäsendet” i Estland
framgår det tydligt att ordet har kvar den gamla betydelsen av hushåll; ekonomiväsendet åsyftar
där förvaltandet av kronans egendomar och lanthushållningen på dessa i Estland; ”Instruction,
hwarefter Ståthållaren wid Oeconomie-wäsendet uti Hertigdömet Estland, så den, Matthias von
Porten, som nu för tiden der är, som de, hwilke efter honom i tjensten kunna blifwa förordnade,
uti sitt Ämbetes förrättning och beställning sig hafwa hörsamligen att efterrätta (28/8 1691),
Stiernman, Samling, V, s 256ff. Såsom framgår av SAOB var ordet ovanligt under 1600-talet;
”Ekonomi”, SAOB, spalt E377ff. Den bilden stämmer överens med den jag fått av den samlade
genomgången av källor.
47 I ett brev från Casten Feif till Christopher Polhem, 4/11 1712, Bring 1911, s 254; Christopher
Polhems otryckta text ”Æconomia publica i frågor och svar stäld” (1717-1718), Polhem 1951,
s 93; se också ”Utlendska rådslag och maximer emot dee svänske och deras œconomi” (tillkom-
men senast 1720), Polhem 1951, s 131ff. Vid ett annat tillfälle definierar Feif ”oeconomie” som
landets åkerbruk, d v s lanthushållning; brev från Feif till Nicodemus Tessin d.y. 25/9 1718,
Andersson 1859, s 244. När Nováky 1993, s 215, menar att uppdelningen var giltig under 1600-
talet anger han inte vad han bygger den uppgiften på.
48 Petri 1897, s 5. Törnvall 1940, s 32; Åsbrink 1959, s 27; Ågren och Johansson 1994, s 127f.
49 Finley 1970, s 15, not 51.
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såsom ett hushåll; vi får begreppet ”samhälleligt hushåll”, Political Oeconomy.50

Endast i den bemärkelsen, i analogiform, blev begreppet meningsfullt – dess senare
utveckling tillika dess moderna betydelse är ovidkommande i sammanhanget.

Precis som begreppet Oeconomia betecknade såväl ekonomiska aspekter som
ordningsaspekter av hushållet, betecknade under 1600-talet ännu begreppet politi
båda dessa aspekter på en samhällelig nivå. Frågor rörande det samhälleliga väl-
ståndet sorterades under politin. Begreppet ekonomi (på samhällsnivån) förekom
men intog en underordnad och i förhållande till politin osjälvständig plats. Det är
följaktligen i de källmaterial vilka avhandlar aspekter av politin man finner det
stormaktstida ekonomiska tänkandet.

Delundersökningsområden och källmaterial

Då jag nu konstaterat att samhällsekonomiska frågor ryms inom politin, kommer
jag följaktligen inte att lägga någon möda på att urskilja en specifik och i någon
mån självständig ekonomisk diskurs vilken sedan får tjäna som enda underlag för
analysen. I stället kommer jag att analysera ett antal centrala problemområden inom
politin, vilka där framställdes som frågor av stor samhällsekonomisk betydelse.
Dessa områden är de följande: synen på de inhemska resurserna, den egna förmågan
att tillgodose landets behov, handelsbalansen och manufakturerna (kapitel 5), synen
på överflöd eller lyx (kapitel 6), frågan om den fria handeln (kapitel 7) samt syssel-
sättningsproblematiken (kapitel 8). Det kan påpekas att dessa områden på ett eller
annat vis framhållits som centrala av forskningen kring merkantilismen.

Med tanke på begreppets breda och vaga definition, är det naturligt att politin
diskuterades och utlades på en rad olika arenor. Materialet är alltså betydligt mer
omfattande än vad som är gängse för studier kring äldre ekonomiskt tänkande, då
sådana normalt begränsas till arbeten vilka är mer ”renodlat” ekonomiska. Jag gör
dock inte anspråk på att ha gjort någon fullständig genomgång av litteratur och
diskussion om och kring politi i stormaktstidens Sverige.

För genomförandet av avhandlingens olika undersökningar har jag skapat
samlingsbegreppet ”polititexter”. Det är ett klumpigt och egentligen oriktigt ord,
emedan det även inrymmer sådant som inte alldeles säkert kan ses som en text. Det
är emellertid ett begrepp med förtjänster. Till det för jag nämligen alla de arbeten
vilka har som ämnen olika aspekter av politin och som granskas i denna avhandling.
Det handlar om tre huvudgrupper.

                                                          
50 Den som först anses ha använt uttrycket ”politisk ekonomi”, Antoine de Montchrétien, Traicté
de l’Œconomie Politique (1615), använde det i den betydelsen, samt framhöll att det inte förelåg
någon principiell skillnad mellan den enskilda hushållningen och den nationella, och den senare
skulle inte syfta till något annat eller använda andra medel för att uppnå syftet, än den först-
nämnda; Jean-Claude Perrot 1992, s 64f. Tribe 1978, s 81f ger ett mer avancerat resonemang
kring användandet av ordet Oeconomia på den samhälleliga nivån, som ligger i linje med vad som
här sägs.
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Den största gruppen utgörs av periodens politiförordningar och dylikt, vilka
finns samlade och tryckta i 1700-tals eller 1800-talsutgåvor.51 Det handlar alltså om
statliga förordningar och stadgor, riktade såväl direkt till alla eller vissa undersåtar,
som till ämbetsmän och verk. Exempel är stadgor gällande handel, överflöds-
förordningar, fattigvårdsförordningar, manufakturprivilegier, etc.

Den andra gruppen utgörs av periodens litteratur. Den är inte särskilt om-
fattande, men inte heller så ringa som den framställts inom doktrinhistorien. Johan
Claesson Risingh, känd som den sista guvernören av Nya Sverige, och författare av
en omfattande otryckt traktat om handel, en kortare synopsis av traktaten, samt ett
antal mindre texter, allmänt ansedd som ”vår första nationalekonomiske författare”,
har uppmärksammats tidigare. Det gäller även Karl XII:s rådgivare Casten Feif, den
produktive Christopher Polhem samt kommissarien i kommerskollegium Johan
Silfwercrantz, år 1709 författare av två memorial med fokus på manufaktur-
produktion och levanthandeln, tryckta först 1762. Även en professor i klassiska
språk vid Åbo universitet, Israel Nesselius, som kring år 1710 författade ett antal
otryckta texter har rönt viss uppmärksamhet.52 Abraham Sahlstedt, Henrik Thim
och borgmästaren i Kristinehamn Sven Lagerlöf, har inte uppmärksammats i
samma grad.53

Den tredje huvudgruppen inom polititexterna är den utifrån arbetsbegreppet
problematiska. Där finner vi nämligen de utsagor kring politi och ekonomi som
gjorts i riksrådet respektive riksdagarna och som bevarats till eftervärlden i deras
protokoll. Eftersom dessa inte exakt anger vad som sagts menar jag att utsagorna för
enkelhetens skull kan rymmas under begreppet ”texter” (detta säger jag utan att på

                                                          
51 Dessa verk är främst Schmedeman, Stadgar; Stiernman, Beslut; Stiernman, Samling; Loenbom;
samt Handlingar rörande Skandinaviens historia (HSH). I det följande redovisas för varje förord-
ning etc, första gången (i varje kapitel) fullständig titel samt datum. Därefter, ibland – i den mån
samma text refereras flera gånger i samma kapitel och en förkortning inte gör det svårt att förstå
vilken text som avses – med förkortad titel samt datum. Jag redovisar titeln som den anges i
respektive arbete, d v s med t ex kursiveringar av latinska och andra ord. För forskning kring
politiförordningarna, se ovan, samt respektive delundersökning.
52 Risingh, vars författarskap inföll främst under 1650- och 1660-talen, har behandlats av Fries
1896; Heckscher 1936, s 692-702; Lönnroth 1987; Dahlgren 1992, 1993 och 2000; Nováky
1993; Feif av Almqvist 1922; Åsa Karlsson 1994, som även berör Nesselius och Silfwercrantz,
s 58-61, 66-78; Nesselius även av Almqvist 1936 samt biografiskt av Axel Norberg 1987-89;
Silfwercrantz presenteras av Ekegård 1924, s 97-114; Polhem har behandlats av Schauman 1910,
s 9-19; Lindeberg 1941. Nesselius texter är otryckta och förvaras utan signum i det osorterade
Bergshammararkivet, RA.
53 Sahlstedt, om vars person inte mycket är känt, berörs i en fotnot i Danielsson 1930, s 61f, samt
avfärdas tillsammans med den like okände Thim i Heckscher 1936, s 702f. Sahlstedts otryckta
arbete är betitlat Gazophylacium Commerciorum Regni Svecie Ejusdemque Provinciarium eller
Repræsentation Aff den Swänske Nationens Skatte-Cammar och inwärtes förmögenhet, sielff hafwande
beständigheet och uthwärtes Möyeligheet till Posses af den förnämbsta Handel uthi Hela Wärlden,
finns i UUB, förmodligen tillkommet 1686, och förkortas fortsättningsvis Gazorphylacium.
Thims arbete är från 1710-talet och är betitlat Talanders dröm, även det i UUB. Lagerlöfs fyra
pamfletter om ekonomi har hittills inte uppmärksammats. Sven Lagerlöf var bror till den kände
poeten Petrus Lagerlöf.
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något sätt vilja föra någon diskussion om vad en ”text” är). Jag kommer inte att
kalla en enstaka passage ur protokollen för en ”polititext”, men när jag däremot
talar om ”polititexter” i plural avser jag alltså samtliga de tre ovan nämnda
grupperna.

Polititexternas förekomst varierar förstås över tid. Avhandlingens undersöknings-
period är stormaktstiden, med inledning med 1630-talet, då handelsbalansläran på
allvar gjorde sitt inträde i de svenska polititexterna, och därmed även frågor rörande
manufakturerna och dylikt. Ett fåtal arbeten tillkomna under frihetstidens första år
förekommer i avhandlingen. Att dra en gräns som inte fick överskridas vid en be-
stämd tidpunkt då frihetstiden brukar sägas ha börjat föreföll inte meningsfullt.
Huvudsaken är att undersökningen inte inbegriper 1730- och 1740-talens mer
omfattande ekonomiska litteratur, vid vilken studier över frihetstidens ekonomiska
tänkande brukar ta sin begynnelse.

Politiförordningar och dylikt utfärdades under hela perioden men med olika
intensitet. Såsom Per Frohnert visat tilltog utfärdandet av förordningar jämfört med
en tidigare period ungefär vid denna avhandlings undersökningsperiods inledning,
kring 1640. Vidare innebar förmyndarregeringen 1660-1672 en ytterligare intensi-
fiering. Däremot var förordningarna liksom riksdagarna under stormaktstidens sista
decennier fåtaliga, till stor del beroende på kriget.54 Litteraturen är däremot till
största delen koncentrerad till dessa decennier.

Jag gör inte för någon av ovanstående grupper anspråk på fullständighet.55 Vad
gäller riksråds- och riksdagsprotokollen har jag av tidsbesparingsskäl begränsat
undersökningen till de tryckta protokollen, vilket för med sig nackdelen att
riksrådsprotokollen efter 1658 inte finns med i undersökningen. Det är i viss mån
olyckligt, men kompenseras, dels av att mängden förordningar ökar från och med
1660-talet, och dels av att riksdagsprotokollen efter 1650-talet blir allt fylligare. De
otryckta rådsprotokollen är ett synnerligen svårtolkat material och det har inom de
tidsramar jag haft inte varit möjligt att göra en bearbetning av det, som inte skulle
ha skett på bekostnad av något annat.56

Polititexterna utgör huvudmaterialet i kapitel 2 samt i kapitlen 5 till och med 8.
I kapitel 3 och 4, samt i inledningen av kapitel 5, analyseras en rad andra källor i
syfte att redogöra för människo- och samhällsuppfattningen bakom polititexterna.
Källmaterialet för dessa undersökningar presenteras i respektive kapitel.

                                                          
54 Frohnert 1996, s 545f, 549. Om det tidiga 1700-talets förordningar (främst i Stiernman,
Samling, VI) kan sägas att de i hög grad präglades av kriget och den brist på medel det skapade.
55 Bland de stormaktstida arbeten av ekonomisk natur som jag inte tagit upp här, finner man bl a
den handelspolitiska litteratur om Ryssland vilken Nyström 1974, särskilt s 130ff, behandlat, och
som är teknisk till sin karaktär. Flera av dessa huvudsakligen tyskspråkiga arbeten finns numera
tryckta i Attman et al 1978.
56 Jag har inte heller nyttjat kommerskollegii arkiv av samma anledning. Ett stort antal av kollegi-
ets funktioner, uppfattningar och interna diskussioner kom till uttryck i form av stadgar och
förordningar, samt avspeglades i råd och riksdag.



Hushållningens dygder

30

Utelämnanden

Såsom framgått kommer jag att uppehålla mig endast kring det ekonomiska tän-
kandet. Jag behandlar inte idéernas sjösättande i form av ekonomisk politik. Vad
som kanske upplevs som mer problematiskt är att jag inte heller berör den inverkan
den kärva verkligheten kan ha haft (till exempel i form av mer eller mindre akuta
fiskala behov för krigsfinansiering) när tankarna sattes på pränt. Jag kommer också
att utelämna en diskussion om i vad mån det ekonomiska tänkandet var en spegling
av verkliga ekonomiska förhållanden eller om det saknade anknytning till dessa.57

Jag kommer vidare att utelämna allt som gäller fiskala frågor. Förhållningssättet
till tullar berörs i förbifarten här och där. Tullpolitiken och tidens förhållningssätt
till tullar är ett av de få områden av det ekonomiska tänkandet under stormakts-
tiden som varit föremål för en särskild studie.58

Flera andra frågor vilka varit av vikt i debatten och forskningen om merkanti-
lismen – och då även sådana rörande idégodset – förbigås i denna avhandling. Ett
område som skulle ha kunnat komma på fråga för en undersökning är penning-
väsendet. I viss mån har valet av de ovan nämnda undersökningsområdena styrts av
avhandlingens syften. På den tekniska sidan av det ekonomiska tänkandet kan man
förvänta sig att finna mindre av samspelet mellan människouppfattning och eko-
nomiskt tänkande.

Det bör dock åter framhållas att de valda områdena är centrala inom politi-
texterna och de bärande komponenterna i det stormaktstida ekonomiska tänkandet.
Andra frågor vilka ofta lyfts fram av tidigare forskning har jag förbigått emedan jag
funnit dem vara av mindre vikt eller icke förekommande i polititexterna. Som ex-
empel kan nämnas olika bilder av merkantilismen som är eller har varit mer eller
mindre accepterade, såsom att den rymde uppfattningen av handel som ett noll-
summespel mellan länder (alltså att det ena landets vinst oundvikligen innebär det
andras förlust då den samlade kakans storlek är oföränderlig) eller att den var en
krigets ekonomiska doktrin, det vill säga en lära som förutsatte krig. Ett annat om-
råde som ofta förekommer i forskningen kring merkantilismen men som här saknas
är frågan om religionen och de eventuella fördelarna av en lindring av intoleransen
gentemot andra trosriktningar än den lutherska. Dels har jag inte funnit frågan vara
av särskild vikt inom polititexterna, dels är den betydligt mer komplicerad än vad
som brukar framgå, och kräver därför särskilda studier av kontextuell och begrepps-
lig karaktär.59

                                                          
57 Om detta problem, se Magnusson 1999, s 35f.
58 Danielsson 1930, vilken också är av mycket god kvalitet, särskilt vad gäller empirin.
59 Vad gäller merkantilismen och religionsfrågan är ännu Erik Sandberg 1949 den enda studien.
Denna har förvisso förtjänster, men utgår från den heckscherska bilden, varmed den
”religionsfrihet” som merkantilisterna förespråkar behandlas oproblematiskt och kopplas till
Heckschers tes om ekonomins frigörelse från etiska uppfattningar. Vad som avses med de lättna-
der i toleransen (eller intoleransen) av andra trosriktningar som förespråkades och varthän dessa
syftade återstår att utredas – någon religionsfrihet var det förstås aldrig tal om. Underliggande
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Begreppen merkantilism och kameralism

Jag kommer i delundersökningarna att undvika begreppet merkantilism, för att
istället använda uttryck som ”stormaktstida ekonomiskt tänkande”. Skälen därtill är
flera. Först tenderar begreppet merkantilism, liksom andra sentida samlingsbegrepp
på äldre företeelser att låsa undersökningar och liksom ta kontroll över dem genom
sin etablerade innebörd. Det leder lätt till meningslösa diskussioner om huruvida
fenomen verkligen ryms under begreppet eller inte, vilka överskuggar själva
analysen av fenomenen.60

För det andra kommer den tolkning av det stormaktstida ekonomiska tänkandet
som görs här att avvika från den i Sverige gängse bilden av vad merkantilismen är.
Inte heller låter den sig utan svårigheter infogas i någon av de olika tolknings-
traditioner som varit dominerande inom den internationella forskningen (jag ser
därför inte heller någon anledning att redogöra för denna forskning, i synnerhet
som det redan finns en relativt ny, förträfflig redogörelse för forskningsfältet och
dess utveckling i Lars Magnussons bok Merkantilism61).

Det bör framhållas att jag inte undviker begreppet merkantilism på basis av
någon uppfattning om att dylika samlingsbegrepp skulle vara meningslösa.
Tvärtom fyller de, trots att de ibland tenderar att styra forskningen, ofta en
väsentlig funktion – så länge inte alltför mycket samlas under dem. I sin forsknings-
genomgång lyfter Lars Magnusson fram som en inflytelserik tradition de forskare
vilka inte alls velat se merkantilismen som en sammanhängande lära eller doktrin,
utan istället sett tidens ekonomiska tänkande som praktiska och direkta försök att
lösa samtida ekonomiska problem.62 Bland framstående representanter för denna
uppfattning kan nämnas D. C. Coleman, som menade att när Thomas Mun fram-
ställde handelsbalansläran i en text från 1620-talet var det en direkt följd av
depressionen 1622-23. Andra, som Charles Wilson och Eric Roll, såg merkanti-
listiska åsikter främst som en produkt av behovet av kommersiellt kapital.63

Magnusson har framhållit att detta synsätt knappast är hållbart, av det skälet att
det förefaller orimligt att en mängd olika ekonomiska problem och förhållanden i

                                                                                                                                                                                    
hela diskussionen om religionsfrihet förefaller ligga en övertygelse om att de med avvikande tro
snart skall fås att konvertera, eller att åtminstone deras barn skall vinnas för den rätta läran.
60 Här skulle kunna nämnas ett flertal exempel, men jag tar endast upp ett ofruktbart, nämligen
Karl Forsmans idé att urskilja två ekonomiska tankeströmningar under frihetstiden, en ”utilistisk”
vars målsättning är ”nytta” och en ”merkantilistisk” vars målsättning är ”vinst”, varmed han drar
en konstlad gräns rakt igenom tidens ekonomiska tänkare (och en och samma tänkares olika
arbeten eller utsagor) och försöker placera in dem i antingen det ena eller det andra facket; Fors-
man 1947, t ex 113, 119. Ett intressant försök att behandla den problematik som uppstått med
att merkantilismbegreppet låser dess användare är Sundberg 1980.
61 Magnusson 1999, kap 1-2.
62 Dessa forskare anser följaktligen också att samlingsbegreppet merkantilism mest är till skada,
emedan det inte finns något att samla under det; möjligtvis kan det ha ett visst heuristiskt värde.
Se Magnusson 1999, s 59f.
63 Coleman 1969, s 105; Wilson 1969; Roll 1978, s 62; se även Judges 1969, passim. Magnusson
1999 redovisar forskningen av denna typ, s 62-66.



Hushållningens dygder

32

en rad länder under en längre tidsperiod gavs mer eller mindre samma lösning utan
att någon form av gemensamma teoretiska utgångspunkter skulle ha legat bakom –
även om det skulle vara rimligt att behovet av handelskapital låg bakom handels-
balansläran i det kommersiellt utvecklade England vore det mindre rimligt att se ett
liknande behov som orsak till handelsbalansläran i Sverige.

I själva verket är det så som Magnusson menar, att såväl rent praktiska och di-
rekta svar på ekonomiska förhållanden som mer systematiska doktriner är avhängiga
aktörernas uppfattningar om hur ekonomin, samhället, människan, etc, fungerar
och är ordnad. Även bakom vad som kan uppfattas som ”common-sense-lösningar”
finns ett mått (hos författaren medvetet eller omedvetet) av mer abstrakt tänkande
som författaren i hög grad delar med andra i sin samtid: en särskild uppsättning
intellektuella redskap, en begreppsapparat, uppfattningar om hur samhället och
människan fungerar.64

Jag undviker alltså inte begreppet merkantilism utifrån en uppfattning om att
det inte fanns något mer samlat ekonomiskt tänkande. Det är jag övertygad om att
det gjorde (inom ramen för politin); jag vill dock inte kalla det merkantilism, efter-
som det ordet redan är laddat med en eller flera betydelser, som jag inte tillskriver
det stormaktstida tänkandet.

Ett annat begrepp jag kommer att undvika är kameralism, som länge figurerat
inom forskningen kring merkantilismen, men som under senare år allt oftare dykt
upp även i den svenska forskningen. Ett skäl till detta är att jag vill undvika en
ofruktbar diskussion huruvida kameralismen var en variant av merkantilismen,
merkantilismen något som rymdes inom kameralismen eller kameralismen och
merkantilismen två skilda läror.65 Inom internationell forskning varierar upp-
fattningen om vad kameralism är lika mycket som uppfattningen om merkanti-
lismen. Ofta ses dock kameralismen som en synonym för ”tysk merkantilism”, men
man bör då vara medveten om att ordet merkantilism i det sammanhanget används
i en mycket bred bemärkelse, som en lära i statsbildning snarare än en ekonomisk
doktrin.66

Problemet med kameralism som en samlingsterm påminner om den brist i den
svenska forskningen kring merkantilismen som jag tog upp inledningsvis. Medan
merkantilism är en hjälpkonstruktion utvecklad i efterhand för att skapa ordning i
historien, är kameralism ett mer samtida begrepp men egentligen inte ett 1600-
talsbegrepp – åtminstone inte för svensk del.67 Även om en tysk 1600-talstänkare
som von Seckendorff använde begreppet var kameralismen som lära en 1700-
talsföreteelse – då utvecklades i Tyskland en särskild Kameralwissenschaft. Keith
Tribe har framhållit avgörande skillnader mellan de äldre kameralisterna verk-

                                                          
64 Magnusson 1997, s 160f; 1999, s 29ff; Tribe 1978, s 8f.
65 Se Dahlgren 1993, s 119; Markussen 1991, s 114ff.
66 Tribe 1984, s 265; Magnusson 1999, s 221.
67 Enligt SAOB förekom termer som kameralvetenskap och kameralist först på 1700-talet;
”Kameralvetenskap” och ”Kameralist”, SAOB, spalt K249 resp K249f.
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samma under 1600-talet, som von Seckendorff, Johann Joachim Becher eller
Wilhelm von Schröder och 1700-talets tyska kameralister.68 Det är därför svårt att
tala om en kameralism, utan att tvingas till utredningar om vilken man menar, och,
om man för begreppet till svenskt 1600-tal, till att förklara varför man använder en
term som gavs en konkret, men annan, innebörd först under det följande seklet.69

Disposition

Avhandlingens disposition styrs av det synkrona perspektivet. Med under-
sökningarna i kapitlen 2 och 3 försöker jag uppnå avhandlingens första syfte, näm-
ligen att utreda människouppfattningen inom det ekonomiska tänkandet. De tre
första delstudierna, alltså kapitlen 2 till 4 är samtidigt ett försök att rekonstruera det
latenta i det ekonomiska tänkandet i för att kunna uppnå avhandlingens andra
syfte, det vill säga att utreda hur människo- och samhällsuppfattning påverkat det
ekonomiska tänkandet.

I kapitel 2 redogörs för den människosyn som framträder i polititexterna. Det
framgår att människan uppfattades som självisk och irrationell; hon var egennyttig,
men egennyttan uppfattades inte som vare sig rationell eller som något som kunde
gynna det allmänna bästa, utan tvärtom som skadlig. Den mänskliga egennyttans
skadlighet framstår som än allvarligare i ljuset av tidens organiska samhällssyn,
vilken behandlas i korthet. Denna förutsatte upprätthållandet av en strikt, hierar-
kisk ordning vari varje grupp i samhället hade sin bestämda funktion. De egen-
nyttiga beteendena gick emellertid stick i stäv med detta upprätthållande. Över-
heten – staten – hade som uppgift att upprätthålla ordningen och styra
undersåtarnas beteenden i en samhällsvänlig riktning.

Vad som i hög grad är latent på en intellektuell arena – här polititexterna – kan
vara manifest på en annan. I kapitel 3 sätter jag in polititexternas människo-
uppfattning i en vidare kontext, nämligen i 1600-talets affekt- och dygdelära, tidens
rådande psykologiska teori, enligt vilken människans drivkrafter var hennes affekter,
vilka var irrationella till sin natur, och därför, trots att deras funktion var att bevara
individen, ledde henne till oöverlagda och ofta skadliga handlingar. Tonvikten låg
enligt denna lära på affektkontroll och på dygden som det redskap genom vilket
affekterna tyglades. Genom redogörelsen för denna blir det tydligt varför
människan uppfattades som självisk och irrationell.

                                                          
68 Tribe 1984, s 264. Magnusson 1999, s 229.
69 Magnusson 1999, s 221. Ett exempel på ett arbete där såväl 1600-talets som 1700-talets mer
utvecklade kameralism behandlas som en enhet är Tautscher 1947. För definitioner av kamera-
lism och försök att se svenskt ekonomiskt tänkande som kameralistiskt, se framför allt Dittrich
1974, kap 1; Dahlgren 1993; Åsa Karlsson 1994, s 62ff; Ekedahl 1995. Hos såväl Dahlgren som
Karlsson förefaller kameralism vara detsamma som politi, såsom det ovan definierats, även om de
ser politin som en del av kameralismen. Om kameralismen, se även Liedman 1986, s 28f.
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I kapitel 4 gör jag en analys av den så kallade hushållningsläran, det vill säga
läran om hur ett enskilt hushåll förvaltas och reproduceras, en lära djupt rotad i
antikt tänkande, framför allt i den aristoteliska filosofin men även i gammal- och
nytestamentlig visdom. Analysen betonar behovet av några specifika dygder i hus-
hållandet, varmed länken mellan individnivån i kapitel 2 och 3 och hushållsnivån i
kapitel 4 tydligt framgår: Hushållningsläran sågs som analog med den individnivå
affekt- och dygdeläran berörde, och var i hög grad en dygdelära för hushållets med-
lemmar. Särskilt betonades behovet av husfaderns dygd, vilken de övriga hushålls-
medlemmarnas beteenden var avhängiga, något som förklaras utifrån den aristote-
liska organismtanken. De för hushållningsläran centrala dygderna var rättvisan,
måttligheten, sparsamheten och fliten, utan vilka hushållet inte kunde bestå.

Hushållet är den minsta av de mänskliga samlevnadsformerna, men den ger en
god bild av samhället och av människan som samhällsvarelse. Detta framgår också
av den första delen av kapitel 5, vari jag återvänder till den samhällsnivå som be-
handlades i kapitel 2. Det framgår att rike och hushåll i hög grad betraktades som
analoga (varmed vi alltså har en analogi i tre steg, då hushåll och rike var analoga
med individen). I grunden låg återigen den aristoteliska organismtanken, med ton-
vikt på förekomsten av en tydlig hierarkisk ordning och ett ömsesidigt beroende
mellan de olika delarna av organismen (hushållet eller riket).

Andra delen av kapitel 5 liksom de därefter följande kapitlen, utgörs av under-
sökningar av samhällsekonomiska aspekterna i polititexterna, i ljuset av vad som
framkommit av redogörelserna för affektlära, dygdelära och hushållningslära. Först
granskas handelsbalansläran, manufakturintresset, intresset för tillvaratagandet av
landets resurser samt synen på utrikeshandel – det vill säga aspekter av produktion
och handel. Inflytandet från hushållningstänkandet visar sig vara påfallande. Spar-
samheten framträder som en central dygd, och oberoende som en viktig strävan,
något som var av vikt även på en hushållsnivå.

Kapitel 6 granskar konsumtionen genom en analys av synen på lyx eller, för att
använda den samtida termen, överflöd. Såväl tidens lagstiftning mot överflöd som
annan överflödskritik inom polititexterna analyseras. Konsumtionen skulle präglas
av sparsamhet och måttlighet. Måttlighet och överflöd var två begrepp som hörde
ihop och vars betydelse inte kan tas för givet.

Forskningen kring merkantilismen har ofta lyft fram den dubbelhet som där
framträder, i det att merkantilisterna förespråkade såväl protektionism som en fri
handel. I kapitel 7 analyserar jag innebörden av begreppet frihandel, och kopplar
det till en strävan efter rättvisa, en dygd som var central även på hushållsnivån och
som var av avgörande betydelse på samhällsnivån. Det visar sig att innebörden av
begreppet frihandel var en annan än idag, samt att det inte fanns någon motsätt-
ning mellan protektionism och en fri handel.

Kapitel 8 slutligen lyfter fram den fjärde av hushållningslärans dygder, fliten, i
det att synen på sysselsättning och arbete respektive sysslolöshet och lättja under-
söks. Kapitlet inleds med ett vederläggande vad beträffar stormaktstiden av den
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vanliga uppfattningen att de låga lönernas ekonomi, det vill säga uppfattningen om
nyttan av en fattig befolkning, var allmän under den merkantilistiska epoken. Kort
betraktar jag även frågan om befolkningens storlek, innan jag alltså avslutningsvis
går in på att diskutera sysselsättningen och lättjan. Fliten framstår i polititexterna
som i sig ordningsbevarande.

I ett avslutande kapitel sammanfattar jag avhandlingen samt drar ihop trådarna.
Främst bör då framhållas, att det av de fyra sista kapitlen framgår att dygden intog
en central plats i det stormaktstida ekonomiska tänkandet. Där dygd är ett begrepp
att räkna med finns förstås etiska föreställningar, och jag förkastar för stormakts-
tidens del tesen att denna tids ekonomiska tänkande – merkantilismen om man så
vill – skulle ha varit befriad från sådana. Sammanfattningen dominerar kapitlet,
men jag utnyttjar något rätten att ta ut svängarna en aning i det avslutande kapitlet,
i det att jag dels för ett resonemang kring politin som bärare av en ”måttlig utopi”,
samt dels ger, snarast som ett hugskott, en alternativ rubricering på det stormakts-
tida ekonomiska tänkandet (eftersom jag ratat termen merkantilism).



”Turbato ordine ruit” – ”Om ordningen rubbas rasar det”. Samhället sett som ett tempel,
med hierkiskt ordnade, ömsesidigt beroende våningar, representerande vardera ståndet,
samt med kungakronan högst upp. Ur Schering Rosenhanes emblemsamling Hortus
Regius (Rosenhane 1978, s 28, emblemet förklaras i sin helhet där, s 91-95). Se sid 52.



KAPITEL 2

Människouppfattningen i stormaktstida
ekonomiskt tänkande

Mina herrar, tillåt mig att säga er detta, att ni lägger alltför
stor vikt vid era beräkningar och inte tillräcklig vid det
mänskliga hjärtats böjelser.1

Inledning

Ett för detta avhandlingsarbete centralt antagande är att politiska och ekonomiska
läror och doktriner alltid rymmer en specifik människouppfattning (eller flera),
vilken i viss mån betingar dem; att uppfattningar om människans natur sätter ramar
för hur de ekonomiska och politiska doktrinerna kan utformas. Utifrån detta anta-
gande blir det nödvändigt att utforska dessa uppfattningar, om syftet är att förstå en
ekonomisk eller politisk doktrin, och detta torde gälla för såväl modern som äldre
tid.

I detta kapitel skall jag undersöka hur de stormaktstida ekonomiska tänkarna
uppfattade människans natur. Begreppet människans natur (liksom begreppet
människouppfattning) begränsas till dess praktiska aspekt, varmed avses en upp-
fattning om människans natur, som också innebär en uppfattning om mänskligt bete-
ende. Detta till skillnad mot rent teoretiska påståenden, som att människan består
av celler eller är skapad till Guds avbild. Sådana påståenden är förvisso utsagor om
människans natur, men det är endast om det mänskliga beteendet är avhängigt
dessa fakta, som de blir praktiska utsagor, och det är först då de är intressanta inom
en politisk eller ekonomisk diskussion.2 Begreppet rymmer ytterligare två aspekter.
Det avser dels något som är universellt för alla människor, dels något som är givet.
Människans natur går inte att förändra.3

I detta kapitel redogör jag också för en 1600-talets samhällsuppfattning, vilken
jag med stöd av tidigare forskning hävdar att de ekonomiska tänkarna var bärare av.
Enligt denna var samhället en hierarkiskt ordnad organism byggd på ömsesidigt
beroende mellan organismens olika delar. Det är relevant att redogöra för samhälls-

                                                          
1 Ur brev från Jean Jacques Rousseau till fyiokraten Mirabeau, citerat genom Perrot 1992, s 67:
”Messieurs, permettez-moi de vous le dire, vous donnez trop de force à vos calculs et pas assez aux
penchants du coeur humain”.
2 Påståendet att människan efter syndafallet är en endast bristfällig avbild av Gud är teoretiskt,
medan påståendet att människan, eftersom hon på grund av syndafallet är en endast bristfällig
avbild av Gud, agerar själviskt, är praktiskt.
3 Förtydligandet av begreppet människans natur bygger på Berry 1986, s ix-xiv, samt kap 2, 4, 7.
Avgränsningen gäller i hela avhandlingen, och inte endast i detta kapitel.
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uppfattningen i detta kapitel om uppfattningen om människans natur. Tas
samhälls- och människouppfattning i betraktande tillsammans framgår nämligen att
där fanns en inneboende motsättning i samhället, i det att dess minsta komponen-
ters, individernas, agerande motverkade upprätthållandet av samhället (vilket indi-
viderna i sin tur ansågs vara beroende av för sitt välbefinnande). Den tonvikt som i
1600-talets polititexter lades på ordningens bevarande framstår som mer rimlig med
denna motsättning för ögonen. Detta är betydelsefullt i förhållande till den gängse
synen på merkantilismen, enligt vilken statsnyttan är ett ledmotiv. En slutsats av
den empiriska undersökningen i detta kapitel är att tonvikten förskjuts från
statsnyttan till samhället och dess bevarande.

Kapitlet inleds med en redogörelse för den merkantilistiska människosynen så-
som den vanligtvis framställts i forskningen, vilken huvudsakligen berört frihets-
tiden. Enligt den gängse tolkningen, vars främsta representant är Eli Heckscher, var
merkantilisterna bärare av en uppfattning av att åtminstone vissa människor var av
naturen lata och därmed obenägna att handla, om inte drivna därtill av nöd. Vidare
berör jag de tolkningar vilka avviker från den ”heckscherska” uppfattningen i det att
de framhållit frihetstida ekonomiska tänkares betoning av det själviska elementet i
människan samt dess inflytande på de ekonomiska doktrinerna.

Tonvikten i detta kapitel ligger på den empiriska undersökningen, vilken
kommer att visa att själviskheten, egennyttan, under perioden ifråga ansågs vara den
ständiga drivkraften bakom mänsklig handling. Lättja sågs som ett av flera uttryck
för denna själviskhet. Undersökningen ämnar också visa vad denna egennytta inne-
bar. Detta är förstås särskilt intressant med tanke på den människouppfattning som
kommer till uttryck inom modern ekonomisk teori. Det kommer att visa sig att
människans egennyttiga beteenden inte sågs som ett rationellt nyttomaximerande. I
de undersökta texterna framhålls människan som irrationellt självisk och oförmögen
att förstå och ta hänsyn till sitt eget bästa.

Tidigare forskning

Den heckscherska synen

Merkantilismen utifrån med den gängse tolkningen tillskrivits en uppfattning av
vissa människor, nämligen det arbetande flertalet, som av naturen lata. Denna
deskriptiva uppfattning av folkflertalets läggning har sammanlänkats med en
normativ syn på hur människan borde vara och bete sig. Dessa två argument har
sedan ansetts utgöra grunden för vad Heckscher benämnt de låga lönernas ekonomi,
uppfattningen att befolkningens stora massa måste hållas i fattigdom för att tvingas
till arbete, samt för låga löner arbeta för statens välstånd. Tolkningen att merkanti-
listerna förespråkade de låga lönernas ekonomi vederläggs – vad gäller de stor-
maktstida tänkarna – empiriskt i kapitel 8. Jag skall emellertid redan här redogöra
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för den, eftersom tesen om de låga lönernas ekonomi alltså satts i samband med en
uppfattning om vissa människor som av naturen lata.

Heckscher, som angivit tonen genom sin beskrivning av merkantilismen som
såväl svenskt som internationellt fenomen, menade att det nya med denna lära,
brottet med medeltidens tänkande, var dess morallöshet. Merkantilismen präglades
enligt Heckscher av en likgiltighet för människan, och den lät statsintresset ersätta
människointresset. Den framstår som instrumentell och cynisk, och dess syn på det
gemena folket som bestämd av de låga lönernas ekonomi och av statens ekonomiska
och maktpolitiska intressen. I syfte att stärka landets ställning gentemot andra
länder måste lönerna hållas nere, och den stora massan hållas fattig.4 Den svenska
merkantilismen skilde sig enligt Heckscher på denna punkt inte från den engelska
och franska merkantilismen.5

Heckschers syn har på denna punkt fått kraftigt genomslag och anammats till
exempel i de två mest refererade verken därom av senare datum. Karin Johannisson
behandlar merkantilismen i sin bok om den politiska aritmetikens framväxt och
öden i Sverige och annorstädes. Hon hävdar att merkantilismens samhälls- och
människosyn utgjorde den politiska aritmetikens grund, samt att denna syn prägla-
des av extrem materialism, av girigheten upphöjd till religion, och av en fixering vid
statsnyttan. Den enskilda individen var endast ”maktens tjänare”, och det låg i
statens intresse att majoriteten av befolkningen levde på existensminimum. Männi-
skan var statens redskap, och synen på henne formulerades helt och fullt utifrån
statsnyttan.6 Johannisson citerar Anders Nordencrantz, merkantilisternas
”chefsideolog”: ”En myckenhet fattige människor äro ett lands rikedom”, och till-
lägger att detta påstående återkom hos de flesta merkantilister.7

Sven-Eric Liedman menar sig i sin analys av Anders Berch och den frihetstida
ekonomivetenskapen framföra en annan tolkning än Heckscher, genom att han
bakom staten vill se vissa gruppers strävan att gynna sig själva och värna sina egna
intressen.8 Denna uppfattning om olika intressegrupper verksamma bakom den
merkantilistiska staten är förstås inte så främmande för den heckscherska, mer libe-
rala traditionen som Liedman vill ge sken av. Heckscher själv påpekade att olika
intressen låg bakom olika synsätt inom merkantilismen.9 Bortsett från att Liedman
ger staten ett annat innehåll, avviker inte hans beskrivning från Heckschers; åter-
igen framställs merkantilisternas människosyn som helt instrumentell. Befolkningen
skall vara nyttig för ”staten” och fattig.10

                                                          
4 Heckscher 1953, del II, passim, t ex s 145, 275. För begreppet de låga lönernas ekonomi, s 156f.
Heckschers syn finns sammanfattad i Löfberg 1949, s 7-12.
5 Heckscher 1936, s 699, 702f; 1949, s 816, särskilt s 852f.
6 Johannisson 1988, s 27, 99, citat s 27.
7 Ibid., s 97f; not 4, s 195.
8 Liedman 1986, s 133, 212.
9 Heckscher 1949, s 853.
10 Liedman 1986, s 208f.
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Merkantilisterna stod alltså, enligt ovannämnda forskare, för en instrumentell
och ganska cynisk människosyn. Men hur såg de då på människans natur? Den
frågan har rönt föga intresse. Som nämnts har merkantilisterna tillskrivits uppfatt-
ningen att det arbetande flertalet drevs av lättja. Forskningen ger ingen bild av deras
syn på människans natur, såsom begreppet ovan definierats, avseende något som är
universellt för alla människor.

Heckscher menade att med den utifrån statsnyttan formulerade synen på hur
människan skulle behandlas, samverkade uppfattningen att arbetarna skulle hem-
falla åt lättja om de fick högre löner.11 De låga lönernas ekonomi byggde sålunda på
två argument: Det instrumentella argumentet, enligt vilket människan var ett sta-
tens redskap, backades upp av ett argument bottnande i en faktisk uppfattning om
hur vissa människor fungerade.

Enligt Heckscher var inte bara nationens makt, utan även dess välstånd,
merkantilisternas mål. Paradoxalt nog kunde emellertid detta välstånd skapas endast
genom att befolkningen hölls fattig, emedan denna inte skulle arbeta för det natio-
nella välståndet om den åtnjöt ett privat sådant. Arbetarens naturliga lättja var där-
för samhällsfarlig eftersom den hotade samhällets och statens ekonomi. Heckschers
analys står att finna främst i Merkantilismen, vari denna tankeströmning behandlas
ur internationell, huvudsakligen fransk och engelsk, synvinkel.12 De svenska,
frihetstida merkantilisterna utgjorde emellertid enligt Heckscher inget undantag.
De var i hög grad anhängare av de låga lönernas ekonomi liksom av uppfattningen
av (vissa) människor som obenägna att handla om inte drivna därtill av nöd.13

Johannisson följer på denna punkt Heckscher med en referens till Eric Salanders
Salus Patriae eller Sweriges Wälfärd (1741).14 Johannissons uppfattning blir dock
något otydlig, då hon på annan plats hävdar att människan ansågs vara av naturen
egennyttig – en tydlig utsaga just om människans natur. Detta sker endast i förbi-
gående utan hänvisningar och utan att begreppet egennytta diskuteras, varför det är
svårt att se i vad mån denna uppfattning är förenlig med eller densamma som upp-
fattningen om folket som drivet av lättja (det är förstås tänkbart att lättja och overk-
samhet ibland är det mest egennyttiga beteendet).15

Liedman menar att önskan om en fattig befolkning berodde såväl på statsnyttan,
bakom vilken lurade Skeppsbroadelns profithunger, som på en specifik (aristotelisk)
människosyn enligt vilken människan av naturen sökte vila och bekvämlighet och
därför endast drevs till arbete av nöden. Hade folk sålunda ekonomiska resurser att
vila, skulle de göra det, varför krävdes en stor och till stor del fattig befolkning.

                                                          
11 Heckscher 1949, s 853.
12 Heckscher, 1953, II, s 157f.
13 Heckscher 1949, s 852.
14 Johannisson 1988, s 100.
15 Ibid., s 120. Heckscher framhåller vid ett tillfälle (1953, II, s 289f) att vinstbegäret var det som
enligt merkantilisterna drev människan, men utvecklar inte saken vidare; han konstaterar att
denna uppfattning dock inte gällde arbetarna, vilka istället ansågs präglade av lättja.
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Enligt Liedman avsågs med arbete endast kroppsarbete, varmed de intellektuellas
och överhetens verksamheter inte blir problematiska för hans tolkning.16

Avvikande uppfattningar

Merkantilisternas uppfattningar om vad som får människan att agera har hamnat i
skymundan hos såväl Liedman som andra. I den mån senare tiders forskare berört
merkantilisternas syn på människan har de i stort sett anammat Heckschers tolk-
ning. Detta beror på att betoningen av statsnyttan och av en normativ människosyn
gör denna fråga mindre relevant. Några avvikande uppfattningar skall dock tas upp.
Först bör nämnas Karl Petander, vars studie från 1912 kring det frihetstida ekono-
miska tänkandet fortfarande är givande. Petander berör endast i korthet frågan om
människans natur, men framhåller att människan ansågs oförnuftig och därmed
oförmögen att förstå och tillvarata sina egna intressen.17 Denna tanke är central i de
två främsta avvikarnas från den heckscherska bilden, nämligen Per-Arne Karlsson
och Lars Magnusson, arbeten.

Per-Arne Karlsson menar att 1700-talets merkantilism präglades av hushålls-
tänkande och en strävan efter autarki (självhushållning), samt betonar dess rötter i
hustavlan och en aristotelisk-skolastisk världsbild.18 Enligt denna var universum in-
ordnat i en rationellt genomtänkt hierarki, och urskiljbara system inom detta upp-
fattades som analoga därmed, det vill säga var också ordnade hierarkiskt. Varje del
inom ett system, det må vara samhället, människokroppen eller växtvärlden, intog
en fixerad plats inom detta systems hierarki, och stod i ömsesidigt beroende till
systemets övriga delar. Att relationerna mellan systemets, i vårt fall samhällets, delar
upprätthölls var väsentligt för systemets existens. Ekonomins huvudsakliga syfte
inom detta system blev då att bidra till upprätthållandet av den hierarkiska ord-
ningen. Invånarnas behov måste tillgodoses utan att ordningen hotades, varmed
möjligheterna för individen att fritt välja yrke måste begränsas; systemet tålde inte
konkurrens mellan dess olika delar. Människan utmålades enligt Karlsson i de mer-
kantilistiska texterna som självisk, och denna själviskhet måste bekämpas och kon-
trolleras för att samhället skulle kunna bestå.

Karlssons tes har kritiserats av Lars Magnusson, som menar att det hushåll-
ningstänkande Karlsson tillskriver 1700-talet snarare hör 1500- och 1600-talet till.
För min del är denna kritik mindre relevant eftersom jag koncentrerar mig just på
perioden före frihetstiden. Annan forskning har, såsom skall visas nedan, pekat på
att den samhällssyn Karlsson redogör för verkligen var den rådande under 1600-
talet. Jag skall strax ta fasta på denna samhällssyn, och jag hoppas kunna visa att
den människouppfattning och de konsekvenser av denna som kommer till uttryck i
1600-talets ekonomiska tänkande måste ses i samband med denna.
                                                          
16 Liedman 1986, s 209.
17 Petander 1912, s 11.
18 Karlssons syn redovisas tydligast i Per-Arne Karlsson 1988, passim, samt även i 1989; 1990a;
1992.
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Magnusson och Karlsson förde en kort debatt i Historisk tidskrift i vilken de var
på kollisionskurs.19 Magnusson menade att Karlsson överdrivit de äldre, statiska
elementen, den aristoteliska etiken och hushållningstänkandet, på bekostnad av ett
modernare naturrättstänkande och uppkomsten av naturalistiska argument som en
följd därav. Även Magnusson lyfter dock fram som central en syn på människan
som självisk liksom uppfattningen att denna själviskhet måste bekämpas och regle-
ras.

Magnusson argumenterar mot försök att tolka det ekonomiska tänkandet utifrån
modern teori, och därmed lösryckt från dess språkliga och intellektuella kontext.20

Genom att analysera naturrättsliga inflytanden hos Anders Nordencrantz, Anders
Berch och andra frihetstida merkantilister visar Magnusson att dessa tänkare inte
rätt kan förstås om de inte ses som influerade av tidens naturrättsliga tankar kring
människan och samhället. Skillnaden mellan Nordencrantz ekonomiska idéer och
de som framfördes av till exempel Edvard Runeberg och Anders Berch berodde
enligt Magnusson på olika tolkningar av naturrätten. Enligt båda tolkningarna sågs
människan som en självisk varelse som drevs till handling genom sina passioner
(eller affekter, som jag föredrar att kalla dem, emedan det var det ord som var mest i
bruk under min undersökningsperiod) och begär. Runeberg såg staten, under
vilken individen genom samhällsfördraget frivilligt ordnat sig, som ett nödvändigt
instrument för att kuva dessa. Ett hårt statligt styre, såväl av ekonomin som av sam-
hället i stort, var därmed motiverat. Samhället och dess inre endräkt och ordning
hade sin grund däri och kunde inte bestå utan det.

Nordencrantz å sin sida tolkade naturrätten på ett mindre auktoritärt vis.
Fördraget spelade för honom mindre roll. Han tog fasta på sociabilitetsbegreppet
hos den i Sverige mest inflytelserika av skriftställarna kring naturrätten, Samuel
Pufendorf. Sociabiliteten var även den en affekt, men en positiv sådan emedan det
var den som drev människan till att bilda samhällen. Staten hade inte som uppgift
att fullständigt kuva affekterna. Samhällsutvecklingen styrdes istället av männi-
skornas affektdrivna egoism, och denna var då inte huvudsakligen destruktiv, utan
tvärtom en samhällets drivande kraft, om den bara kanaliserades genom ett vettigt
styre i huvudsak baserat på en fri borgar- och köpmannaklass (vars egoistiska
intressen, att tjäna pengar, sammanföll med statens väl, att ha en välfylld skatt-
kista).21

                                                          
19 Magnusson 1991; Per-Arne Karlsson 1992.
20 Magnusson 1989.
21 Ibid., kap III; samt s 45f. En artikel som kan nämnas i sammanhanget är Dahl och Eriksson
1972, vari passionernas betydelse i Nordencrantz tänkande framhålls på ett sätt liknande det hos
Magnusson. Artikeln rymmer dock i övrigt många märkliga slutsatser, bland annat att överheten
sökte censurera merkantilistiska verk. Visserligen censurerades (den tidige) Nordencrantz, men
denne var en radikal samhällsomdanare; hans uppfattning att ståndssamhället borde upplösas och
adeln ägna sig åt handel och införlivas i borgarståndets överklass ådrog sig förståeligt nog censors
intresse men kan knappast ses som merkantilistisk. Nordencrantz tänkande analyseras i Herlitz
1991.
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Avslutningsvis kan sägas, att varken Magnussons eller Karlssons tolkning fått
något egentligt gehör sedan de först presenterades i slutet på 1980-talet. De
doktrinhistoriska verk som utkommit sedan dess har helt anslutit till den
heckscherska uppfattningen. Detta har skett indirekt då de liksom andra tagit
låglöneläran för given.22

Den egennyttiga människan

Lättjan framställs på flera av 1600-talets intellektuella arenor som ett problem
därför att den, utöver att den i sig själv är förkastlig – emedan flit är en dygd –
framföder eller går hand i hand med fattigdom och därmed med en mängd andra
lastbara beteenden, som tiggeri och fylleri.23 Däremot framställs lättjan aldrig som
den mänskliga egenskap som främst betingar mänskligt handlande – eller ens vissa
gruppers, såsom det arbetande folkets. I polititexterna framträder en bild av männi-
skan som tämligen handlingsbenägen. Problemet var snarast sätten hon agerade på,
inte bristen på handling – och hemfallandet åt lättja sågs då snarast som ett val av
handling, snarare än en orsak därtill.

Om vi ser till polititexterna ger dessa vid flera tillfällen vid handen att männi-
skan uppfattades, inte som lat, utan tvärtom som villig att handla och arbeta, om
bara hon hade något att vinna därav. Då rikskansler Axel Oxenstierna, den i eko-
nomiska frågor mest engagerade och säkerligen också mest insatte personen under
1600-talets första hälft, diskuterade för- och nackdelar med en fri handel med
koppar, angav han som en fördel att ”folket och enkannerligen städerne och
bergzlagen märkeligen encourageras och animeras, såsom hade man skänkt dem
något”.24 Att även allmogen kunde lockas att ställa sin möda i det allmännas tjänst
genom incitament framgår av ett memorial från 1633, vari rikskanslern menade att
allmogen flitigare skulle uppleta och rapportera nya malmsträck om den belönades.
Nu hemlighölls malmfyndigheterna istället av bönderna, då dessa riskerade att
marken där fyndigheterna fanns togs ifrån dem.25

Även andra än rikskanslern gav uttryck för samma uppfattning. Riksrådet och
under Axel Oxenstiernas utlandsvistelse tillika chefen för kansliet Per Banér ventile-
rade i riksrådet år 1634 uppfattningen att en fri handel med koppar innebar att
bergsmännens incitament försvann, eftersom de då skulle få betalt endast i
”strumpor och andre löse wahrur”, och därmed bli mindre flitiga.26 Generalguver-
nören över Finland Per Brahe skrev i sin ämbetsberättelse av år 1638 att folket i det
                                                          
22 Sandelin, Trautwein, Wundrak 1995, kap 2; den något mer nyanserade Pålsson Syll 1998, kap
3.
23 Till detta skall vi återkomma i kapitel 8.
24 ”Betänkande om kopparhandeln och kopparmyntningen” (30/4 1630), Rikskanslern Axel
Oxenstiernas Skrifter och brefvexling (fortsättningsvis förkortad AOSB), band I:1, s 348.
25 ”Memorial till Regeringen och Rådet, med en plan för dess åtgärder i den inre förvaltningen”
(8/10 1633), ibid., s 480.
26 Svenska riksrådets protokoll (fortsättningsvis förkortad SRP) 11/7 1634.
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inre av Finland genom sina seder och bruk inte bekymrade sig att äga mer än vad
de snart kunde dricka och äta upp, och att de hemföll åt lättja och fylleri. Detta
berodde dock just på sederna, och dessa hade Brahe föresatt sig att ändra på. Tydli-
gen var de endast lata hemmavid, för när de kom över till Sverige arbetade var och
en som tre svenskar.27

Enligt barnhusets i Stockholm privilegier (1666) krävdes det att ungdomen
animerades till och ingavs lust att lära sig och ägna sig åt hantverk. Enligt tesen om
vissa människors lättja borde detta ha skett genom att samma ungdom hölls i
fattigdom varpå ynglingarna av ren självbevarelsedrift – av hunger snarast – tog sig
till att lära sig att utföra ett hantverk. Så var dock inte fallet. Istället föreslogs att de
skulle få åtnjuta speciella rättigheter, vilka skulle animera dem till att lära sig och att
arbeta. De skulle vara befriade från utskrivningar och båtsmansplikter under det att
de lärde sig, samt även därefter så länge de höll sig till sitt hantverk, och förord-
ningen utlovade fler privilegier, utan att närmare specificera dessa.28 På liknande vis
gavs kommerskollegium 1662 i uppdrag att sporra flitiga hantverkare genom att
dessa gavs ”förhoppning till promotion ifrån ringare til högre tienster”.29

Att folk skulle uppmuntras att arbeta för det allmänna bästa genom att deras
eget bästa tillgodoses av staten, är en tanke som återkom i manufakturkommissarien
Jean De la Vallées berömda memorial av år 1666 rörande uppodlandet av Sveriges
manufakturer. Fattiga människor som nu genom sitt tiggeri var till skam och
besvär, skulle enligt honom genom ”contant betahlning” förmås att söka efter och
samla naturliga råvaror för manufakturerna, en uppgift som han fäste stor vikt vid.
De la Vallée menade att människan var självisk, att hon först och främst skötte om
sitt eget, och hon försummade ett arbete om hon inte hade något att vinna på dess
utförande. Det gällde även arbetarna. Visst fanns det lata och odugliga arbetare,
men det fanns även dugliga och flitiga.30 Att de förstnämnda var fler i Sverige
berodde på manufakturisternas själviskhet. Dessa hade för att spara pengar valt de
billigaste, vilka varit de minst kunniga, ofta försjunkna i fattigdom, vilken tvingat
dem att arbeta för låga löner.

Vid riksdagen 1686 fastslog lantmarskalken Erik Lindschöld, att Sverige var väl
lämpat för till exempel linväverier, bara invånarna ”blefve animerade at beflijta sigh
om sådana och flere handtvärken”.31 En intressant uppgift finns i landshövdingen
över Väster- och Österbotten Johan Graans berättelse om lappmarken av år 1670.
Däri hävdades först att lapparna hade en stark skräck för arbete (vilket inte

                                                          
27 ”General-Guvernören öfver Finland, Grefve Per Brahes berättelse år 1638”, Handlingar rörande
Skandinaviens historia (fortsättningsvis förkortad HSH) XXXI, s 440f.
28 ”Donation och Privilegium på allehanda Handwärk för Barnhuset” (27/7 1666), Stiernman,
Samling, III, s 375. Kursivering i Stiernman.
29 ”Memorial, hwarefter Kongl. May:t nådigst wil, at deß Tro Tienare och Embets-Commissarius,
Ehrlig och Förståndig, Jean De la Vallée, vti sitt anförtrodde Kall och Embete wid Manufacturerne
här i Rijket, sig rätta och förehålla skal” (19/6 1662), ibid., s 82.
30 De la Vallée 1953, s 70f, 74f, 78f. Citat s 83.
31 Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll (fortsättningsvis förkortat RAP) 7/10 1686.
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svenskarna hade). Trots detta fick man inte tvinga dem därtill eller ge dem låga
löner, tvärtom skulle de lockas genom att de behandlades och betalades väl.32 Graan
gav detta uttalande om lapparna en mer generell innebörd genom att framhålla att
det i alla ”Rijken och Regemänten” var nogsamt prövat att undersåtarna betedde sig
bäst, ur samhällelig synpunkt, om de endast lindrigt belastades.33

Mot slutet av perioden finner vi flera tydliga formuleringar i samma stil. Johan
Silfwercrantz skrev i sitt betänkande från 1709 (tryckt 1762) följande rader:

Man måste ock hafwa et noga inseende på förläggarne, så at de icke måge twinga
arbetarena til et sådant pris, hwarwid de ej kunna bestå, och hwarigenom waran faller i
wanpris så wäl hemma som utomlands; ty om en arbetare blifwer wäl betalt, beflitar
han sig ock om, at förbättra sitt arbete, samt at winlägga sig om, at alltid upfinna något
nytt…34

Följande mening finner vi hos Christopher Polhem, författare till en rad otryckta
och ett fåtal tryckta ekonomiska skrifter mellan 1710- och 1740-tal:

Det är een underlig dock naturlig saak, at alt folck som kommit sig något före till
vällstånd, är mycket flijtigare ock girigare at föröka det samma, än de som råkat i
fattigdom, ty förtviflan at komma där uthur igen dempar då alt mod ock förhoppning
till förbättring.35

Människan framställs här som strävande efter vinst, åtminstone i vissa situationer.
Fattigdom sägs inte driva folk till arbete – utan till förtvivlan och, får man förmoda,
lättja (motsatsen till den flit, som de som kommit sig före visar). Ett liknande
förvärvsbegär tillskrevs av kammarrådet Schüttehielm vid riksdagen 1668 bönderna
i de tjärproducerande landskapen; när tjärhandeln blev lönsam började dessa enligt
Schüttehielm genast bränna tjära.36

Normalt var det dock inte ett vinststrävande i ekonomisk bemärkelse som främst
avsågs, utan en strävan efter egen fördel – egennytta helt enkelt. Polhem lyfte fram
den år 1713 genomdrivna förmögenhetsskatten som ett exempel. Den ledde enligt
hans mening till frosseri och andra laster, emedan folk ansåg att det var bättre för

                                                          
32 ”Landshöfdingen öfver Wester- och Österbotten Johan Graans berättelser för åren 1662, 1668
och 1670. 3. Berättelse om Lappmarken, af år 1670”, HSH XXXI, s 315-318.
33 Ibid., s 317.
34 Silfwercrantz 1762, s 54.
35 ”Ett oförgripeligit förslag hvar igenom myntetecken synes kunna brukas utom landets skada”
(1719), Polhem 1951, s 99. Brev till Georg Heinrich von Görtz, 15/9 1718, Polhem 1941-1946,
s 139; brev till Eric Benzelius, 18/4 1719, ibid., s 141. I avhandlingen berör jag endast de uppsat-
ser av Polhem vilka författats före mitten av 1720-talet. Se även Karl XII:s ekonomiska rådgivare
Casten Feifs brev; till Tessin, 30/5 1712, Andersson 1859, s 155; till Christopher Polhem, 4/11
1712, Bring 1911, s 250f.
36 RAP 27/6 1668. Samma beteende påpekades av riksdrotsen Per Brahe år 1655. SRP 5/5 1655.
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dem att själva slösa bort sin förmögenhet än att ge den till staten.37 Jean De la
Vallée framhöll människans egennytta:

Förty hwad directionen [av manufakturer] anbelangar, så böhr dher wijdh observeras
dhen naturell inclination, som finnes mäst infödd hoos alla meniskier, att the sitt egit
altijdh medh större flijt och alfwar drifwa än som en annans, och dher största fördelen
och nyttan ähr, dher ähr också mästa flijtigheeten och oförtrutenheeten thettsamma på
alt giörligit sätt att drifwa och fortsättia, och dher emot dher som ringare och minsta
nyttan finnes, blifwer också försumbligit drifwit, och stundom alldeles tillbakasatt.38

Egennyttan driver människan, som inte förefaller vara hemfallen åt lättja; snarare
står hennes benägenhet att arbeta i proportion till den förväntade nyttan för egen
del. På annan plats i samma memorial föreslår De la Vallée att manufakturerna skall
vara befriade från skatter och acciser. Därmed skulle de få mer pengar att röra sig
med, och de skulle följaktligen bli mer attraktiva som arbetsplatser – underförstått
att endast om folk ser något attraktivt för dem själva i ett arbete kommer de att ta
det.39

Vid riksdagen två år senare fällde den nämnde Schüttehielm i samband med en
diskussion om olika ekonomiska och fiskala spörsmål, följande kommentar:

Det är medh oss menniskior så beskaffat, att vij medh een större flijt och zele alltid
sökia proprium [d v s ens eget] än en annans.40

Därmed hade han i ett fåtal ord sammanfattat 1600-talets syn på människans natur,
såsom begreppet definierats ovan – på vad som drev människan till handling, eller
rättare, avgjorde hennes handlande, för det kunde förstås lika gärna innebära ett val
att inte handla. Vad innebar då människans egennytta?

Den irrationella och skadliga egennyttan

Människan var enligt de stormaktstida ekonomiska tänkarna egennyttig eller
självisk. Att hävda att människan under 1600-talet uppfattades som självisk är ett
föga kontroversiellt påstående och knappast någon nyhet.41 Intressantare är då istäl-
let att se hur denna själviskhet uppfattades, i synnerhet som kanske främst anglo-
saxisk forskning har sökt härleda till 1600-talet uppkomsten av en doktrin om det

                                                          
37 ”Till minnes huru konungens räntor, skatter och tullar kunna uppbäras, att de igenom otrogne
och försumblige fogdar och uppbördzmän icke varda försnillade och förlorade, och det med
minder omkostnat än elliest”, (ca 1715), Polhem 1951, s 18f.
38 De la Vallée 1953, s 78f.
39 Ibid., s 88f.
40 RAP 27/6 1668.
41 För svensk del är forskningen tunnsådd, men det kan hänvisas till de ovan nämnda verken av
Magnusson respektive Per-Arne Karlsson. Av internationella verk kan framhållas Gunn 1969,
passim, t ex s 7f, och diskussionen om ”interests”, s 35-54.
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rationella egenintresset som liggande bakom mänskligt handlande. Den berömda
parollen ”interest will not lie”, vanligt förekommande i såväl engelsk som fransk
1600-talsdebatt, samt utvecklingar kring den, har legat till grund för denna intres-
santa och för dessa länders förhållanden säkerligen inte felaktiga forskning.42

I den svenska diskussionen förekom inte ordet egenintresse, där hette det istället
egennytta. Vi har sett, att egennyttan sågs som människans drivkraft, och att den
var något som makthavare och skriftställare ansåg vara något att utnyttja och ställa i
det allmänna bästas tjänst. I det följande kommer dock jag att hävda att politi-
texternas uppfattning om den själviska människan ligger långt från 1900-talets
nyttomaximerande aktör. Ständigt återkommande uppfattades egennyttan som
alltigenom skadlig och inte som något som befordrade samhällelig eller individuell
välfärd, om den inte, som i förslagen ovan, ställdes under överhetens kontroll.

Till att börja med skadade egennyttan näringslivet, emedan strävan efter egna
fördelar innebar att hinder lades i vägen för andra aktörer. Ett större problem var
dock att dessa beteenden också var skadliga för samhället i stort (och därmed också
indirekt för den egennyttiga individen). Egennytta innebar brott mot de olika
rättigheter och skyldigheter som gällde, och vilka var uttryck för och bidrog till att
upprätthålla en hierarkisk och organisk samhällsordning. Slutligen var egennyttan
även direkt skadlig för den handlande individen. Det förstnämnda och det sist-
nämnda av dessa skäl är mer explicita, medan det andra, ehuru det finns ett antal
explicita belägg därför, mer är en implicit konsekvens av samhällsuppfattningen,
vilken kommer att beröras nedan.

Ett exempel: Johan Claesson Risingh framhåller i sin lilla skrift Itt vthtogh om
Kiöp-handelen, eller Commercierna (1669) att hantverkarnas slutna skrån utgör ett
stort ont, i det att de möjliggör för hantverkarna att ta ut överpriser, samt att ”en
viss vinst giör dumma och lata folck, men armodh giör fundige och flitige mennis-
kior”.43 Det senare ledet är till synes ett argument om som talar till fattigdomens
nytta, men så är nu inte fallet. ”En viss vinst” bör här översättas med ”en säker
vinst”, vilket var följden av att hantverkarnas slutna skrån motverkade all konkur-
rens och alltså bäddade för att dessa gavs en monopolställning.

I Risinghs arbeten finns en mängd argument för ett visst folkligt välstånd och
därmed mot fattigdomens nytta, men vi förbigår dem här tills vidare, för att åter-
komma till dem i kapitel 8. Här får passagen om hantverkarna istället tjäna som en
illustration av den skadliga egennyttan. Risingh ondgör sig här inte över hantver-
karnas lättja utan över deras egennytta, vilken tar sig uttryck i att de arbetar så lite
de behöver. Följden av hantverkarnas egennytta är de slutna hantverksskråna eller
hantverksgillena. De utgör monopol genom vilka hantverkarna kan ta ut överpriser.
Denna vissa – på förhand bestämda, säkra – inkomst gör hantverkarna ”dumma
och lata”; de sänker kvaliteten på sina arbeten. Här agerar hantverkarna enligt

                                                          
42 För detta uttryck, se Gunn 1969, s 43f. Se också Hirschman 1977, som diskuterar vidare uti-
från Gunns verk.
43 Risingh 1669, s 99ff, citat s 99.
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Risingh egennyttigt, det vill säga i enlighet med vad de uppfattar som sitt egen-
intresse. De kan genom sitt monopol erhålla samma pris för ett dåligt arbete som
för ett gott.

I själva verket undergräver de dock sin egen verksamhet och sitt välbefinnande,
eftersom ingen i det långa loppet kan acceptera en såväl försumlig som dyr hant-
verkare. De hantverkare som sluter sig samman i slutna gillen förstår alltså inte sitt
eget bästa, och deras egennytta driver dem till undergång. Lika mycket skadar
emellertid hantverkarnas egennytta samhället och det allmänna bästa. Samhället har
ingenting att vinna på att där produceras dyra och undermåliga hantverksproduk-
ter, tvärtom. Egennyttan är alltså skadlig för såväl individ som samhälle. Därtill
stängs andra hantverkare, vilka egentligen borde ha rätt till att bedriva samma verk-
samhet, ute, tack vare de slutna skråna. Människor blir därmed hindrade i sitt
näringsutövande.

Egennyttan skadar näringslivet

I 1600-talets många politiförordningar är överheten snar med att framhålla att
människors egennyttiga beteenden sätter käppar i hjulet för förordningars och
regleringars upprätthållande och iståndsättande samt för statsmaktens ambitioner i
näringslivsfrågor överhuvud taget.

Ett belysande exempel är synen på myntets värdeminskning, som ansågs utgöra
ett problem under stora delar av 1600-talet. Eli Heckscher anklagade merkantilis-
terna för bristande teoretisk insikt, och ehuru han ibland var orättvis var anklagel-
sen inte grundlös. I de myntförordningar som publicerades under 1600-talets lopp
ansågs förändringarna i penningvärdet aldrig bero på realekonomiska förhållanden.
Lars Magnusson har argumenterat för att merkantilismen, som han för 1600-talets
del ser som ett huvudsakligen engelskt fenomen, innebar en revolution eller ett
brott gentemot tidigare perioders ekonomiska tänkande, framför allt i det att man
under denna period började betrakta ekonomin som ett system inom vilket verkade
lagar lika naturlagar. Kännedom om dessa ansågs kunna skänka väsentlig kunskap
kring hur ekonomin fungerade och borde ordnas.44

I den svenska diskussionen om myntet ser man inga spår av att ekonomin skulle
ha uppfattats som ett system. Myntets försämrade värde förklarades istället genom-
gående bero på enskilda individer vilka brukade föras samman under benämningar
som ”en hoop egennyttiga”.45 I en resolution från 1633 angavs sålunda ”illistighe
åckrare” ligga bakom problemen, och i en annan från samma år ”en hoop illistige
köpmän”.46 I förordningarna om myntet av år 1641, 1645 och 1653 uttrycktes

                                                          
44 Magnusson 1999, kap 1. Denna uppfattning var för övrigt även Heckschers; se Heckscher
1953, II, s 306.
45 Exemplet är hämtat från ”Placat om lilla Tullens och Qwarntullens utgiörande” (30/3 1633),
Stiernman, Samling, II, s 2.
46 ”Om Myntet, och huru the gäld som medh Kopparpenningar giorde äre, skole betalas” (26/8
1633), ibid., s 14. ”Resolution, at Priset på Wahrorne skal sättias efter Marke och öretalet på
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återigen uppfattningen att individers egennyttiga agerande orsakat problemen inom
myntväsendet.47 I 1664 års förordning hette det att all handel och vandel var
”turberad” genom ”eens och annors egennyttigheet och missbruk” varmed myntet
råkat i förakt.48 Liknande argument finns även från senare år.49 En undersökning av
Gabriele Hooffacker av synen på pengar och egennytta i tysk flygbladslitteratur från
1620-talet ger samma bild för tyskt vidkommande.50

Därmed inte sagt att det saknades varje insikt om fundamentala ekonomiska
mekanismer, kring prisbildning, växelkurs, etc, utan endast att det inte fanns någon
uppfattning om ekonomin som ett lagbundet system.51 Missförhållanden berodde
på illvilliga och egennyttiga individers och gruppers beteenden. Även i andra frågor
kan skönjas en vilja att förklara missförhållanden med enskilda människors egen-
nyttiga beteenden. Ett antal ur den stora floran av exempel skall här redovisas.

Enligt en förordning om frimarknader i Stockholm och Åbo av år 1636 stjälps
statsmaktens välvilliga ambitioner att ordna upp den svenska handeln av ”een partz
eghen nyttigheet” vilket medfört vinst för de främmande, det vill säga utländska
köpmän, och inhemsk förlust.52 Året därpå utgår ännu en förordning i samma ämne
vari sägs att människors egennytta satt käppar i hjulet:

Så är oß förekommit och kunne wij aff någre omständigheter taga, at thenne wår wäl-
mening wil innan kort blifwa mißbrukat, och til äfwentyrs aff någhre egennyttige som
på Fäderneslandzens bästa intet öga sättia, mehr til wår och theß skadha än gagn för-
wänd.53

                                                                                                                                                                                    
rikzdalern” (4/12 1633), ibid., s 17. ”Förordning om Myntet” (11/12 1633), ibid., s 19, är snar-
lik.
47 ”Kungl. Mayt:tz til Swerige, Förordning om Myntet” (29/4 1641), ibid., s 321; ”Kungl.
Mayt:tz til Swerige, Förordning om Myntet” (23/12 1645), ibid., s 415; ”Kungl. Mayt:tz til
Swerige Förordning om Myntet” (14/4 1653), ibid., s 701f; ”Kongl. May:t til Swerige, alles wår
nådigste Konungs och Herres, allernådigst förundte Wexel-Bankens Privilegium” (30/11 1656),
ibid., s 806.
48 ”Kongl. May:tz Förordning om Myntet, på hwad slagh alla Contracter fattas och slutas skole,
sedan huru thet ene emot thet andra gälla måste, med hwad mehre deraf härrörer (4/5 1664)”,
Stiernman, Samling, III, s 187. ”Placat och Förordning om Myntet” (7/10 1665), ibid., s 339f;
”Placat och Förbudh emoot några mißbruk och egenwilligheter uti Mynte-wäsendet” (7/2 1666),
ibid., s 359.
49 ”Bref til Cammar Collegium, at inkomma med deras betänckande, angående Mynts mißbruk”
(4/11 1674), Stiernman, Samling, IV, s 61; ”Kongl. May:tz nådige Förordning om Myntet”
(19/3 1681), ibid., s 328; ”Kongl. Maj:ts förnyade Förbud angående Koppar-Plåtars utförsel”
(4/7 1688), ibid., s 1028.
50 Hooffacker 1988, kap 2.1.
51 Se Vallerö 1969, s 47f för en diskussion om växelkursen. Att tillgång och efterfrågan ansågs
sätta priset framgår av en diskussion vid riksdagen 1652; RAP 15/11 1652.
52 ”Förordning om Städernas Seglation, och en Frijmarcknadh åhrligen at hålla vthi Stockholm
och Åboo” (20/11 1636), Stiernman, Samling, II, s 66. Enligt Danielsson 1930, s 20f, var det just
under 1630-talet som handelsbalansläran fick sina första uttryck i Sverige; han hänvisar till den
s.k. Lars Grubbes Punctation av år 1637.
53 ”Förordningh på hwadh sätt Handelen skal drijfwas, vti de twå almänne Frijmarcknader i
Stockholm och Åboo” (26/8 1637), Stiernman, Samling, II, s 107. Se även ”Förordning om en
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Även andra missförhållanden förklaras bero på egennyttighet. Ockrare sätter enligt
ett plakat från 1666 räntorna ”efter som deras egen begärlighet dem dertil lust och
appetit gifwer”. Deras onda och ”illsnidiga” girighet leder till att människor försätts
i svår nöd.54 Girigheten framhålls av Nicodemus Tessin d. y., mot slutet av under-
sökningsperioden engagerad i planerna på att skapa ett politi- och hushållnings-
kollegium, som en samhällsfarlig last, då dess utövande i form av ocker håller
gemene man fattig.55 Brist på salt vilken uppstått under kriget mellan England och
Holland påstås i ett brev från 1666 helt bero på egennyttiga människor, vilka vill
sko sig på folks nöd.56 Som vi sett påtalades köpmäns egennytta. Polhem anklagade
sålunda dessa för att genom sin egennytta – deras strävan efter största möjliga vinst
utan hänsyn till vad som var bra för landet eller deras kunder – fördärva såväl landet
som landets ungdom.57

Hantverkarna anklagades ofta för att i egennyttiga syften missbruka sina skrån. I
Stockholms ståthållare Schering Rosenhanes ämbetsberättelse från år 1663 fram-
hölls borgarnas missbruk och ”exorbitantie” (omåttlighet) inom skråna som ett
viktigt problem. Samma synpunkter framfördes av Risingh, såsom ovan redovisats.
Borgarna använde sina slutna skrån till sin egen vinning; genom dessa kunde de dra
upp priserna och sänka kvaliteten. Dessa missbruk innebar, såsom Rosenhane
uttryckte det ”dyrheet, flärd58 och elakt arbete” vilket köparen av produkten måste
betala.59 Problemet hade också uppmärksammats av K. M:t., vilken gav manu-
fakturkommissarien Jean de la Vallée i uppdrag att se vad som kunde göras åt de
missbruk inom hantverksskråna vilka ansågs leda till ”dyrhet och twång”.60

                                                                                                                                                                                    
almän frijmarcknad vthi Calmare Stadh åhrligen at holla på otta dagars tijdh, begynnandes then
samma vppå den 20 Octobris” (15/3 1638), ibid., s 153f.
54 ”Placat, angående Interesserne” (14/11 1666), Stiernman, Samling, III, s 393.
55 [Nicodemus Tessin d.y.], ”Instruction hwareffter K. Maij:tz Nådigste willie är at dess N. N.
wid dess embete skall hafwa sig at förhålla och rätta etc” (1718), HSH XXX, s 331. Erik
Lindschöld sade vid riksdagen 1686, att ”icke publicum genom åker må ruineras, ty det är i sig
oskiäligt och emoth Gudz ordh”; RAP 22/9 1686.
56 ”Bref til Commercie-Collegium, angående hemmandet af Saltets dyrhet” (20/11 1666), Stiern-
man, Samling, III, s 396. Se även ”Bref til Commercii-Collegium, angående åthskilliga wahrors
stegrande” (15/7 1666), ibid., s 371. Även i riksrådet 1641 förklarades saltbristen genom hänvis-
ningar till borgarnas girighet, SRP 22/7 1641.
57 ”Om Rikssens Cultur [2]”, bilaga till brev till Eric Benzelius, 28/8 1722, Polhem 1941-1946,
s 156. Sahlstedt, Gazophylacium, s 131f, Nordinska samlingen 1516, UUB, uttrycker en
förhoppning om att köpmän skall se till det allmänna bästa och inte till egennyttan när de bedri-
ver sin handel. Se även Nováky 1993, s 227f.
58 Ordet flärd kunde under denna period, som här, betyda fusk o d. Se ”Flärd”, SAOB, spalt
F981.
59 ”Överståthållaren Frih. Schering Rosenhanes berättelse år 1663”, HSH XXXI, s 36f, citat s 37.
Risingh, 1669, s 100.
60 ”Memorial, hwarefter Kongl. May:t nådigst wil, at deß Tro Tienare och Embets-Commissarius,
Ehrlig och Förståndig, Jean de la Vallée, vti sitt anförtrodde kall och Embete wid Manufacturerne
här i Rijket, sig rätta och förehålla skal” (19/6 1662), Stiernman, Samling, III, s 78. Se även SRP
24/1 1650; ”Bref til General-Commercie-Collegium, att noga öfwerläggia om Handelens bringande
i flor, och abusers affskaffande; såsom fremmande waror de til öfwerflöd och skada införde warda,
och intet swara emot de Swenska, som deremot utföras; item att tilholla Handtwerckare, det de
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En liknande kritik framfördes i kommerskommissionens relation av år 1693.61

Det var dock inte endast hantverkarna som genom sina skrån hemföll åt skadliga
egennyttiga beteenden. De riskerade enligt Risingh också att bli offer för andras
egennytta. Regler måste enligt denne till för att förhindra att egennyttiga människor
omöjliggjorde för hantverkarna att bedriva sitt arbete (hur detta skulle gå till
preciserar inte Risingh).62

Egennytta som hot mot samhällets bestånd. Den för individen indirekta skadan

Människors egennyttiga beteenden ansågs orsaka många av de missförhållanden
vilka landets näringsliv var behäftat med. Såsom framgår av exemplen ovan innebar
de egennyttiga beteendena ofta kränkningar eller missbruk av privilegier, rättigheter
och skyldigheter. Skadan var därmed större än vad som ovan framgått: Egennyttiga
beteenden hotade i förlängningen hela samhället och dess bestånd. De egennyttiga
lurade därmed sig själva, emedan på sikt inget sådant beteende kunde leda till indi-
videns fördel, i enlighet med ordspråket ”egennyttig är ingom nyttigh”.63

För att förstå hur detta kunde vara fallet måste vi i korthet redogöra för 1600-
talets samhällsuppfattning, som brukar benämnas organisk, varmed avsågs en upp-
fattning vari samhällets delar stod i ömsesidigt beroende av varandra och vari hel-
heten, samhället i stort, utgjorde mer än summan av sina delar.64

En under 1600- och 1700-talen vanlig metafor för samhället var kroppen.
Kroppsmetaforen har lyfts fram av ett antal forskare som ett sätt att tydliggöra vad
den organiska samhällsuppfattningen innebar.65 Samhällskroppen bestod liksom
människans kropp av olika kroppsdelar – de olika grupperna och stånden inom
samhället. Varje kroppsdel, det vill säga varje stånd (men också de olika grupperna
inom stånden) hade bestämda funktioner och uppgifter. Varje funktion var
nödvändig för kroppens överlevnad, varmed stånden stod i ömsesidigt beroende av
varandra. För att kroppen som helhet skulle fungera krävdes att alla organ var i
funktion samt att de stod i en korrekt proportion till varandra. Kroppsmetaforen

                                                                                                                                                                                    
intet stegra sitt arbete” (13/2 1665), ibid., s 305f; ”Kongl. Ma:ts Privilegier, gifne Handtwerks-
husen, som här och där i Rijket inrättas skola” (18/9 1668), ibid., s 699.
61 Kommerskommissionens relation av 16 okt. 1693, refererad av Grauers 1960, s 66. Se även
”Til Kongl. Rådet och Öfwer-Ståthållaren Grefwe Posse samt Magistraten, angående hämmandet
af Handtwerkarnes egenwillighet med stegrande af deras arbete” (14/1 1712), i Stiernman, Sam-
ling, VI, s 87f.
62 Risingh 1669, s 101.
63 Grubb 1665, som är en samling av ordspråk, s 179.
64 Se Melkersson 1997, s 78f; Englund 1989, s 26ff.
65 Runeby 1962, s 265 lyfter fram metaforen i den politiska diskussionen under 1630-talet; Eng-
lund 1989, kap 2; Dahlgren 1993, s 115; Nováky 1993, s 215f; Per-Arne Karlsson 1989, s 52-55;
Melkersson 1997, s 78, 81 behandlar överhetens, adelns och den bildade elitens samhällssyn. En
redogörelse i Stadin 1997a bygger i hög grad på Englund. Pleijel 1951, s 15-45, behandlar främst
kyrkans syn men hävdar att den organiska samhällssynen delades av alla i samhället (vilket ifråga-
satts; se Lindmark 1993, kap I). Bo H Lindberg 1992, s 214-221, diskuterar den organiska
samhällssynen utifrån ett juridiskt, pedagogiskt och filosofiskt källmaterial.
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rymde också en hierarki. Huvudet, förnuftets och styrets säte, utgjordes av kung
och överhet, medan andra kroppsdelar representerade undersåtarna. Kroppsmetafo-
ren visar på de två viktigaste dragen i den organiska samhällssynen, ömsesidigheten
och hierarkin (jmf Per-Arne Karlsson ovan).66

Samhället ansågs bestå av korporationer och kollektiv snarare än av individer.
Människorna fick sin identitet genom delaktighet i ett eller flera kollektiv: ett stånd,
ett skrå, en by etc.67 De främsta byggstenarna i samhällsbygget var stånden. Skrån,
gillen och bygemenskaper utgjorde avdelningar inom stånden, och även mellan
dessa avdelningar rådde ett ömsesidigt beroende emedan var och en av dem på
samma sätt som stånden hade en specifik funktion och uppgift.68 Ståndsindelningen
bör som Robert Sandberg och andra påpekat inte uppfattas som helt statisk; där
fanns under hela den tidigmoderna perioden grupper och individer utanför stån-
den. Även dessas funktioner och rättigheter definierades dock genom privilegier av
olika former varför begreppet privilegiesamhälle måhända är mer lämpligt än
begreppet ståndssamhälle.69 Varje stånd och varje grupp inom eller utom stånden
hade en specifik funktion, vilken ansågs vara nödvändig i samhället. Individens
juridiska, ekonomiska och politiska rättigheter och skyldigheter bestämdes av hen-
nes grupptillhörighet.

För det organiska samhällets fortbestånd var det som sagt av högsta vikt att de
olika gruppernas funktioner och uppgifter fullgjordes. Såsom Laurentius Paulinus
Gothus, sedermera ärkebiskop, skrev i ett herdabrev 1611 var det Guds vilja, ”att
samma standher och embeter motte vthi alla werldennes tidher förfrämiadhe och
widh macht håldne wardha”.70 I Schering Rosenhanes berömda emblemsamling
Hortus Regius möter oss bilden av samhället som ett pyramidformat tempel där varje
stånd utgjorde en våning och som pryddes av kungakronan, åtföljd av devisen
”turbato ordine ruit” (om ordningen rubbas rasar det [templet]).71 Axel Oxenstierna
fastslog i riksrådet 1644 att de olika stånden fyllde unika funktioner vilka måste

                                                          
66 Ett tredje viktigt drag i en organisk uppfattning, tanken om en styrande princip inom organis-
men, lyfts fram i kapitel 4 och 5. Som samtida exempel på organisk samhällssyn och/eller
kroppsmetafor kan nämnas Axel Oxenstierna i SRP 11/8 1640; rikskanslern Erik Oxenstierna i
SRP 24/4 1655; lantmarskalk Jacob Gyllenborg vid riksdagen 1693, RAP 4/11 1693; tal av
Magnus Gabriel De la Gardie vid riksdagen 1668, citerat i Åslund 1992, s 127; Gartzius 1650
(opaginerad); Prästeståndets riksdagsprotokoll 1672, bilaga 4, ”Prästerskapets sekreta utskotts
betänkande angående inrikes ärenden”, s 143; Werving 1699, s 19; Wivallius 1980, s 111;
Samuel Columbus ofullbordade dikt Den Swenske Konungs-Son (strof 103-104), Columbus 1995,
s 239, eller Stiernhielms berömda rader om att den ena människan skall vara den andra till
fromma, den lägre tjäna den högre och den högre hjälpa den lägre; ”Hercules”, rader 458-461, i
Stiernhielm 1910.
67 Melkersson 1997, s 78; Englund 1989, kap 2, samt s 120; Maier 1980, s 33.
68 Melkersson 1997, s 78f, betonar det funktionella i den organiska samhällssynen; så även Stadin
1997a, s 203ff.
69 Robert Sandberg 1991, s 31-34, som i sin tur bygger på Strömberg-Back 1963, s 26-29.
70 Pleijel 1951, s 17f.
71 Se illustration, s 36. Schering Rosenhane 1978, s 28, emblemet förklaras i sin helhet där, s 91-
95.
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upprätthållas: ”Män såsom stonden vore divers, som prestestondet att predika,
bondestondet att bruka landet, borgarne att bruka deres näring, så bör hvar och en
blifva vidh sitt värck och sine privilegier”.72

Även i polititexterna kan liknande passager hittas. Landshövdingen över Skara-
borgs Län Tord Bonde Ulfsson skriver i sin ämbetsberättelse för åren 1661-1666:

Ändock Städerna icke äro så förmögne, att dhe här till medh Skråer och Articklar för
dess Handtwärckare, Handellssmän borgare och Embeter serskillt hafwa kunnatt be-
sättias, lickwäl äro dhe effter sine qualiteter i dhen godha ordningh ehrhollne, så att
dhett ena ståndett dett andra inthett intrångh på någott sätt att tillfoga är tillåtett vthan
än hwar och een wijdh sin näringh, bruuk och all godh ordningh som skiäligaste
Conserverad.73

Liknande tydliga belägg finns även annorstädes. Axel Oxenstierna kallade i ett brev
från 1635 de egennyttiga för spyflugor emedan de förhindrar ärligt folk i deras
näring och bärgning.74 Risingh motiverade en statlig reglering av handeln just
utifrån människors strävan efter egen fördel och dess skadliga inverkan på samhälls-
ordningen. En ”god Styrilse i Handelen” var enligt honom nödvändig för att
förhindra att den ene (individen, gruppen, ståndet) sökte sin egen vinst på den
andres bekostnad.75

I Kommerskollegii relation för år 1697 (i vilken redogörs för kronans verksam-
het under den nyss avlidne Karl XI:s regering, varför den utgör en skönmålning av
landets ekonomiska tillstånd) heter det att en orsak till landets goda ekonomi var att
var och en fick njuta sina särskilda privilegier, samt att olika städers och borgares
rättigheter noga definierats och upprätthållits.76 Polhem skrev 1715 att privilegier
bör förvägras varje stad, i vilken det inte bedrivs ordentliga borgerliga näringar.
Städer skall inte bestå av lantbruk, och inte heller av ”blåtta handel- och marck-
nadsboder, som tiener landet mehra til fördärff än nytta…” och som inte är rätta
borgerliga näringar. Ingen skall heller räknas till borgare som inte driver borgerlig

                                                          
72 SRP 30/10 1644.
73 ”Landshöfdingens öfver Skaraborgs Län Tord Bonde Ulfssons berättelser för åren 1661-1666”,
HSH XXXI, s 107. Min kursivering. Liknande passager finns i andra landshövdingeberättelser;
”Berättelser om Ingermanland och Kexholms Län af åren 1662 och 1667”, ibid., s 508f (General-
guvernör Simon Grundel Hemfelts berättelse av år 1662); ”Landshöfdingen öfver Kronobergs
Län Friherre Georg Gyllenstjernas berättelse för åren 1662 och 1663”, ibid., s 190.
74 Brev till riksdrotsen Gabriel Oxenstierna, 30 nov. 1635, HSH XXXVII, s 182. Se även ”Patent
til Ölandsboerne, belangande then Öländska Seglatsen, som til Calmare läggias skall” (12/3
1640), Stiernman, Samling, II, s 269; SRP 12/2 1640 (Axel Oxenstierna).
75 Risingh 1669, s 10; ”Kongl. Commerce-Collegii berättelse för åren 1661 och 1662”, HSH
XXXII, s 300f; ”Kongl. Maij:tz Förordning öfwer Stockholms Stads styrelse” (12/12 1672),
Stiernman, Samling, III, s 1055.
76 ”Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegii underdåniga Berättelse til K. Maj:t om
Commerce-Sakernas beskaffenhet” (22/5 1697), Loenbom IV, s 18f.
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näring, och borgare skall fritt och obehindrat få ägna sig åt sitt, men inte befatta sig
med sådant som tillkommer någon annan.77

Passagerna vilka betonade egennyttans skadliga verkan bör läsas i sammanhang
med den organiska samhällssynen. Egennyttiga beteenden innebar ofta, som i
exemplen ovan, överskridanden av friheter, privilegier och rättigheter. Men dessa
ansågs inte vara godtyckligt tillkomna utan tvärtom uttryck för och bidragande till
upprätthållandet av samhällsordningen. Missbruk av och brott mot dessa innebar
alltså hot mot samhällskroppen.

Den direkta skadan av egennyttiga beteenden. Den irrationella egennyttan

Vad som skiljer 1600-talets uppfattning om egennytta från dagens är främst att
egennyttiga beteenden inte heller på kort sikt ansågs garanterat medföra någon egen
nytta. De ansågs lika gärna eller snarare kunna skada individen själv.

I ovan nämnda förordning av år 1637 om handeln vid frimarknaderna sägs i
samband med att människornas egennyttiga beteende diskuteras, att ”ingen må fara
willse, eller sigh til wårt Rijkes eller sin egen skada i någon måtto förtaga”.78 Skär-
gårdsböndernas landsköp (otillåten handel utanför städerna) skapade enligt en
förordning av år 1642 inte endast problem för borgarna genom att de innebar att
städerna undanhölls handel. Böndernas alltför stora vilja att göra handelsvinster
ledde också till deras egen skada:

Sielfwe Skärjekarlarna blifwa länge på reesan, och swäfwa kring i Landet, icke vthan
försummelse i theres huus och hemnähring.79

Att landsköp ansågs innebära självdestruktiva egennyttiga beteenden i det att
bönderna förleddes att försumma sitt åkerbruk framhölls även annorstädes.80

Ovan har nämnts såväl kronans som ståthållare Schering Rosenhanes och Johan
Claesson Risinghs kritik mot hantverkarnas missbruk av sina skråprivilegier. Vid
dessa tillfällen betonas också att dessa missbruk inte endast skadar köparna av hant-
verksprodukterna, utan även hantverkarna själva. Dessa skall föda sig på sina hant-
verk, och fortsätter de missbruken, vilket går ut över köparen, kommer de att
förstöra för sig själva – till sist kommer ingen att vilja begagna sig av dessa

                                                          
77 ”Om städers plicht oc privilegier...” (1715), Polhem 1951, s 5.
78 ”Förordningh på hwadh sätt Handelen skal drijfwas, vti de twå almänne Frijmarcknader i
Stockholm och Åboo” (26/8 1637), Stiernman, Samling, II, s 107.
79 ”Kongl. Maij:tz til Swerige, wår allernådigste Drottning och Frökens, Förordning öfwer then
Handel och Seglation, som Skäriekarlarne vppå någon tidh hafwe brukat vthi Mälaren” (28/1
1642), ibid., s 338f, citat s 339.
80 ”Memorial på de ährender, som Kongl. Maj:t nådigst hafwer funnit godt och nödigt, låta deß
Commercie-Collegium något öfwerläggia, beswara skrifteligen, och med uthförligit Sentiment
förklara” (12/2 1666), Stiernman, Samling, III, s 413f. Israel Nesselius, Oförgripeliga tankar. II.
Om Finnlands cultur in specie, § XX, Bergshammararkivet (osorterat), RA. Se även Sandström
1996, s 7f.
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hantverkare, varför de går ekonomisk ruin till mötes.81 Denna synpunkt ventileras
tidigare av Pär Brahe i riksrådet år 1636.82

Under 1660-talet började tjärbränning tydligen bli en verksamhet som lockade
till sig allt fler utövare. Dessa agerade enligt kritikerna därmed egennyttigt i det att
de försummade sina andra sysslor i syfte att skaffa sig snar vinst. De lät sig dock
också luras, emedan det var ett för dem själva direkt skadligt beteende. Enligt ett
brev som år 1662 utgick från K. M:t. till landshövdingarna kring detta problem låg
det skadliga i att tjärbränningen förtärde den ved som i själva verket var nödvändig
för hushållens normala drift, varmed de tjärbrännande bönderna således bäddade
för sin egen ruin. Den redan nämnda Schüttehielm framhöll senare att i och med
att tjärkompaniet började göra vinster ”slog sigh bådhe een och annan på att låta
brenna tiära och öfvergofvo all deras annor födokrok”, med överproduktion och
därav följande negativa effekter såväl för samhället som för dem, vilka övergick till
tjärbränning.83

Skärkarlarnas, hantverkarnas och de tjärbrännande böndernas beteenden fram-
ställs i texterna som irrationella. I sin girighet eller vinstlusta hoppar de på något
som länder dem till skada, och det inte nödvändigtvis på lång sikt, utan ganska
omedelbart. Det finns därför anledning att fråga sig vad egennytta är. Enligt vissa
moderna teorier är människan egennyttig, varmed avses att hon genom rationella
överväganden försöker sluta sig till vad som på såväl kort som lång sikt är det mest
fördelaktiga, samt agerar i enlighet med detta. Under 1600-talet, liksom i kanske
något lägre grad under 1700-talet, sattes dock som visats inte samma tilltro till
människans rationella förmåga. I stället betonades det irrationella.84 Egennytta blir
då liktydigt med att för stunden utan någon egentlig tanke på konsekvenser eller lång-
siktighet söka det man uppfattar som gott och undvika det man uppfattar som
dåligt eller skadligt.

Detta blir tydligt vid betraktande av, inte bara synen på girighet, utan även på
lättja respektive lyxbegär. Att leva över sina tillgångar eller att ligga på sofflocket
hela dagarna för att senare möta ekonomisk ruin är för en modern människa föga
förenligt med ett egennyttigt beteende, eftersom vi förknippar sådana med rationa-
                                                          
81 ”Memorial, hwarefter Kongl. May:t nådigst wil, at deß Tro Tienare och Embets-Commissarius,
Ehrlig och Förståndig, Jean de la Vallée, vti sitt anförtrodde kall och Embete wid Manufacturerne
här i Rijket, sig rätta och förehålla skal” (19/6 1662), Stiernman, Samling, III, s 78;
”Överståthållaren Frih. Schering Rosenhanes berättelse år 1663”, HSH XXXI, s 37; Risingh
1669, s 100.
82 SRP 19/7 1636. Greve Brahe säger: ”På någre åhr haffver [Stockholm] bekommit herliga
privilegia, men intet förkoffrat, uthan förvärrat sigh. Borgernes öffvermotton girugheet och
skinnerij sampt dee skråån etc. haffva mehra bracht dem på huken.” Se även förslaget till skråord-
ning 1642, med ingress refererad in extenso i Söderlund 1949, s 154. Axel Oxenstierna skäller i
riksrådet 1639 ut borgarna för deras skadliga egennytta vilken medför att städerna inte kan
komma i flor, SRP 5/3 1639.
83 ”Bref til Landshöfdingarne i Nord- och Finland om Tiärutilwerckningen” (1177 1662),
Stiernman, Samling, III, s 91; RAP 27/6 1668.
84 Skillnaden mellan denna äldre syn och en nyare har behandlats av Holmes 1995, särskilt kap 2
och 3.
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litet. Lättja utgör ett bra exempel på skillnaden mellan en modern och en äldre syn.
Lättja kan idag uppfattas som antingen egennytta (det finns ingen fördel i att agera
varmed individen väljer att avstå från handling) eller kontraproduktivt och skadligt
(och då människan under normala omständigheter är rationell agerar hon ändå inte
på det viset). På 1600-talet uppfattades det som egennyttigt och kontraproduktivt;
såsom skall visas i nästa kapitel handlade det om en irrationell själviskhet. Genom
att hemfalla åt vad man uppfattade såsom ett angenämt tillstånd, såsom något gott
och fördelaktigt, skadade man sig själv.

Ett exempel på hur egennyttiga beteenden såsom lättja och överflöd – över-
flödsprodukten är i detta fall tobak – ansågs skada individen har redan nämnts.
Generalguvernören över Finland Per Brahe skrev år 1638 följande om befolkningen
i det inre av Finland:

Att de icke högt bekymra sig om mehra till att äga, ähn dhe kunna strax förtära, Lättia
och drinckerij tager dageligen till j synnerheet dryckenskapen, huilcket sig mäst föror-
sakar af tobaks otijdige och öfuerflödige brukande, att ingen snart sagdt finnes både
qwinna och Man, vngh och gammal, som icke både snuffua och dricka [röka] Tobak
seendt och bitida brukar, wore godt och rådesamt att man förbude dess införende.85

Dessa levde alltså ett osedligt och ur myndigheternas synvinkel skadligt liv. Enligt
Brahe skapade sedan deras leverne försörjningssvårigheter för dem.86

Tobaksrökning var en överflödsvana vilken förekom även bland den ringare
befolkningen. Just kring tobakskonsumtionen och dess fördärvliga effekter kom ett
flertal förordningar. I ett privilegium för ett kompani för tobakshandeln av år 1641
hävdades att undersåtarna genom sin överflödiga konsumtion av tobak lät alla sina
pengar försvinna utomlands varigenom de ruinerade sig själva, och just synpunkten
att tobaksrökningen ruinerade allmogen var vanligt förekommande (meningen var
att en genom ett kompani kontrollerad handel skulle förbättra situationen genom
att skapa mer måttliga beteenden).87 I allmänhet var väl allmogens och de ringare
befolkningslagrens möjlighet att hänge sig åt någon annan lyx än den som utgörs av
lättjan föga stor, och överflödskritiken framförs främst i samband med borger-
skapets, adelns och andra ståndspersoners vanor. Lättjan är den fattiges lyx, och dess
destruktivitet framgår tydligt i 1642 års tiggarförordning:

Så frampt ther emot icke i tijdh påfinnes någon boot, tå skal sådant [det vill säga
tiggeri] innan kort upfylla Landet medh onyttigt och skadeligit folck, föda aff sigh

                                                          
85 ”General-Guvernören öfver Finland, Grefve Per Brahes berättelse år 1638”, HSH XXXI, s 440.
86 Ibid., s 441. Se också Runeby 1983 för en analys av Brahes berättelse.
87 ”Privilegium för Söderländske Compagniet vppå Tobakshandelen” (12/1 1641), Stiernman,
Samling, II, s 305f. Se även ”Kongl. May:tz til Swerige Ordning om Toback Krämerijt” (20/4
1643), ibid., s 373; ”Privilegium för Americaniska Compagniet, att allena få införa Tobak i Riket”
(23/12 1654), ibid., s 783f; ”Kongl. May:tz Placat, angående Tobakshandelen öfwer hele
Sweriges Rijke” (9/10 1662), Stiernman, Samling, III, s 109.
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lättia, orckelöösheet och allehanda odygder, och lända mången Menniskia til vnder-
gång, olycko och straff.88

Inte bara straffåtgärder från överhetens sida utan även undergång och olycka
förväntas sålunda drabba den late.

Kritiken mot överflöd var massiv under 1600-talet. Överflöd definierades alltid
som att leva över sitt stånd.89 Att hänge sig åt dyr vällust, ostentativ konsumtion och
överflöd ansågs emellertid vara beteenden vilka inte endast skadade samhällsord-
ningen – att leva över sitt stånd var ett mycket iakttagbart och konkret brott mot
samhällsordningen – utan även demoraliserade individen samt försatte henne i
ekonomisk ruin. Yppigheten fördärvade den som hemföll åt den.

Synen på överflödskonsumtion, liksom överflödsförordningar och andra åtgär-
der för att stävja en sådan, granskas i kapitel 6. Här räcker att endast nämna att
exempel på den nämnda uppfattningen står att finna under hela undersöknings-
perioden. I riksrådet år 1636 påpekar Clas Fleming i ett samtal med Stockholms
borgmästare Grundel att ”offta yppar sig abusus synnerligh i kläde och stått sampt
kräselige rätter, som icke ringa settja dem [borgarna] på fall och undergång”.90 I en
bilaga till Schering Rosenhanes nämnda ämbetsberättelse 1663, troligen författad av
borgmästaren i Stockholm Johan Prytz, hävdas att yppighet inte blott länder sam-
hället i stort till skada, utan också att lyxkonsumenterna med tiden störtas i
”armodh, olycka och föracht”. En liknande passage finner vi i kommerskollegii
berättelse över rikets tillstånd av år 1697 vari det hävdas att manufakturindustrin
utvecklats kraftigt, till gagn för alla, dem undantagandes vilka igenom ”orkeslöshet,
slemmande91 och yppighet sig sjelf fördärfwar”.92

Självisk och irrationell – den affektstyrda människan

Riksrådet och presidenten för kommerskollegium Magnus Julius De la Gardie gav
vid början av frihetstiden en bild av den själviska människan som begiven på olika
laster och inte alls benägen att med arbete och flit verka för det allmänna bästa.93

Det är den människan som träder fram i polititexterna. Utifrån det centrala anta-

                                                          
88 ”Kongl. Maj:tz til Swerige, wår allernådigste Drottnings och Frökens, Ordning och Stadga,
huru hållas skal medh Tiggare och fattige, som rätt Allmoso behöfwe, Item medh Landstrykare
och Lättingar” (28/1 1642), Stiernman, Samling, II, s 327.
89 För en närmare diskussion av detta, se kapitel 6.
90 SRP 1/7 1636.
91 Slemmande, av verbet slemma (slämma); vara slösaktig, överdådig, omåttlig i mat och dryck;
”Slämma”, SAOB, spalt S7213.
92 ”Överståthållaren Frih. Schering Rosenhanes berättelse år 1663”, bilaga 2, HSH XXXI, s 56;
”Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegii underdåniga Berättelse til K. Maj:t om Commerce-
Sakernas beskaffenhet” (22/5 1697), Loenbom IV, s 21. Se även SRP 24/1 1650; Kempe 1675,
s 62f; Silfwercrantz 1762, s 51f.
93 Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början. 1. 1719-1720, bilaga 24, ”Riksrådet M.
J. De la Gardies memorial ang. manufakturerna”, s 523.
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gande som gjordes inledningsvis i detta kapitel kan det konstateras att människan
ansågs fungera ganska dåligt som samhällsvarelse. Hennes naturliga agerande mot-
verkade i själva verket upprätthållandet av samhället. Den mänskliga samlevnaden
sågs som skör. Samhället uppfattades som ett hierarkiskt och på ömsesidigt bero-
ende uppbyggt system, vilket inte tålde stora förändringar. Samtidigt verkade män-
niskans egennyttiga beteende just i riktning mot sådana, då det innebar kränk-
ningar av skyldigheter och rättigheter vilka var uttryck för samhällsordningen.

Det var sålunda en ganska dyster människouppfattning. Samhällsordningen var
inte självbevarande eller självreglerande, utan där krävdes ingrepp från överheten
om samhället skulle bestå. Vad den engelske historikern Keith Tribe sagt om de
tyska kameralisternas samhällssyn kan sägas även om de svenska tänkarnas upp-
fattning: ”There are no laws of motion in this society except those that lead to its
inevitable collapse following insufficient government”.94

Vi har sett att egennyttan ibland framhölls som ett redskap för det allmänna
bästa; som något som kunde utnyttjas för att få människor att agera i en mer sam-
hällsvänlig riktning. I sig själv var dock egennyttan, ständigt återkommande som
drivkraften bakom mänskligt handlande, av ondo. Det föreligger förvisso ett avse-
värt problem om det som uppfattas som människans drivkraft också är det som
förstör den mänskliga samlevnaden – särskilt som denna samlevnad uppfattades
som nödvändig för individen. Det förefaller därmed som att en väsentlig följd av
uppfattningarna av människan som egennyttig och av samhället som hierarkiskt
och organiskt, är en kraftig tonvikt på att kontrollera och tämja människors egen-
nytta. Den uppgiften föll på överheten. Den hade att styra och reglera det mänsk-
liga beteendet i riktningar mer gynnsamma för individen själv, för hennes nästa och
för samhället. På så sätt fungerade 1600-talets stat och kung som en husfader eller
en förmyndare över undersåtarna. Vi skall återkomma till detta i kapitel 5.

Jag skall emellertid unna mig en viss frihet att vara subjektiv, och hävda att
enligt min mening människouppfattningen som framträtt – och därmed förstås
inget sagt om konsekvenserna därav i form av politik eller annan praktisk verksam-
het – inte bara är mörk, utan också ganska realistisk. Genom deras betoning av det
irrationella inom människan når på sätt och vis 1600-talstänkarna närmare verklig-
heten såsom den ter sig för oss empiriskt än vad de moderna panegyrikerna av det
mänskliga förnuftet gör.95 En sådan modern människouppfattning – vilken förstås
inte delas av alla idag, men som spelar en väsentlig roll, till exempel inom nutida
ekonomiskt tänkande – har sammanfattats på följande kärnfulla sätt: ”Rational
individuals will always choose what gives them the best result (whether their aims

                                                          
94 Tribe 1984, s 277. Se även Melkersson 1997, s 86f.
95 Holmes 1995, s 42-48, drar samma slutsats.
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are egoistic or altruistic). They cannot prefer second best, but someone else may be
able to give them a reason for promoting it to best”.96

Knappast någon 1600-talstänkare skulle förneka detta påstående, utan snarare se
det som en absolut sanning. Kruxet med människan är emellertid, enligt samma
tänkare, att hon bara delvis är ett rationellt väsen – och det är förstås på den punk-
ten jag menar att de har rätt. Beskrivningen ovan skulle för dem vara applicerbar på
änglar och andra astrala varelser – ”rational individuals” i modern språkdräkt –
vilka med 1600-talets språk saknar affekter och en sensitiv, irrationell del av själen,
någonting människan ansågs vara behäftad med.

Detta skall vi gå in på i nästa kapitel, där vi skall se varför människan ansågs låta
det irrationella styra hennes handlande och ofta välja, vare sig det bästa eller det
näst bästa, utan ganska dåliga alternativ.

                                                          
96 Jordan 1989, s 1, kursivering av Jordan. Även om Jordan måhända inte är representativ för t ex
modern nationalekonomi, är hans kärnfulla citat det; se Eklund 1999, s 40ff. Se även Sen 1995,
kap I; se särskilt s 40ff.





KAPITEL 3

Ethica
Affektläran i svenskt 1600-tal

Och då oordnade och våldsamma affekter inte endast
sporrar till att skada samhället, utan även i hög grad skadar
människan själv, bör man därför så långt det är möjligt
bemöda sig om att tygla sina affekter.1

Nu wetha wij thet wäl, att thet så bör tillgå, men så ähre
wij menniskior och ingha Gudar. Ty affecterna gifwa sigh
offta an och röra wåra hiärtans tankar till ambitioner, at
ock then stadigste menniskian i werlden kan aff them
blifwa fången och öfwerwunnen.2

Inledning

I föregående kapitel framgick att i stormaktstidens polititexter kom till uttryck en
uppfattning av människan som självisk och irrationell. I stället för att eftersträva
samhällets eller sitt eget långsiktiga bästa hade individen enligt denna uppfattning
en benägenhet att hänge sig åt en rad skadliga beteenden. Det hölls för föga troligt
att individen var kapabel att genom rationella överväganden komma fram till vad
som på lång sikt låg i hennes intresse. Undersökningen pekade på att även om
människan ibland ansågs kunna gagna sig själv genom sitt egennyttiga beteende,
uppfattades det inte på något sätt som självklart eller normalt – snarare ansågs
risken vara stor att hon därigenom skadade sig själv. Vad som upplevdes som mer
väsentligt var dock att hennes egennyttiga beteende också var samhällsfarligt.
Därför förelåg ett behov av att styra de enskilda individernas beteenden genom
lagar och regleringar.

En del av de åtgärder vilka som en följd av denna uppfattning ansågs nödvän-
diga från statens sida skall granskas närmare i avhandlingens senare kapitel. Syftet
med detta kapitel är främst att sätta in uppfattningen om den irrationella självisk-
heten, såsom den kommer till uttryck i polititexterna, i en vidare kontext, något
som krävs för att reda ut varför den irrationella egennyttan där var ett så domine-
rande handlingsmotiv. Denna kontext är den då rådande psykologiska uppfatt-
ningen, den så kallade affektläran. Ett andra syfte är att genom en redogörelse för

                                                          
1 Pufendorf 1995b, I:V.3: ”Cum etiam inordinati & vehementes affectus non solum ad pertur-
bandam societatem stimulos moveant, sed & ipsi homini plurimum noceant: inde danda opera,
ut quis affectus suos quantum fieri potest compescat”.
2 Lantmarskalk Gustaf Posse vid den första riksdagen 1660; RAP 13/2 1660:1.
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1600-talets affektlära visa vad som avses med vad jag här kallar irrationell själviskhet
eller irrationell egennytta. Ett underordnat, tredje syfte, är att ge en mer grundlig
beskrivning av affektläran i svenskt 1600-tal.3

Det förefaller som om det idag finns en ovilja att använda de två begreppen
irrationell och egennytta i samma fras. Egennyttan, maximerandet av den egna
nyttan och människans rationalitet är numera nära förknippade med varandra.
Därtill finns bland dagens historiker en ovilja att betrakta historiska aktörers hand-
lande som irrationella. Vad som till synes är irrationella beteenden framstår ofta vid
närmare granskning som det motsatta, och det råder knappast något tvivel om att
historikernas ovilja innebär en sund skepsis gentemot hur nutida bedömare ibland
ser på äldre epokers aktörer.

Beteenden vilka ur en synvinkel ter sig irrationella har förklarats vara rationella
när de betraktats ur en annan synvinkel. De gängse definitionerna av begreppet
rationalitet gör förstås detta möjligt. I en bok för vetenskapsteoretiska nybörjare
sägs rationalitet vara det samma som att agera utifrån målsättning och kunskaper:
”Att vara rationell är att utifrån de kunskaper man har välja de medel som säkrast
leder till det mål man vill uppnå”.4 Med denna definition kan förstås alla beteenden
ses som i någon mån rationella. Med den moderna samhällsvetenskapens glasögon
kan var och en av de handlingar vilka redovisades ovan – tjärbränningen och
böndernas försummande av sitt hushåll, lyxen och fylleriet – förklaras utifrån någon
form av rationalitet.

Det är därför av vikt att redan inledningsvis framhålla skillnaden mellan denna
moderna syn på rationalitet och en äldre sådan. Medan rationalitet och olika former
av rationalitet idag snarast används som ett begrepp för att förklara eller beskriva
olika typer av mänskligt handlande, var rationalitet respektive irrationalitet enligt
en äldre uppfattning faktiska företeelser med en väldefinierad hemort – den mänsk-
liga själen. Denna bestod, enligt den aristoteliska filosofi vilken huvudsakligen låg
till grund för affektläran, av en irrationell del (egentligen bestående av två delar, den
vegetativa och den sensitiva) samt av en rationell del. Vad som enligt denna syn på
rationalitet avses med ett irrationellt beteende är sålunda ett beteende vars orsak eller
drivkraft står att finna i den irrationella (sensitiva) delen av själen – det är detta
faktum som skänker handlingen dess irrationalitet och därför kan den inte förklaras
såsom en avvikande eller annorlunda form av rationalitet. En irrationell handling är
enligt affektläran irrationell av sin natur emedan den emanerar ur det sensi-
tiva/irrationella i människans tudelade väsen.

Jag är alltså inte intresserad av huruvida till exempel de tjärbrännande bönderna
verkligen var irrationella utan endast av hur de uppfattades vara i polititexterna.
Den redogörelse för affektläran som nu följer visar varför individernas handlande
uppfattades som irrationellt.

                                                          
3 Med undantag av Bo H Lindberg 1992, s 155-187, finns mig veterligen ingen sådan. Lindbergs
studie har en annan inriktning, med tonvikt på affektlärans förhållande till naturrätt och juridik.
4 Thurén 1999, s 119f.
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Framställningen inleds med en kort argumentation för att den skadliga egen-
nyttan inte var ett handlingsmotiv vilket förekom enbart i polititexterna. Tvärtom
förefaller det ha varit gängse under den aktuella perioden. En redogörelse för den
aristoteliska affektläran samt dygdeläran (den andra sidan av samma mynt, så att
säga) upptar därefter merparten av kapitlet. Därpå följer en kortare beskrivning av
eventuellt avvikande uppfattningar av affekterna: nystoicismen respektive den carte-
sianska filosofin. Det konstateras att dessas inflytande under stormaktstiden vad
gäller affektläran och den praktiska människosynen, samt för tolkningen av politi-
texterna i detta sammanhang, inte bör förstoras upp. Kapitlet avslutas med en kort
diskussion om varför uppgiften att omintetgöra affekternas skadliga verkningar föll
på överheten och inte på den enskilda individen.

Att kampen mellan dygd och last, förnuft och affekt var ett framträdande motiv
i alla stormaktstidens konstformer är väl känt, men detta har endast rönt ringa
uppmärksamhet inom forskningen kring det ekonomiska tänkandet. Den mycket
stora betydelse som inom den politiska diskussionen liksom i enväldets panegyriska
konst och propaganda tillmättes affektkontroll har framhållits av Kurt Johannesson
och Lars Gustafsson. I synnerhet drottning Kristinas enligt propagandan utsökta
förmåga till affektkontroll har lyfts fram av Gustafsson.5 Kurt Johannesson har även
pekat på affektlärans betydelse inom tidens litteratur, och då särskilt lyft fram
Stiernhielm, vars författarskap Johannesson sammanfattar med följande ord: ”Det
framstår till sist än tydligare hur Stiernhielms litterära skapande under fyra decen-
nier egentligen kretsar kring ett enda motiv, dygdens kamp mot begären och
passionerna [det vill säga affekterna]”.6

Bo H Lindberg har tydligt visat på affektlärans inflytande på juridikens såväl
teori som praktik.7 Andra har berört den vikt som lades på affekterna inom konsten
och retoriken.8 Synen på de mänskliga affekterna inom den lutherska ortodoxin har
behandlats av Sven Silén, Sven Wermlund och Bengt Hägglund.9 Någon mer

                                                          
5 Lars Gustafsson 1956, s 156ff; 196ff; Lars Gustafsson 1966; Johannesson 1968, s 156f, 171.
6 Johannesson 1968, s 32, 176, 182-186, 216f, 232; Stiernhielm behandlas huvudsakligen på
s 22-32. Bernt Olsson 1963 har behandlat affektläran i Haquin Spegels diktning (se nedan), samt
också (1974) skrivit om dygden hos Stiernhielm, vilket även Delblanc 1961 gjort. Dygdebegrep-
pet utreds inte i allmänna idéhistorier, såsom Lindroths (1975b) eller Frängsmyrs (2000). När
dygden väl behandlats har det skett utan att sättas i samband med affekterna och kampen mot
dessa, vilket är synd då det blir svårare att ge en riktig bild av dygden utan att så sker; ett exempel
är den i övrigt förtjänstfulla Lewan 1985.
7 Bo H Lindberg 1992, s 155-187.
8 Om retoriken, Ekedahl 1995. Om konst, Silfverstolpe 1918 (även om det arbete Silfverstolpe
analyserar inte är av Ehrenstrahl som han menar, utan av en tysk konstnär; se Josephson 1959),
s XXII, XXVI, XXXIf, XXXVf.
9 Silén 1938; Wermlund 1944, Hägglund 1959. Andra arbeten vari olika aspekter av affektläran
inom svenskt intellektuellt liv (under 1700-talet) berörts, är Broberg 1975; Magnusson 1989 (se
kapitel 2).
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detaljerad genomgång av vad affektläran och kampen mellan dygd och affekt inne-
bar finns dock inte.10

Inte heller den internationella forskningen kring affekterna har varit särskilt
omfattande, även om det under senare år visats ett ökat intresse för 1600-talets syn
på människans drivkrafter och psykologi. Eftersom två verk vilka utövat ett visst
inflytande på denna studie på idéstadiet saknas i dess slutgiltiga version vill jag
nämna dem här, i synnerhet som dessa verk klart visar att kopplingen mellan
affektlära å ena sidan och ekonomiskt tänkande å den andra inte på något vis är
långsökt. Albert O. Hirschman har i sin berömda studie The Passions and the Inte-
rests (1977) visat hur förändringar i uppfattningen om affekternas skadlighet under
det sena 1600-talet och upplysningen inneburit en alltmer positiv syn på
handelsverksamhet. Milton Myers studie The Soul of Modern Economic Man (1983)
som behandlar samma tema men rör 1700- och 1800-talens tänkande, är inte lika
berömd men håller samma höga kvalitet. Dessa arbeten pekar tydligt på sambandet
mellan ekonomiskt tänkande och människouppfattningar. De har dock inte varit av
någon större relevans för de senare faserna av detta arbete. Myers arbete behandlar
en senare period. Hirschmans bok har fyllt en funktion snarast som idéalstrare.
Begrepp som passion och förnuft definieras aldrig och endast idéhistoriens giganter
som Hume, Hobbes och Adam Smith behandlas.11

Egennyttan som ett viktigt tema under 1600-talet

Det var inte endast inom polititexterna som egennyttan och dess skadliga effekter
på såväl samhälle som individ gavs en central plats. Egennyttans skadlighet var
under hela stormaktstiden ett vanligt förekommande motiv. I en av de essäer mora-
listen Johan Oxenstierna skrev mot slutet av stormaktstiden, betitlad Om
Menniskan behandlar han i mörka ordalag dennas irrationella natur, styrd som hon
är av sina laster och därmed tvingad att leva under de negativa konsekvenser de för
med sig:

[Människans] laster ådraga henne den Högstes vrede och straff. Hennes girighet har
fattigdom i spåren, hennes utsväfningar medföra sjukdom och ånger, hennes vredesut-

                                                          
10 Jag gör inte anspråk på att ge någon fullständig redogörelse för affektläran under 1600-talet,
något som skulle falla utanför avhandlingens ramar. Jag utelämnar uppfattningar, t ex om skillna-
der i förnuftskapacitet mellan man och kvinna, mellan vuxna och barn och mellan civiliserade
och primitiva folk.
11 Om den internationella forskningen kring affekterna kan sägas att den vanligtvis sysslat enbart
med litteratur- och idéhistoriens stora namn. Grundliga genomgångar för tänkare och författare,
som Thomas av Aquino, Shakespeare, Descartes, Malebranche, Hobbes, Locke och andra finns i
Campbell 1961, Levi 1964, Rotermund 1972, Meyer 1991 och 1994b, Höög 1996 och 1999,
James 1997, Gaukroger 1998 (antologi), varav flera åberopas nedan. Campe 1990 är ett digert
arbete som belyser sambandet mellan affektlära och retorik, antologierna Krebs 1996 respektive
Yon 1995 behandlar affektläran i tysk respektive fransk tidigmodern litteratur och konst.
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brott framkalla olyckor, hennes fråsseri undergräfver hennes helsa, hennes afundsjuka
blir en källa till olidliga qval, och hennes lättja bringar henne till tiggarstafven.12

Det är dessa ofta självdestruktiva och än mer sällan samhällsnyttiga laster som utgör
den mänskliga egennyttan. Ungefär 80 år före Oxenstierna, på 1630-talet, kategori-
seras egennyttan av Gustav II Adolfs hovpredikant Johannes Rudbeckius som det
sämsta av handlingsmotiv. Det står inte enbart i motsats till dygd och är en rubrik
varunder man hittar girighet, äregirighet, m.m. Det är därtill dumt: ”The [varmed
avses egennyttiga krigare] kunde ock haffua fast bätre, rolighare och tryggare leffu-
erne, hwar fridh och enigheet woro”.13 Krigarna borde istället se till det allmänna
bästa.

Inom forskningen har kritiken mot egennyttan under enväldet lyfts fram. Nils
Ekedahl har sett egennyttan som ett centralt tema i en predikan av Haquin Spegel
från 1680-talet. Han betonar den framträdande ställning dikotomin allmännytta –
egennytta intog i den tidigmoderna moralfilosofiska och politiska debatten.14 Att
som Lennart Thanner och andra med honom se denna dikotomi endast som ett
uttryck för absolutismen, enligt vilken individens intressen skulle underordnas
statens är dock reduktionistiskt.15 Tvärtom är egennyttans skadliga inverkan på
samhället samt motsatsparet egennytta – allmännytta eller det allmänna bästa (i
bred bemärkelse, det vill säga inte endast samhällsnytta utan nyttan för nästan) ett
framträdande tema under hela stormaktstiden och det inte endast i den politiska
litteraturen utan även i didaktisk och moralfilosofisk litteratur liksom även, såsom
framgått, i politin – att det sedan förstås passade enväldet är en annan sak.16

I själva verket är allmännyttan, ”det allmänna bästa”, som påpekats av Winfried
Schulze i en studie av egennytta och allmännytta under tidigmodern tid, en central
term i den tidigmoderna samhällsuppfattningen (och därmed också starkt förknip-
pad med hierarkisk ordning och att var och en skall utföra – och tillåtas av andra att
utföra – vad som är förenat med dennes plats i samhällskroppen).17 Motsatsen till
allmännyttan är egennyttan och som vi förstått av det föregående kapitlet är denna i
allt skadlig för samhället. Utan att vara alltför djärv kan man hävda att egennyttan
intar en central plats i stormaktstidens såväl etiska som politiska tänkande vid sidan
                                                          
12 Oxenstierna 1919, s 27.
13 Fridhz predikan, citerad efter Lars Gustafsson 1956, s 93f.
14 Ekedahl 1995, passim, t ex s 44f, s 54.
15 Thanner 1954, s 17f; Åsa Karlsson 1994, s 68, not 219.
16 Jag har inte gjort någon inventering av egennyttan i stormaktstida intellektuellt liv, men vill
ändå framhålla att den där är en ständigt återkommande faktor. Som exempel kan anges Erici
u.å.; Cieglerus 1620, s 4f, 609f; Berättelse 1675, s 28; Lagerlöf 1714b, s 64f; de Fénelon 1723,
s 119f, 165; ”Hercules”, v 453-463, i Stiernhielm 1910; Hiärne 1973, s 28f; Epigram i Colum-
bus 1994, s 67; Sahlstedt, Gazophylacium, s 131f. Även Samuel Pufendorf framhöll människans
egennytta; se Lindberg 1976, s 33f. Paulinus Gothus 1631, s 49f, kan representera hustavlans syn
här. För den politiska litteraturen och furstespeglar, se Werving 1699, s 4f; Lars Gustafsson 1956,
s 35f (von Chemnitz). Inom hushållningslitteraturen är egennyttans skada för hushåll och individ
given; se kapitel 4; ett exempel är Brahe 1971, s 78.
17 Schulze 1986, s 597f.
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om begrepp som det allmänna bästa, dygd, affekt och förnuft. Vi skall längre fram i
detta kapitel se att sann dygd per definition inte kunde vara egennyttig – som fram-
gick ovan var enligt Rudbeckius egennyttan dygdens motsats – i det att dygd var
riktad mot nästan, mot det allmänna bästa. Vi får en dikotomi: Egennytta och
affekt (irrationalitet) står mot det allmänna bästa och dygd (rationalitet). Först och
främst måste alltså uppfattningen om den irrationella egennyttan som framträtt i
kapitel 2 kopplas till uppfattningen av människan som en i (alltför) hög grad irra-
tionell varelse.

Den aristotelisk-skolastiska affektläran

Ett exempel på en uppfattning om människan som självisk och irrationell, i vilken
en direkt koppling görs till affektläran, finner vi bland polititexterna. Sven Lagerlöf
skrev på 1710-talet fyra ekonomiska pamfletter vilka försummats av forskningen
(de avviker också från den gängse bilden av merkantilismen). I en av dessa pamflet-
ter går Lagerlöf till storms mot överflödet genom en klassisk jämförelse mellan
människan och djuren:

De oskiäliga diuren weta wäl hwad dem är sundt eller osundt/ och äta och dricka ey
mer än til deras kropps styrka fodras. Men den förnufftige menniskian brukar här
vtinnan sitt förnufft aldraminst/ lefwer i allehanda öfwerflödigheet/ tager mer til sig än
naturen tål och förmår/ blandar förmånga slag [av födoämnen] samman/ tilreder kost-
samma rätter/ som äro ett hemligit förgifft i Kroppen/ och sålunda så wäl af mycken-
heeten/ som af otidiga blanningar sin hälsa förstörer och lifwet förkortar.18

Här framträder åter samma självdestruktiva egennytta som ovan. Orsaken påstås
vara att människan inte brukar det förnuft hon besitter. Samma sak skrev Andreas
Sparrman, läkare och sedermera drottning Kristinas livmedikus samt adlad Palm-
kron, i ett arbete från 1642: ”Intet diur är Menniskian skadelighare, än hon är sigh
sielff, i thet hon öfwer andra Diur regera/ och kan sigh sielff intet regera”.19 Männi-
skan förstör sin egen hälsa och förkortar sitt liv på grund av sin oförmåga att regera
över sig själv – varmed, som vi skall se, menas att använda sitt förnuft.

Affektläran handlar om de irrationella, sensitiva drivkrafterna i människan, samt
om hennes förmåga att tygla dessa med förnuftet. Under 1600-talet var den gängse
versionen av affektläran den aristotelisk-skolastiska. Som bekant utgjorde den
aristoteliska skolastiken stommen i tidens lärdom samt den gängse filosofin vid

                                                          
18 Lagerlöf 1714a, s 17. Jämförelsen är klassisk och förekom redan i den antika litteraturen, t ex
hos Plinius d.ä. berömd är Plautus utsaga att människan är människans varg (homo homini
lupus). Detta citat liksom jämförelsen med djuren är ett återkommande tema i den tidigmoderna
litteraturen; se Törnewall 1694, IV; Wivallius 1980, s 42; Pufendorf 1995b, 1:III.3-5. Lovejoy
1961, s 15ff, ger en rad exempel. Schulze, 1986, s 598, kopplar liknelsen till dikotomin allmän-
nytta – egennytta.
19 Palmkron 1642, s 147.
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svenska lärdomssäten under 1600-talet liksom på annat håll i Europa.20 Det själv-
klara utgångspunkten i den aristoteliska psykologin eller läran om själen var dennas
uppdelning i en rationell och en irrationell del, samt i en mängd underavdelningar
inom dessa. Själens anatomi var enligt aristotelismen inte helt okomplicerad, och
det finns anledning att se på den mer i detalj.

Urvalet av empiri är styrt av undersökningens karaktär av redovisning av något
redan känt. Ett till synes disparat material från en lång tidsperiod syftar till att
exemplifiera den rådande psykologiska uppfattningens spridning, snarare än att vad
ett eller ett annat diskussionsfält anbelangar fastställa dess giltighet bortom alla
tvivel. Redogörelsen bygger främst på några valda aristoteliska arbeten varav den
nionde boken av Sigfrid Aronius Forsius Physica eller Naturlige tings Qualiteters och
Egendomars beskrijfuelse (1611) lyfts fram som ett särskilt exempel (då det är på
svenska).21 Dessa arbeten kompletteras med exempel hämtade ur 1600-talets breda
flora av sedeläror och dylika arbeten av didaktisk karaktär. Även Andreas Palmkrons
(Sparrman) Sundhetzens speghel från 1642 (ny upplaga 1686), vari aristotelisk
affektlära behandlas utifrån en medicinsk synvinkel, har medtagits.

Den ganska stora mängd sedeläror som publicerades under stormaktstiden har
inte varit föremål för någon mer systematisk forskning.22 Sedelärorna hade som syfte
att visa hur den enskilda människan skulle bete sig gentemot sig själv och sin nästa.
Medan de filosofiska traktaten sålunda utgjorde den deskriptiva sidan av affekt-
läran, var sedelärorna den normativa; de var en dygdelära, som visade hur den
enskilde människan genom dygd skulle kunna kontrollera och tämja sina affekter.
Sedelärorna var ibland influerade av stoicismen, men präglades framför allt av en
inte närmare definierad eller granskad aristotelism – de utgjorde sällan någon ”lärd”
litteratur – vilken utan större problem förenades med ett mycket starkt gammal-
testamentligt inslag. Här har jag inte strävat efter att göra en fullständig genomlys-
ning av sedelärorna, utan har studerat ett stort antal i syfte att redogöra för dygde-
                                                          
20 Detta är förstås allmängods. Se Lindroth 1975a, s 204f; 1975b s 95, 128-133; Bo H Lindberg
1992, s 155, med ytterligare hänvisningar.
21 Om Forsius, se Lindroth 1975b, s 148-152. Arbetet förblev otryckt och gavs ut först på 1950-
talet av Johan Nordström. Som Lindroth påpekar lämnar Forsius i sin natursyn det aristoteliska
lägret för att närma sig mysticismen. Vad gäller den nionde boken av Physican, den om själen,
följer han dock troget Aristoteles (1925). Det faktum att boken var på svenska ledde till flera ini-
tiativ från överhetens sida under 1600-talet för att få boken tryckt; se Bengt Hildebrand 1939, s
53f. De andra verken är tre för den aristoteliska affektläran representativa arbeten av inflytelserika
protestantiska skolastiker, Johannes Magirus Physiologiæ Peripaticæ libri sex (Magirus 1619),
Daniel Sennerts Epitome Naturalis Scientiæ (Sennert 1650), bägge använda vid Uppsala universi-
tet, samt Johannes Scharfius Manuale physicum (Scharfius 1688; en upplaga trycktes i Linköping
1651), fastslagen i den svenska skolordningen. För dessa arbeten, se Wermlund 1947.
22 Sedelärorna faller utanför alla normala ämnesavgränsningar och har intresserat vare sig idéhisto-
riker, litteraturhistoriker eller någon annan disciplin. I diakrona undersökningar platsar de inte då
de bjuder på föga bearbetade redogörelser för aristotelisk och gammaltestamentlig etik. Heden-
borg 1997, kap 5, behandlar ett antal sedeläror, som Quarles 1696, Du Four 1683 (i senare
upplaga), samt en rad frihetstida verk. Lilja 1947 nämner några arbeten som gränsar mellan sede-
läror och katekesundervisningar, varav flertalet är från senare år på 1700-talet, men analyserar
dem inte annat än ur kyrkohistorisk synvinkel.



Hushållningens dygder

68

läran och kuvandet av affekterna, något de deskriptiva redogörelserna för själens
anatomi inte berör.23

Som en representant för den ur den aristoteliska filosofin sprungna praktiska
människosynen figurerar också den i Sverige inflytelserike (och verksamme) rätts-
filosofen Samuel Pufendorf. Dennes insatser som nytänkare och som utmanare av
den aristoteliska kosmologin har alltid framhållits, liksom hans hårda strider med
ortodoxa teologer. Man bör dock uppmärksamma att dessa strider – åtminstone i
Sverige – gällde teologiska och statsrättsliga frågor, medan Pufendorfs uppfattningar
om moralfilosofien inte mötte motstånd.24 Bo Lindberg har visat att den pufen-
dorfska naturrättsläran, även om den under frihetstiden kom att bli en grund för
mer liberala argument, under enväldet snarare var en auktoritär lära, betonande
undersåtarnas skyldigheter snarare än deras rättigheter. Såsom den lästes i Sverige
kom den också att innebära en betoning av människans ondska och bristfällighet.25

Det framgår också tydligt i Pufendorfs huvudarbeten att han vad beträffar den
praktiska människouppfattningen inte avviker från den gängse affektläran.26

Själens anatomi. Den sensitiva delen

Enligt Aristoteles och skolastikerna var själen uppdelad i tre delar. Där fanns en
vegetativ del, vilken för människan innebar kroppsfunktioner som hunger och törst,
och som hon delade med växterna och djuren; en sensitiv del, vari rymdes sinnes-
funktionerna och därmed affekterna liksom minne och fantasi, och vilken delades
med enbart djur; samt en rationell, förnuftig del, vilken endast människan ägde.27

Den vegetativa delen kommer fortsättningsvis att lämnas därhän. De sensitiva och
rationella delarna av själen var i sin tur uppdelade i olika underavdelningar eller
                                                          
23 Jag har inte gjort någon skillnad mellan svenska originalarbeten och översättningar, emedan
sedelärorna liksom hushållningslitteraturen (se kapitel 4) är snarlika till innehåll (om inte till
form), och emedan översättningarna ofta är tämligen fria, och de svenska verken ibland är
kompilationer. Ett godtyckligt gjort urval kompenseras av att de undersökta verken utgör en
majoritet av samtliga sedeläror redovisade i Collijns 1600-talsbibliografi (Collijn 1942-1943).
Verk rörande de dygder och seder som krävs av den framgångsrika hovmannen, en särskild, i
Sverige ganska liten, genre, har utelämnats, liksom bönböcker med karaktär av sedelära.
24 Bo Lindberg 1979, s 174f. Pufendorfs naturrätt utgör ett mycket omfattande forskningsfält,
vilket referenserna i Saastamoinen 1995, s 11, not 1 visar.
25 Bo Lindberg 1976, s 19, 33, 84; 1980, s 126, 130.
26 Pufendorfs kritik mot Aristoteles bottnade bl a i att dennes etik handlade om den karaktärsfaste
människan. Medan Aristoteles själv erkände att sådana var tämligen sällsynta var det för Pufen-
dorf orimligt att bygga en samhällslära grundad på en sådan etik; grunden måste i stället vara den
efter fallet korrupta människan, benägen till ont snarare än gott; Saastamoinen 1995, 50ff. Om
praktisk människouppfattning, se Kapitel 2. Bo H Lindberg 1992, s 155-187, har visat att den
svenska naturrättsliga traditionen i hög grad var förankrad i den aristoteliska skolastiken.
27 Aristoteles 1988, s 32; Magirus 1619, s 528; Forsius 1954, s 290, 296f; Bernt Olsson 1963,
s 67, se även s 215; Broberg 1975, s 156f; Bo H Lindberg 1992, s 155f. Se Hägglund 1959, s 33f
om denna uppfattning hos Luther (avhandlingen De Homine, 1536). Pufendorf höll fast vid den
aristoteliska indelningen; Pufendorf 1995b, I:I.2, I:I.9. Ett belysande exempel, om indianernas
förnuft, vilket är så ”nedmöglat” att de snarare lever som djur än som människor, nämns i Fur
1997, s 87.
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förmågor (fakulteter). Följande schematiska bild av själen kan underlätta förståelsen
av den följande framställningen:

Den sensitiva, kännande, delen har som funktion att registrera, lagra och bedöma
sinnesintryck, samt att svara på dessa genom rörelse bort eller mot:28

…Then Kännande Siälen eller Lijfuet, som är i alle diur, igenom huilken the känna,
fatta och begrijpa thet som wth om them är, till att weta vndfly thet them är skadheli-
git, och sökia efter thet them är nyttigt.29

Den består av tre fakulteter, underavdelningar eller ”krafter”, en ”begripande”
(Forsius) eller uppfattande, (vis apprehensiva; latinets apprehendo betyder att
uppfatta, att tillägna sig), en begärande (vis appetitiva; latinets appeto betyder att
eftersträva, begära), samt en ”rörande” (vis motiva, latinets moveo betyder att röra,
sätta i rörelse).30

Den uppfattande underavdelningen rymmer förnimmelseförmågan, och består
av två delar – en inre och en yttre, de inre och yttre sinnena.31 De yttre sinnena är

                                                          
28 Campbell 1961, s 64. Campbell ger (s 63-72) en tydlig redogörelse för själens anatomi, byggd
på engelska aristoteliker från 1500-talet, vilken avviker föga från den som ges här. Inte heller
Haquin Spegels bild av själen som en hierarkiskt ordnad 1600-talsstat avviker på något avgörande
vis; Bernt Olsson 1963, s 215ff; Spegel 1998, dag VI, verser 1100-1156.
29 Forsius 1954, s 310. Scharfius 1688, s 172.
30 Forsius 1954, s 315; Magirus 1619, s 694, § 1; Sennert 1650, s 552; Scharfius 1688, s 172.
Campbell 1961, s 66.
31 Forsius 1954, s 315; Campbell 1961, s 66.
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förstås syn, hörsel, smak, lukt och känsel, vilka registrerar sinnesförnimmelserna.
Därefter sänder de denna information till hjärnan där den inre delen finns.32

Denna inre del, ”the inwärtes Sinne och känslor, som sigh förhålla i thet högsta
Slothet, in uthi hofuudskålet”, består av tre delar: allmänsinnet (sensus communis),
fantasin och minnet.33 Allmänsinnet tjänar som en slags uppsamlingsstation för de
informationer de fem sinnena mottar var för sig.34 Här bedöms och kategoriseras
sinnesuttrycken. Att ett allmänsinne måste finnas kommer av att de yttre sinnena
inte känner att de känner – någonstans måste finnas en förmåga vilken så att säga
känner av eller läser av dem. Annars skulle vi inte veta att vi just såg något när vi såg
något och att vi just smakade något när vi smakade något, vi skulle endast veta att
vi förnam något. Med Forsius ord är allmänsinnet en domare, som i sin
”rådhcammer” dömer alla de förnimmelser de yttre sinnena sänder dit:

Ty är här Sensus Communis, eller then Almännelighe känslon, en inwärtes känslo,
som emoottagher the wthwärtes känslornars Species, och åthskil them ifrå huarannan,
och känner them.35

Därifrån skickas intrycken vidare till minne och fantasi för att formen av det
förnumna skall kunna bevaras. Fantasin utgör den starkaste komponenten i den
sensitiva delen av själen, och är hos djuren den dömande (i termer av gott och ont)
och den avgörande vad gäller deras agerande. Det är fantasin som gör att fåret
undflyr vargen. Det är alltså inte förnimmelsen i sig som förmår fåret att fly, utan
den bedömning som sker i fantasin. Fantasin kallas därmed Ratio particularis, det
partikuläras eller det enskildas förnuft. Haquin Spegel beskriver detta på följande
vis i Guds Werck och Hwila (1685):

Ty Sinnen gifwa an och Phantasien dömmer
Så gott som han förståår / snart lastar / snart berömmer;36

I fantasin skapas föreställningar om det förnumna så att säga tillsammans med sina
omständigheter, i sin partikularitet. Fantasin äger också förmågan att sätta samman
olika, tidigare förnimmelser. Den som sett såväl ett berg som metallen guld kan
genom fantasin föreställa sig ett berg av guld, och den som sett olika djur kan

                                                          
32 Forsius 1954, s 315; Scharfius 1688, s 175. Se även den i Sverige (liksom annorstädes) populära
skolboken Comenius 1716 (flera utgåvor i Sverige; 1683, 1684, 1689, 1698), s 86f.
33 Forsius 1954, s 332; Scharfius 1688, s 176; Comenius 1716, s 86f. Om var dessa delar var
belägna i kroppen rådde oenighet; se Forsius 1954, s 333f. Allmänsinnet, liksom fantasin och
minnet, inom skolastiken behandlas ingående av Wermlund 1947, s 31-53.
34 Campbell 1961, s 66; Johannisson 1997, s 131.
35 Forsius 1954, s 332f; Magirus 1619, 653, § 5-7, 660f, C; Sennert 1650, s 594f; Scharfius 1688,
s 176f. Att allmänsinnet agerade som en ”domare” var inte Forsius eget uttryck utan kommer från
Aristoteles; se Magirus 1619, s 661; Spegel 1998, dag VI, vers 1132, som dock inte nämner
allmänsinnet men kallar sinnena och fantasin för en ”Kämners-kammar”; Wermlund 1947, s 32f.
36 Spegel 1998, dag VI, verser 1133-34, även citerade i Bernt Olsson 1963, s 216. Fetstil av
Spegel. Magirus 1619, 654f, § 21-22, 666, G, H; Scharfius 1688, s 177.
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genom fantasin tänka ut sagoväsen som chimeror.37 Vad gäller människan äger hon,
som vi skall se, förmågan att kontrollera fantasin med sitt förnuft (med undantag
för i drömmarna då fantasin huserar fritt).38

Minnet fungerar som en hjälpreda åt fantasin. Där lagras de bilder en individ
har av förnumna objekt.39 Medan allmänsinnet ryms längst fram i huvudet och
fantasin i mitten av hjärnan sitter minnet i bakdelen av densamma, vilket Forsius
påpekar också märks, dels av att folk som blir slagna mycket i nacken blir glömska,
och dels av att vi då vi vill minnas något vänder upp nacken och klämmer på den
för att därigenom uppväcka minnets kraft.40

Från den uppfattande underavdelningen av den sensitiva delen av själen sänds
informationen vidare till den begärande eller rörande underavdelningen. Uppfat-
tandet, registrerandet och kategoriseringen av förnimmelser blir meningslöst om där
inte sker någon reaktion på dem, men den uppfattande fakulteten kan inte reagera;
det kan endast den begärande, vilken innebär en strävan (ett begär) mot eller bort
från det förnumna föremålet:

Och är then Begärande kraften, then Rörlighe kraftens facultet, igenom huilken itt
diur [inklusive människan] bewekes och warder rördt till sitt eghit uppehälle, antingen
till gått, thet känslorna döma thy wara nyttigt, eller till att vndfly thet onda, som the
döma wara onyttigt.
Thenne Kraften fölier altidh oåthskilielighen medh then Kännande Kraften [den
uppfattande avdelningen av den sensitiva delen av själen]: ty ther känslon är, ther
måste och wara behagh och mishagh, och ther the finnas, ther måste och begärilsen
medhfölia.41

Alla varelser försedda med en sensitiv del av själen, djuren och människan, känner
alltså ett begär att sträva efter det de genom sina sinnen uppfattar som gott och
undvika det de uppfattar som ont. Den begärande delen är därmed den centrala
delen i en kännande varelses självbevarelsedrift och utgör människans själva drivkraft
till handling.

Själva rörelserna – eller rättare, själva det upplevda begäret mot eller från och
den rörelse detta ger upphov till – benämns affekter: ”Och äre affecterna hiertans
rörelse, som af något obiectz känslo upwäckt warder, thet samma antingen att
begära eller vndfly”.42 Affekterna huserar i alltså hjärtat, även om en del författare
placerar åtminstone några affekter (främst lusten) i levern och i könsorganet.43

                                                          
37 Sennert 1650, s 595.
38 Forsius 1954, s 334.
39 Ibid., s 335; Magirus 1619, s 655, § 29; Sennert 1650, s 596; Scharfius 1688, s 178.
40 Forsius 1954, s 336. Se även Magirus 1619, s 653 § 17, 667, I, 670, O.
41 Forsius 1954, s 347. Magirus 1619, s 695, § 6; Palmkron 1642, s 148; Sennert 1650, s 602;
Scharfius 1688, s 180.
42 Forsius 1954, s 347; Sennert 1650, s 602; Scharfius 1688, s 181. Meningen återfinns närmast
ordagrannt hos Magirus 1619, s 696, § 16 – ”Affectus ergo est motus cordis à notitia & Cogni-
tione obiecti excitatus, illudque aut Prosequens, aut Fugiens” – liksom hos Palmkron 1642, s
149, och Gyldenstolpe–Thretzius 1649, tes XXIII. Se också Bo H Lindberg 1992, s 157f. För en
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Det finns slutligen ytterligare en underavdelning i den sensitiva själen, nämligen
själva förmågan att skapa en rumslig rörelse. Denna, som Forsius benämner ”then
rörande kraften av Rum” (en översättning av det latinska loco motiva, där loco, av
locus, betyder ”i rummet”), krävs då affekterna, som endast är hjärtats rörelse, en
inre rörelse, inte själva är kapabla att åstadkomma kroppslig rörelse i rummet.44

Affekterna kan alltså sägas utgöra svar på förnimmelser i termer av gott och ont,
ett svar som innebär en handlingsimpuls.45 Att affekterna är svar på förnimmelser
innebär att de orsakas av förnimmelser av objekt utanför oss själva, och att de
därmed är passiva, vilket framgår av det synonyma ordet passion, liksom av andra
ord av samma stam, såsom passiv och patient.46 Affekterna är passiva tillstånd, i det
att de igångsätts av något annat. En passion är motsatsen till en handling (aktion) i
det att i det senare fallet inverkar vi på något annat, medan det i det tidigare fallet
är något som inverkar på oss.47 Affekterna kan alltså inte ”igångsättas” av personen
själv, såsom ansågs vara fallet med viljan, vilket skall visas nedan i redogörelsen för
den rationella delen av själen. En människa kan inte bli avundsjuk eller arg utan att
denna känsla sätts igång av ett objekt utanför henne.

Affekterna är handlingsimpulser, då de alltså är svar på förnimmelser i termer av
gott eller dåligt för oss själva, i form av ett begär att ernå det vi upplever som gott och
undvika det vi upplever som dåligt, vilket i sin tur medför en handling i enlighet
med begäret.48

                                                                                                                                                                                    
redogörelse för affekterna såsom de framställs hos Pierre Charron, författare av en av mest
berömda arbetena om affekterna, De la sagesse (1606), se Homén 1914, s 136ff. Charron definie-
rar en affekt (passion) på följande snarlika vis: ”Passion est vn mouuement violent de l’ame en sa
partie sensitiue, lequel se fait ou pour suiure ce que l’ame pense luy estre bon, ou pour fuyr ce
qu’elle pense luy estre mauuais”; De la Sagesse, s 143, citerad efter Homén 1914, s 137.
43 Levi 1964, s 9f; Forsius 1954, s 347. Lemwig 1673 är ett exempel på att lusten ibland ansågs
rymmas i levern: ”... til theß hon medh een pijl skiuter honom genom lefrona (hans kiötzliga
lustars rum...)”; s 97. förbigår den gängse men i detta sammanhang oväsentliga uppdelningen av
affekterna i concupiskibla respektive iraskibla; se Campbell 1961, s 66, s 69f; Meyer 1994b.
44 Forsius 1954, s 350ff; Magirus 1619, kap XVII; Sennert 1650, s 604; Scharfius 1688, s 184.
Campbell 1961, s 66.
45 Se om detta James 1997, kap 1, särskilt s 4; Talon-Hugon 1996, s 66f. Även drifter som hunger
och törst räknades ibland till affekterna, men rönte föga uppmärksamhet, då de inte skapade
problem vad gällde det mänskliga handlandet, och inte heller stod att påverka; Gaukroger 1998,
s 2; James 1998, s 20.
46 För riktighetens skull skall påpekas att ehuru affekt och passion här används som helt syno-
nyma, var det inte alltid de var det under tidigmodern tid; Rotermund 1972, s 15f. Man bör
också observera att ordet Passion i Sverige också kunde beteckna fysisk sjukdom; ”Passion”,
SAOB, spalt P426. Se Lemwig 1674, s 11; Hiärne 1762, s 267.
47 Campbell 1961, s 69. Förhållandet passion – aktion inom tidigmodern teori har mest utförligt
utretts av James, 1997, part I; 1998. För ett exempel, se Pufendorf 1995b, I:I.2. En mindre tids-
bunden redogörelse är Wetzel 1994.
48 Sålunda är passionerna i den bemärkelsen aktiva – de driver människan till handling. Moderna
tänkare har också förnekat affekternas och deras begreppsliga efterföljare känslornas och begärens
passiva karaktär. Det som gör affekterna passiva är dock alltså att de igångsätts utifrån. De är inte
passiva i den idag vanliga betydelsen av ordet, signifierande overksamhet (”han såg passivt på när
brottet begicks”); Gordon 1986.
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Affekterna utgör också kroppsliga förändringar, om vilka dock inte kommer att
ordas så mycket här, då det inte är särskilt relevant för denna studie. Dessa kan
sägas vara av två typer, vilka båda medför konsekvenser för det mänskliga handlan-
det. Dels sker en yttre fysisk förändring: den rädda blir blek, den glada ler, den
vredgade förvrids.49 Dels anses affekterna ibland påverka balansen mellan de fyra
kroppsvätskorna vilka i enlighet med Galenos lära ansågs bygga upp människan.
Disharmonin som då uppstår ger i sin tur upphov till (nya förnimmelser varpå
följer) nya affekter, liksom även till kroppsliga sjukdomar.50

Strävan att söka det goda och undvika det onda är förstås en nödvändig strävan.
Affekterna driver oss att söka det vi tror förbättrar vårt välbefinnande och undvika
det vi tror försämrar det; det är genom dem som människan och djuren ”bewekes
och warder rördt till sitt eghit uppehälle” (Forsius, se ovan).51 De utgör därmed ett
grundläggande medel i vår tolkning av omvärlden, utan vilket vi skulle sakna såväl
varningssignaler vid fara, som benägenhet att förbättra våra villkor. Vi skulle helt
enkelt inte fatta några omdömen kring vår situation i termer av gott och ont, och
följaktligen knappast ha någon självbevarelsedrift. Affekterna sågs sålunda som en
nödvändig och naturlig del i människans själ. 52

Affekterna innebar alltså strävanden efter att ernå eller behålla det goda, och
undfly det onda. De utgjorde en del av den sensitiva, det vill säga den irrationella
delen av själen. Här har vi alltså människans irrationella egennytta. Var låg då det
skadliga i detta? Som framgått ovan var affekterna passiva, vilket innebar att de var
tillstånd över vilka vi inte har fullständig kontroll.53 Affekterna var också behäftade
med vissa svåra problem, vilka tillsammans vilseledde människan och i värsta fall
ledde henne i fördärvet.

Problemen med affekterna

De problem affekterna skapar bottnar i att de hör till den sensitiva delen av själen
vilken behandlar förnimmelser i nuet. På grund av deras sensitiva, irrationella natur
och deras funktion som vårt sensitiva begär fördunklar affekterna människans
omdömesförmåga och motarbetar hennes förmåga till rationellt tänkande. Affek-
terna är närsynta, vilket är en följd av deras funktion som medel i vår tolkning av
omvärlden och som varningssignaler vid fara. De har som uppgift att verka för kort-

                                                          
49 Jmf Charles LeBruns berömda studier av affekterade personer, i LeBrun 1980, t ex s 44f.
Instruktiv är även Arnould 1995, om olyckliga passioners ansiktsuttryck i 1500-talets franska
tragiska tradition.
50 Se Campbell 1961, kap VII, samt, för sjukdomarna, Palmkron 1642, del I, bok V. Denna
påverkan var växelvis, d v s att vätskebalansen även hade ett inflytande över vilka affekter som
uppstod till följd av olika förnimmelser.
51 Forsius 1954, s 347; Pufendorf 1995b, I:I.14.
52 Lemwig 1674, s 1; Palmkron 1642, s 148f; [Boutald] 1707, s 129f. Se James 1997, s 4, 10-14
med exempel; Levi 1964, s 10, kap 2; Campbell 1961, s 66-68; Meyer 1994a; Rotermund 1972,
s 14.
53 James 1998, s 20f.
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siktiga mål, och att skydda oss från direkt skada, vilket innebär att en människa som
står inför valet mellan ett litet närliggande ont och ett stort avlägset ont ofta väljer
fel och utför en självdestruktiv handling.54 Affekterna tenderar att bli starkare ju
mer närliggande ett förnummet objekt är, vad gäller såväl tid som rum (ett nära-
liggande ont uppväcker ett starkare begär att undvika det än ett avlägset). Detta
förhindrar vår förmåga att agera rationellt och långsiktigt; benägenheten att för
något framtida gott genomlida något smärre ont nu är ringa. Pufendorf påpekar att
de vilka låter sig styras av sina affekter är föga intresserade av sin framtid.55

Sammanhängande med affekternas närsynthet är att de är rastlösa och ständigt
föränderliga, vilket naturligtvis är en konsekvens av deras funktion att få oss att i det
närvarande söka det goda och undvika det onda.56 Affekterna är reaktioner på
förnimmelser i termer av gott och ont, och såsom är uppenbart är förnimmelserna
oändligt många och ständigt växlande. En handling mister snabbt sin mening för
den handlande, i det att andra intryck följer, eller, för att hänvisa till några klassiska
rader:

What to ourselves in passion we propose,
The passion ending, doth the purpose lose.57

Palmkron ger oss en liknande sentens:

Lär tu i all ting/ affecter tijn’ regerar [regera]/
At tu ey lättligh rörs/ aff alt thet som paßerar.58

Dessa växlingar är därtill utom människans kontroll, då hon inte kan välja sina
förnimmelser.59 Affekterna har också en egen dynamik, i det att när man till exem-
pel erhållit något man begärt känner man inte längre affekten lust, utan glädje,
                                                          
54 James 1997, s 160; Bo H Lindberg 1992, s 159.
55 Pufendorf 1995a, VII:1.11; även Pufendorf 1995b, II:V.9: ”Ty vad gäller många är det som om
förnuftet, på grund av brist på träning och vana, blivit dövt. Därav sker att de eftersträvar endast
det närvarande, är föga intresserade av framtiden, och de sätts inte i rörelse av något, förutom det
som kommer i vägen för deras sinnen” (”Nam apud multos educationis & consuetudinis vitio vis
rationis velut obscurdescit. Unde fit, ut illi præsentibus tantum immineant, futurorum parum
curiosi, ac non nisi iis moveantur, quæ in sensus incurrunt”). James 1997, s 167-180, behandlar
detta problem.
56 Detta problem behandlas i James 1997, s 180ff; Bo H Lindberg 1992, s 159.
57 Hamlet, act III, scene ii., i Shakespeare 1993.
58 Palmkron 1642, s 333. Se även s 154; Quarles 1696, § 46; Pufendorf 1995b, I:III.6. Den föga
kända poeten och lagmannen Lars Stjerneld (1669-1721) skrev i en av sina dikter (1707-1708)
följande strof:
Hvad ögat leker på, när vij det efterträngta,
Vij tycka att då mer än alt det vore värdt,
Men när vij ändtligt få det vij så efterlängta,
Blir det oss intet mer så angenämt och kiärt; Hanselli, del 16, s 263 (språk moderniserat av
Hanselli).
59 Detta är vad la Rochefoucauld avsåg med sin femte maxim: ”La durée de nos passions ne
dépend pas plus de nous que la durée de notre vie”; La Rochefoucauld 1976, maxime 5.
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vilken i sin tur ersätts av kanske besvikelse och av nya begär – människan är som
bekant aldrig nöjd, en iakttagelse många av 1600-talets tänkare tog fasta på.60

Affekterna förleder alltså människan, och det än mer då sinnesintryck först (före
en prövning i den rationella delen av själen) prövas utifrån de bilder som lagrats i
fantasi och minne. Dessa är nämligen ofta felaktiga. Varje människa har lagrade en
mängd föreställningar om saker och ting, formade av singulära sinnesintryck och
ibland omskapade och sammanblandade av fantasin, vilket ger upphov till falska
bilder av vad som är gott och vad som är ont. Endast förnuftet kan avgöra vad som
är sant gott.61

Där finns andra problem med affekterna, vilka inte är av vikt för denna studie.
De ansågs sålunda vara ”smittsamma”, i det att en affekt hos en person (genom det
sätt denne gav uttryck för affekten) skapade affekter hos andra. Att kunna utnyttja
denna affekternas smittsamhet, att skapa sinnesrörelse hos åhörare eller åskådare,
var en del i konstnärens och retorikerns konst, och framställningen av affekterna
intog en viktig plats i 1600-talets konstteori. Denna smittsamhet var dock inte
alltid en positiv kraft.62

Själens anatomi. Förståelsen och viljan, kontrollen över affekterna

Affekterna fördunklar människans omdömesförmåga och såsom det inledande
citatet av Pufendorf pekat på skadade de därmed såväl samhället som individen
själv. Den affektstyrda människan jämfördes ibland med en människa som ser värl-
den som genom ett töcken. Det krävdes att affekterna på något vis kontrollerades
och tyglades, att dimslöjorna skingrades.63 Människan ansågs emellertid med den
rationella delen av själen kunna kontrollera den sensitiva delen och de där huse-
rande affekterna. Med Aristoteles egna ord:

Den irrationella delen [av själen] tycks alltså vara tudelad. Ty det vegetativa elementet
har ingenting gemensamt med förnuftet, medan däremot det åstundande och över-
huvudtaget begärande elementet [den sensitiva delen] på något sätt tar del av det, i den
mån det lyssnar till och lyder tanken.64

                                                          
60 ”Il y a dans le cœur humain une génération perpétuelle de passions, en sorte que la ruine de
l’une est presque toujours l’établissement d’une autre”, ibid, maxime 10. ”One sin, I know,
another doth provoke;/ Murder’s as near to lust as flame to smoke”; Pericles, act I, scene i,
Shakespeare 1993. Pufendorf 1995b, I:III.6; II:VI.3.
61 Cieglerus 1620, s 8f, 26f, 37f; Quarles 1696, § 15. Om detta hos Samuel Columbus, se
Ekholm 1924, s 114, 123f.
62 Johannesson 1968, s 45; Ekedahl 1995, s 50; James 1997, s 119ff. För konsten, Josephson
1959, s 57, 73ff; Rogerson 1953, Ross 1984 och Allen 1998. Vad gäller dramat (tragedien) är
Campbell 1961 en klassiker.
63 Se ”Hercules”, v 431f, i Stiernhielm 1910; Samuel Columbus, ”Rådrijk oder Anweiser zur
Tugend” (1676), strof 33, i Columbus 1994, s 105. Achrelius [1692a], dedicatio (opaginerad):
Visdomen bör fördriva ”Lasters dimba”. Campe 1990, s 122f berör denna och andra metaforer
för affekternas välde.
64 Aristoteles 1988, s 46. Campbell 1961, s 65.
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Affekterna var enligt den aristoteliska läran såsom ovan sagts, en väsentlig kompo-
nent i den mänskliga självbevarelsedriften, men de var alltså endast till gagn för
människan så länge de stod under förnuftets kontroll. Utanför denna kontroll ten-
derade affekterna att bli ytterligheter, vilket enligt Aristoteles var motsatsen till
dygd, definierad som en medelväg; mer om detta nedan.65

Den rationella delen av själen består även den av två underavdelningar eller
förmågor: förståelsen – förståndet eller förnuftet (intellectus eller ratio) – med kun-
nandet och omdömesförmågan, samt viljan.66

I förståelsen ryms kunskap om vad som är sant gott och därmed eftersträvans-
värt. Förståelsens mål enligt skolastiken är det sanna, det vill säga att finna det sant
goda samt att urskilja detta från det skenbart goda och det onda. Denna kunskap är
inte en som anskaffas under livets gång, utan den är nedlagd i människan av Gud.
Den är dock genom syndafallet kraftigt fördunklad, och måste därför tränas upp
genom erfarenhet och övning i en dygdig livsföring (jag återkommer till det nedan).

Förståelsen kan sägas fungera som en andra kontroll av vad ett förnummet
objekt representerar i form av gott eller ont. I minnet och fantasin lagras bilderna av
objekten i deras partikularitet, det vill säga i just den form eller de former de visade
sig för sinnena. I denna andra, förnuftets, kontroll tas förvisso hänsyn till partikula-
riteten, men objekten bedöms framför allt i generell, universell bemärkelse.67

Därmed avses att de föreställningar man kan ha kring ett objekt på grund av rykte,
vana, personliga upplevelser, skalas av. Bedömningen blir sålunda mer objektiv.

Förståelsen kan dock inte agera. Den verkställande funktionen överlåts åt viljan,
vars mål enligt skolastiken är det goda definierat som verkställandet av det sanna.68

Det goda är liktydigt med dygdigt beteende, det vill säga ett liv i enlighet med
dygden; vi skall återkomma till detta. I en dikt av Samuel Columbus betitlad Ode
om Förnufftet och Willjan beskrivs förhållandet mellan förståelsen – ”wettet” – och
viljan på följande vis:
                                                          
65 Redogörelser finns, förutom i nämnda Campbell 1961, i Levi 1964, passim; James 1997,
passim; Bernt Olsson 1963, s 213-218.
66 Magirus 1619, s 736, § 1; Sennert 1650, s 655f; Forsius 1954, s 360; Pufendorf 1995b, I:I.2,
I:I.9. I ett svenskt pekoral från år 1692 framgår att den rationella delen av själen huserar i huvu-
det:
Vthi wår lilla kropp/ Wij stoora skattar finna/
Förståndh/ en Willja reen/...
Wårt Hufwud är vpfylt/ med Moos/ så hwijt som Krijta
I hwilket tunna stofft/ naturen har afrijta
All Weetskap/ alt Förstånd/ at skilja ondt från godt/
In Summa, i den Deegh/ så fins wår bästa Lått.
Achrelius [1692a], Den andra Reglan. Se även Campbell 1961, s 66f; Levi 1964, s 28; van
Gemert 1996, s 81f.
67 Campbell 1961, s 67; Bo H Lindberg 1992, s 156. ”The allmännelighe ting [marginalanteck-
ning: universales] förstår och känner man, när man tagher tijdhen, rumet, och andre omständig-
heter ther ifrå”; Forsius 1954, s 362, Magirus 1619, s 736, § 1, 738, § 22, 754, § 7. Pufendorf
1995b, I:I.2-4, definierar förnuftet i enlighet med den aristoteliska uppfattningen. Se också Jan
Lionel Sellberg 1998, s 219.
68 Forsius 1954, s 367.
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FAst mycki mycki gott har Gud oss Mänskiom gifwit/
Ock oss thess rätta bruuk i Wettet föreskrifwit:
Men wettet är ett Frö/ som will aff lärdom wäxa/
Därtill Förfarenheet oss daglig geer ny läxa.

När nu wårt wett har lärdt rätt ondt ock gott åtskillja/
Så haar wår gode Gud oss också gijfwit Willja/
Thet onda til at fly/ thet goda til at söka/...69

Viljan agerar i bästa fall utifrån den kunskap förståelsen har, utifrån den objektiva
bedömning förståelsen gör av det förnumna. Viljan lyder dock inte alltid förståel-
sen. Tvärtom råder inom den fallna människan ett inbördeskrig om viljan mellan
affekterna och fantasin å den ena sidan och förnuftet å den andra, mellan det sensi-
tiva och det rationella, mellan det djuriska i människan och det unikt mänskliga.
Viljan kan styras av affekterna/fantasin, som genom styrkan i det de begär över-
rumplar viljan som inte har kraft att stå emot, eller av förnuftet.70

Och thet [förnuftet] är i Menniskian inimpat till att regera i henne wilian, och
affecterne, som wilian röra, och honom ofta fånga och öfuerwinna: Öfuer huilket
inbördes krijgh emellan Förnuftet och wilian i Menniskians kråp Aposteln Paulus sig
höghelighen beklaghar i sin Epistel till the Romare.71

Efter fallet tenderar också affekterna att vinna denna kamp i människan, vilket
framgår av de verser i sjunde kapitlet av romarbrevet som Forsius åsyftar i citatet
ovan.72

För att agera kräver alltså viljan en bedömning av vad som är gott att eftersträva
och vad som är ont och bör undvika. I bästa fall kommer den informationen från
förnuftet, och annars från affekterna:

[För] att han [viljan] något synnerligit skall begära eller wedersaka, är af nödhenne, att
han af itt begärligit obiect, som rörer affecterne och förståndet, måtte upwäkt och
bewekt warda. Ty när känslorna, i synnerhet phantasijen, hafua emoottaghit obiecta,
röras affecterne ther af [jämför beskrivningen ovan], och förståndet dömer om them

                                                          
69 ”Odae Sveticae” (tryckt 1674), ode X, strof 1-2; i Columbus 1994, s 53.
70 Magirus 1619, s 755, § 18-19; Sennert 1650, s 605, 666f; Forsius 1954, s 368ff; Pufendorf
1995b, I:I.12, I:I.14; Du Four 1683, II (om ”förnufftet/ som oß til styrsel gifwen är”); Limburg
1697, s 38; Cecil 1697, s 80; [Boutald] 1707, s 128; Bo H Lindberg 1992, s 157. För denna
uppfattning hos Charron, se Homén 1914, s 138f. För ett intressant exempel (en promemoria
respektive ett ”votum”, skrivna av Gustaf Rosenhane under 1673 års trolldomsprocesser), se
Sundborg 1954-55, s 208; Gustaf Rosenhane 1954-55, s 263.
71 Forsius 1954, s 360; Campbell 1961, s 65, 68, 71f. Se även Pufendorf 1990, § 18 (s 103);
Lagerlöf 1714b, s 5f; Palmkron 1642, s 155, 340.
72 Romarbrevet, 7:18-19: ”Ty iagh weet/ at i migh/ thet är/ i mitt kött/ boor icke gott. Wilian
hafwer iagh: Men at göra gott/ theet finner iagh icke: Ty thet goda som iagh wil/ thet gör iagh
intet: Vthan thet onda som iagh icke wil/ thet gör iagh” (Biblia 1646). Forsius 1954, s 367.
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wijdhare, huilket, om thet är starkare än affecterne, böiyer och beweker thet wilians
godtyckio till att begärat, om thet är liuft, eller till att förskiutat om thet är otäkt och
mishagar.73

Förnuftet skall alltså ta kontroll över viljan och med denna kontrollera fantasin och
därmed moderera affekterna. Vi kan nu sätta citatet ur Haquin Spegels diktverk
samman med några strofer strax därefter:

Ty Sinnen gifwa an och Phantasien dömmer
Så gott som han förståår / snart lastar / snart berömmer;
…
Af henne [fantasin] hafwa och Affecterne sin Styrkia
Och stoor Anledning til the Saker som the yrkia
Ty Glädje / Sorg och Haat / Rädhoga / Afwund / Ånger
Bermhertighet och Hopp / Mißtröstan många gånger
Förwexlas af och til / som Phantasien tykker
Så framt Förnuftet ej Jnbilningen förtrykker.74

Den rationella delens kontroll över affekterna fungerar således enligt Spegel på så
vis, att förnuftet ”förtrycker” de (partikulära) föreställningar vilka ryms i den sensi-
tiva delen av själen.

Ofta var redogörelserna förstås inte så detaljerade som hos Spegel eller i de filo-
sofiska traktaterna. Att affekterna kunde och borde kontrolleras av förnuftet fram-
ställdes snarare som en självklarhet som inte behövde förtydligas närmare. Sålunda
skriver Samuel Columbus lite längre ned i den nyss citerande dikten om förnuftet
och viljan:

Mäd desse [affekterna] haar altså hwar Mänskia fått at kämpa/
Thess antingen hon dem/ ell ock de henne dämpa...75

I en sedelära från 1674 vari beskrivs den rätt kristna människan står följande att
läsa:

Hennes förnufft är willigt under Hennes Troo fånget at ledas/ Hennes Wilia under
Hennes förnufft/ och hennes Tilböyeligheeter [affekter] under både.76

                                                          
73 Forsius 1954, s 370.
74 Spegel 1998, dag VI, verser 1133-34, 1151-56, även citerade i Bernt Olsson 1963, s 216. Fetstil
av Spegel. Liknande beskrivningar finns i Quarles 1696, § 18, samt Campbell 1961, s 67f (citat
ur Nicolas Coëffeteau, A Table of Humane Passions. With their Causes and Effects..., engelsk över-
sättning 1621, och Thomas Wright, The Passions of the minde in generall, 1604); och van Gemert
1996, s 80-83 (Schottelius Ethica, 1669).
75 ”Odae Sveticae”, ode X, strof 3; i Columbus 1994, s 53. Se även Columbus 1963, s 44; Wer-
ving 1989, dikt IV, s 32 (ca 1700; dikten är en översättning av en dikt av Charles de Saint-Évre-
mond, Werving 1989, appendix I, s 271. Werving översätter det franska ”passions” med
”rörelser”, vilket var en mindre vanlig benämning för affekter; ”rörelse”, SAOB, spalt R4530.
76 Hall 1673, s 3.
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Exemplen kan göras många.77 Kampen mellan dygd och förnuft utgör kärnan i
1600-talets praktiska människouppfattning.

Dygdeläran

Förenklat kan sägas, att de redskap viljan har att bruka vid sitt maktutövande över
den sensitiva delen utgörs av olika dygder. Dygden är idag ett svårförståeligt
begrepp, och dess främlingskap inför moderna läsare och kanske i synnerhet dess
starka koppling till (den kvinnliga) sexualiteten gör inte saken lättare.78 Med 1600-
talskännaren Allan Ellenius ord:

Begrepp som dygd och last betraktas numera gärna med litterära och konstnärliga
förtecken, ett slags ornament med begränsad motsvarighet i sinnevärlden. För en tid
som ännu inte upplevt upplysningstidens rationalism var situationen annorlunda.79

Dygden var således inget konstnärligt ornament, och det var heller inte något tomt
samlingsord för allmänt goda och hyggliga beteenden. Dygden var uttryck för det
rationella i människan, på samma sätt som lasten och egennyttan var uttryck för det
irrationella och affektstyrda. Den sprang sålunda ur ett konkret element i den
mänskliga själen, och den var också systematiserbar och analyserbar. Med Bo H
Lindbergs ord förenade begreppet dygd ”i sig psykiska och etiska aspekter”.80

Vi skall nu helt kort utreda dygdeläran eller etiken. Den aristoteliska etiken, den
praktiska filosofin, är läran om hur människan skall vinna herravälde över sina
affekter och gentemot Gud, sig själv och sin nästa agera riktigt och rättfärdigt, för
att i slutändan uppnå timlig lycka. Etikens syfte definierades av Isaak Axelius,
författare av en sedelära, på följande vis:

Ethica lärer huru Menniskian skal lefwa lycksaligen/ i thenne werldenne.
Hwilket skeer/ när hon Lefwer In för
Gudh Gudhfruchteligen.

                                                          
77 Andra exempel ur sedelärorna är Axelius 1662, [s 2; eftersom arbetet saknar såväl paginering
som rubriker har jag här paginerat arbetet, med s 1 som första textsidan efter förordet],[s 11];
Lemwig 1674, s 3; [Cato] 1693, bok 1, § 29, 37; Törnewall 1694, IV; Quarles 1696, § 19, § 22;
[Boutald] 1707, s 128f. Se även Pacianus 1616 (en furstespegel), samt Lagerlöf 1714b, s 5f. En
intressant metafor om förnuft och handel finns i Risingh 1669, s 55. Thim, Talanders dröm, s 45,
L127, UUB, ser rikets ungdoms fostran i sedeläran och i att föra en strid mot sina onda affekter
som ett av medlen till rikets uppkomst.
78 Se Stadin 1997b, s 223f. Den alltför moraliserande karaktären av ordet dygd i dess moderna
betydelse måste bortses från. Det latinska Virtus och dess grekiska förlaga Arete anses vara svåra att
översätta för en modern publik. Några framförda alternativ på svenska är Förträfflighet, i Mårten
Ringboms översättning av Aristoteles 1988, s 17f, samt Moralisk styrka, i Bertil Cavallins över-
sättning av Seneca 1979, s 19. Med tanke på att de tidigmoderna människorna inte tvekade kring
ordet dygd finns det dock ingen anledning att här välja bort det.
79 Ellenius 1997, s 14. Se också Johannesson 1997, s 311.
80 Bo H Lindberg 1992, s 169.
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Hoos sigh måtteligen
Emoot sin Nästa Rättrådeligen.
Men thetta alt skal bestå vthi Menniskiones Wilia/ vthi Menniskiones Begärelser och
Affecter/ och vthi alle hennes rörelser: Ty Wilian är en begynnelse til alle hennes
gärningar/ hwilken och är/ i wår syndige natur/ mächta förderfwat

Och Affecterna draga oß fram och tilbaka/ twärt emoot hwar andre/ om the icke
måtteligen styres vthaff Förnufftet.81

Hur definieras då dygden? Hur skall ett korrekt beteende kunna nås? Det kan
förstås uppfattas som något förvirrande för den moderna läsaren att där talades om
såväl dygd i mer generell mening, som specifika dygder. Med Dygd avsågs framför
allt herradömet över sig själv, över den sensitiva delen av själen, över affekterna.82

Dygdeläran blir därmed en måttlighetslära, och det är också så den framställs hos
Aristoteles. Enligt denne är en dygd ”en medelväg mellan två laster, beroende på
överskott och brist”.83 I Den nichomachiska etiken räknar Aristoteles upp elva
huvud- eller karaktärsdygder: mod, besinning, frikostighet, storslagenhet, stolthet,
ambition, godlynthet, vänlighet, uppriktighet, kvickhet och rättrådighet. Denna
lista såg annorlunda ut i andra av Aristoteles skrifter och det väsentliga här är inte
vilka dessa dygder var, utan det faktum att de alla – oavsett vilka de var – utgjorde
medelvägar mellan laster. Dygderna och lasterna kan ställas upp i tabellform84:

Brist Dygd Överskott
Feghet Mod Övermod
Känslolöshet Besinning Tygellöshet
Snikenhet Frikostighet Slösaktighet
Småskurenhet Storslagenhet Omåttlighet
Etc. Etc. Etc.

Det räcker dock inte att endast beskriva dygden som en medelväg. Utgör dygden
endast en medelväg mellan ytterligheter, finns det egentligen inget som talar för att
inte också affekterna kan vara dygdiga – det är de ju om de inte är ytterligheter.
Därmed skulle dygdiga beteenden inte nödvändigtvis vara produkter av förnuftet;
de skulle även kunna vara en följd av slumpen. Sann dygd måste emellertid vara
aktiv och avsiktlig. Såsom visats ovan var affekterna passiva. Ehuru sinnesintryck
krävs för att viljan skall agera85 är sann dygd däremot aktiv: ”[Dygden] är alltså en

                                                          
81 Axelius 1662, [s 1f]. Den dygdelära som presenteras inom sedelärorna kom till uttryck även på
andra håll, som i likpredikningar med medföljande Personalia (en minnesanteckning över den
avlidna, bifogad som appendix till predikan). Dessa har under senare år uppmärksammats av
forskningen; se Bergner 1997, Stadin 1997b; Stenberg 1998, s 111-179.
82 Så definieras den i Gyldenstolpe–Thretzius 1649, tes VI. Se också Brunner 1949, s 77.
83 Aristoteles 1988, s 59.
84 Utifrån ibid., s 84-87, 92-96, 98, 104-105.
85 Eftersom viljan svarar på förnimmelser, som går in i den sensitiva delen av själen via sinnena;
”När iag mijn Sinnen widt utsänder/ At hämta til Förnufftet fram; Hwad werlden täckligt före-
wänder...”; ”Odae Sveticae”, ode VII, strof 5; i Columbus 1994, s 45.
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avsiktlig karaktärsinställning, som håller sig till en medelväg med hänsyn till oss
själva...”86 Dygden är också ett val; såsom Hercules väljer man huruvida man skall
slå in på den dygdiga banan eller inte.

Tanken om dygden som en medelväg har präglat det västerländska tänkandet
fram till modern tid, för övrigt sammanfattad av Horatius med de bevingade orden
aurea mediocritas, den gyllene medelvägen.87 Lagom är bäst fastslår även vår egen
Samuel Columbus varefter följer en uppräkning liknande Aristoteles av dygder och
laster.88 Palmkron framhåller från sin medicinska aspekt måttlighetens lov; överdåd
i mat och dryck leder till sjukdom och död.89 I en sedelära av den engelske biskopen
Joseph Hall, av vilken ett flertal verk kring dygdeläran blev översatta till svenska,
definieras dygden på följande vis: ”Dygden består i thet medelsta/ odygden i thet
yttersta”.90 Axelius skriver i sin ovan nämnda sedelära av år 1662 följande:

Och är Dygd här intet annat/ medh ett Ord tilsäyande/ än then Måtteligheet nu taltes
om; Och Odygd/ som både i öfwerflödh/ och felande beståår; ty göra förmyckit/ eller
förlitet/ är både fehla och öfwerträda.91

Axelius systematiserade liksom Aristoteles dygderna i förhållande till sina ytterlig-
heter. I tabellform kan en del exempel ges ur denna tämligen långa uppräkning av
dygder:

Brist Dygd Överskott
Fåkunnighet Gudsfruktan Förvetenhet
Ogudaktighet Gudsdyrkan Avgudadyrkan
Självförringelse Självvård Egenkärlek
Nunnor, munkar t ex. Kyskhet Bolare, horor, skökor t ex.
Lättja, försummelse Flitighet Trägenhet, mångsorg
Etc. Etc. Etc.92

                                                          
86 Aristoteles 1988, s 59, min kursivering. Den svenska översättaren översätter ordet arete inte
med ”dygd” utan med ”förträfflighet”; se ovan, not 78. Formuleringen återkommer i Gylden-
stolpe–Thretzius 1649, tes VI (”Virtus est habitus electivus in mediocritate consistens”).
87 Horatius 1963 (24-23 f. Kr.), Ode II.10, vers 5, s 97.
88 Columbus 1963, s 24. Du Four 1683, II, Cecil 1697, s 64, 81. I ett brev från Johan Ekeblad
till fadern (3/111652) står: ”Förty densamma, som sitt förstånd väl föra och bruka kan, är med
medelmåttiga ting alltid nöjd”; Ekeblad 1911, s 183. Se också Rotermund 1972, s 14, Bo H
Lindberg 1992, s 158.
89 Palmkron 1642, dedicatio (opaginerad), samt s 335f. Wivallius 1980, s 100 framhåller det
skadliga för hälsan med överflöd, ”hård kötmaat” liksom med affekter som lust, vrede och hat. Se
även Columbus, Den Swenske Konungs-Son, strof 86, Columbus 1995, s 230.
90 Lemwig 1673, s 13; Törnewall 1693, IV; Quarles 1696, § 39; Comenius 1716, s 227. Lemwig
1673, liksom Lemwig 1674 är båda av Hall men sorteras i Collijn 1942-1943 liksom på kungliga
biblioteket under översättaren Olof Svensson Lemwigs namn. Hall 1673 är även det av Hall men
sorteras i Collijn liksom på kungliga biblioteket under Hall. Lemwig 1673 kom ut i annan svensk
översättning 1691, under titeln Ethica Sacra. Ett verk med titeln Salomons lära om tucht och
dygder från samma år är identisk med denna senare utgåva; Normann 1948, s 148.
91 Axelius 1662, [s 2].
92 Ibid., [s 7-15].
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De svenska tänkarna anammade alltså den aristoteliska uppfattningen av dygden,
liksom de anammat den andra sidan av myntet, den aristoteliska affektläran (se
nedan om avvikande uppfattningar rörande affekterna).93 Det finns ingen anledning
att här närmare redovisa systematiken i den aristotelisk-skolastiska dygdeläran,
vilken inte var helt okomplicerad.94 De fyra kardinaldygderna – måttlighet (i speci-
fik bemärkelse gällande världslig lusta, se nedan), försiktighet eller vishet, rättrådig-
het samt ståndaktighet eller tapperhet (temperantia, prudentia, justitia samt
fortitudo) – tjänade som utgångspunkt för det mänskliga beteendet vad gällde det
timliga livet. Under dessa kunde sedan övriga dygder sorteras.95 Alla författare följde
inte detta schema, men avvikelserna var små; som Kurt Johannesson påpekat gav
schemat också den enskilda författaren stora friheter i rangordnandet av dygderna.96

Gudsfruktan lades alltid till, inte som en kardinaldygd, utan som en förutsättning
för dygd överhuvudtaget, som en sorts metadygd.

Vad beträffar måttligheten uppstår en viss begreppsförvirring. Måttligheten,
temperantia, var alltså en kardinaldygd, men måttlighet var också all dygds signum
– det signifikativa för alla dygder var just att de var måttfulla, medelvägen mellan
överflöd och brist, mellan ”förmyckit” och ”förlitet”. Måttligheten bör alltså ses
som en väsentlig del av all dygd. Den specifika dygden måttlighet, temperantia,
betecknade däremot återhållsamhet i fråga om sinnliga njutningar såsom i kläde-
dräkt, konsumtion, mat och dryck (detta kommer att framgå i undersökningen av
synen på lyx och överflöd i polititexterna, kapitel 6).97 Måttlighet så definierad
utgjorde inte en del av all dygd utan var en specifik dygd. Man bör beakta att det i
dygdeläran rymdes två olika former av ”måttlighet”.98

Vi skall strax gå in på frågan hur dygd skulle uppnås eller affekternas skadliga
verkan omintetgöras, och då göra en preliminär återkoppling till polititexterna.
Först skall emellertid några till synes avvikande affektläror av vikt tas upp.

                                                          
93 Se också Stadin 1997b, vari visas utifrån likpredikningar att det svenska prästeståndet tydde sig
främst till den aristoteliska synen; s 229f, 235.
94 För en mer ingående inblick i dygdeläran, se Delblanc 1961, passim, särskilt s 27ff (vari också
påtalar det tydliga aristotelisk-skolastiska inflytandet på de protestantiska moraltraktaterna), 52ff.
95 Du Four 1683, II; Lemwig 1673, s 14, 23, 50; Bo H Lindberg 1992, s 181.
96 Johannesson 1997, s 311f. Det framgår tydligt i Axelius 1662, [s 3f].
97 Delblanc 1961, s 51.
98 Se t ex Limburg 1697, s 40, 42, samt Comenius 1716, s 227f och 232f (där den gyllene medel-
vägen står under dygden Prudentia medan endast frosseri och dylikt berörs under Temperantia).
När Englund 1989, s 210, först talar om måttlighet som en dygd och sedan menar att måttlig-
heten av Columbus och Pufendorf framställts som ”särskilt förnuftig” har han inte skilt på mått-
ligheten som en dygd, d v s Temperantia, och måttligheten som central för all dygd. I den senare
bemärkelsen är förstås måttligheten särskilt förnuftig; dygden är ju förnuftets redskap och
måttligheten dygdens väsen. Att däremot vara måttlig i sin konsumtion var enligt dygdeläran inte
ett mer förnuftigt beteende än andra dygdiga diton.
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Affektläran enligt andra filosofiska strömningar

Aristotelismen var inte den enda filosofiska strömningen i Sverige under stor-
maktstiden. Den nystoiska filosofin, liksom cartesianismen och naturrättstänkandet
utgjorde i mångt och mycket – och i olika grad – en kritik mot aristotelismen. Det
finns därför anledning att fråga sig hur gängse den redovisade affektläran var: Finns
det verkligen tillräcklig anledning att anta att de ekonomiska tänkarna var bärare av
en uppfattning av människan som driven av sina affekter? Jag skall här kort visa att
affektläran i grunden förblev aristotelisk under stormaktstiden.99

Den antika stoicismens affektlära skiljer sig helt från den aristoteliska.100 Enligt
aristotelikerna är affekterna hemmahöriga i en avdelning under den sensitiva delen
av själen. Stoikerna förkastar uppfattningen att själen är delad. De anser att den är
en och odelad och därtill rationell. Den egenskap som skiljer människan från alla
andra jordiska varelser är enligt dem (liksom enligt aristotelikerna) förnuftet, den
rationella förmågan. Denna sitter förstås i själen, och då själen är odelad måste den
enligt stoikerna vara rakt igenom förnuftig. Affekterna kan därmed inte vara irra-
tionella tillstånd, hemmahörande i någon irrationell del av själen. De måste vara
produkter av förnuftet.

Emellertid är affekterna enligt stoikerna felaktiga sådana, beroende på att värden
tillskrivs objekt vilka i själva verket saknar eget värde. Att dessa tillskrivs värde beror
på faktorer som vana, uppfostran och kultur.101 Affekterna är således irrationella
endast i den bemärkelsen, att de är (rationella) omdömen kring felaktigt uppfattade
värden; uppfattar man rikedom som något som är av godo i sig själv är det förstås
skenbart rationellt att eftersträva rikedom. På detta sätt har affekterna reducerats
från att vara mentala tillstånd till att vara dåliga eller felaktiga omdömen. Till skill-
nad från aristotelikerna såg stoikerna inget gott med affekterna. De kan följaktligen
enligt denna syn inte modereras eller kontrolleras utan de måste utrotas – ett fel-

                                                          
99 I synnerhet inte som det var den lutherska ortodoxins syn. Med tanke på att affekterna enligt
protestantismen sågs som allt igenom syndiga, vilket kan leda den moderna läsaren att tro att den
lutherska uppfattningen avvek från den aristoteliska, kan ett förtydligande vara på sin plats. Enligt
den lutherska läran om arvsynd är det inte de mänskliga handlingarna i sig som är syndiga. Det är
människans natur, själva människans väsen, som är fördärvat. Alla gärningar, tankar och affekter
är därmed behäftade med synd, och därför kan människan inte genom sina gärningar ernå fräls-
ning. I den bemärkelsen kan affekterna inte vara av godo: De är en naturlig del i människans
fördärvade natur. Däremot var affekterna inte rakt igenom usla vad gällde jordelivet i sig. Man
måste alltså ta i beaktande den skarpa gräns den lutherska läran gjorde mellan en teologisk aspekt
av människosynen och en filosofisk. Teologin rör människans ursprung och mål i den gudomliga
planen, medan filosofin behandlar människan ”sådan hon framträder i världen, såsom kroppslig-
själslig varelse”, som natur- och samhällsvarelse. I det timliga livet var affekterna inte rakt igenom
onda ehuru de efter syndafallet var mer benägna till ont än till gott, och kunde därför människan
ännu åstadkomma mycket. Hägglund 1959, s 30ff (citat s 32), 39, 120ff; Törnvall 1940, s 33f.
Ortodox människosyn behandlas även i Silén 1938.
100 Stoikernas passionsteori behandlas i Nussbaum 1994, kap 10.
101 Cicero 1960, s 224ff (bok III:I-II).
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aktigt omdöme är ett felaktigt omdöme, vare sig det är mycket eller litet fel – så att
det sant goda respektive det sant onda kan framgå.

Den stoiska skolans syn på affekterna som endast falska omdömen var föga
gångbar i den kristna världen, då den inte lämnade plats för kristna begrepp såsom
arvssynd och endast svårligen gick ihop med en kristen människouppfattning,
enligt vilken affekter och lidelser liksom hennes övriga kropp och själ var givna
människan av Gud.102 Därtill var dess uppfattning om affekterna som alltigenom
onda inte teologiskt acceptabel, då sådana i bibeln tillskrevs Jesus själv.103 Då nystoi-
cismen slog igenom under 1500-talet för att sedan utöva stort inflytande på det
intellektuella livet under 1600-talet kom dess affektlära inte heller att accepteras
(förvisso med Justus Lipsius som ett viktigt undantag104). Anthony Levi har i sitt
viktiga arbete om affektläran i Frankrike under 1500- och 1600-talet pekat på
nystoikernas ovilja eller oförmåga att korrekt tolka de antika stoikernas läror. Enligt
Levi komplicerar detta idéhistorien, inom vilken ibland kan finnas en tendens att
hänföra folk åt olika strömningar och skolor och sedan okritiskt utgå från att
anhängarna till fullo förstått eller accepterat dogmerna inom den skolbildning till
vilken de knutits. Vad beträffar affekterna resonerade sålunda de som brukar hän-
föras till den nystoiska skolan oftast tvärtemot stoikerna, i det att de uppfattade
affekterna som själsliga tillstånd snarare än dåliga omdömen, av vilket följde att de
inte kunde utrotas utan endast modereras och styras.105

Trots dess stora inflytande på tidens tänkande, sågs stoicismen alltså vad beträf-
far affekterna som orealistisk, eftersom den syftade till att utrota vad som normalt
uppfattades som människans naturliga begär. Palmkron kritiserar utifrån denna
uppfattning av affekterna som människans drivkrafter stoikerna. Tog man bort
affekterna tog man bort människans handlingsförmåga:

Ty är thet icke meningen/ at the så corrigeras [d v s utrotas, vilket framgått av
sammanhanget] skola: Menniskian wore tå som ett skipp thet slätt intet Wädher hade/
hwarigenom thet röras kunde: Ther doch thesse Affecter drifwa menniskian/ at hon
thet eller thet sigh förtagha [företaga] skal; hwilket doch förnufftet (som then rätta
Styrman) regera most…106

Samuel Columbus skrev följande om stoikernas affektlära:

                                                          
102 För exempel på kritik av stoicismens affektlära utifrån denna uppfattning, se Stolpe 1959,
s 206ff; Bo H Lindberg 1992, s 158.
103 Campbell 1961, s 70. Att Kristus hade affekter, liksom att människan före fallet hade det, är
ett argument i Gyldenstolpe–Thretzius 1649, tes XXVI. Bo H Lindberg 1992, s 158.
104 Detta har visats av Oestreich 1982, del I, passim. Se också Rotermund 1972, s 16f.
105 Det är en av de centrala slutsatserna i Levi 1964, inledningen och avslutningen.
106 Palmkron 1642, s 148. Se även Gyldenstolpe–Thretzius 1649, tes XXVI. Bernt Olsson 1963,
s 217f (not 46), tar upp en liknande kritik hos Spegel.
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Stoici ha welat aldeles utrota Affecterne. Men i däd de så hårdt hafwe förfördt sig på
dem, ha de wijst Affecten meer än noog [har de själva agerat affektstyrt]. Ty wore
bätter at säija, Affecter böre wara wåre Spårar, ok Förnuftet wårt Bets’l.107

Resultatet blev att nystoicismens affektlära kom att bli tämligen moderat och
därmed mer lik den aristoteliska än den antika stoiska: Affekterna skulle kuvas och
kontrolleras men inte utrotas.108 Det hos stoikerna som föll 1600-talstänkare i
smaken var snarast det som kan kallas ”den stoiska attityden”, en likgiltighet inför
olyckor och oro och ett förakt för världsliga ting.109 Det var som rättesnöre och som
praktisk handledning som stoicismen hölls fram under 1600-talet snarare än som
psykologisk teori.

Descartes redovisade sin syn på affekterna eller passionerna i sin berömda traktat
Avhandling om själens passioner från 1649. Denna inleds med följande rader:

Ingenting visar bättre hur bristfälliga de kunskaper är som vi fått från de gamle än vad
de skrivit om passionerna... Detta är skälet varför jag ser mig nödsakad att här skriva
som om jag behandlade ett ämne som ingen någonsin varit inne på före mig.110

Därmed skall man dock inte tro att Descartes formulerar en helt ny syn på hur
människans passioner eller affekter skall tyglas och tämjas. Descartes intresse ligger i
att ge en fysiologisk förklaring av affekternas uppkomst och verkningar, vilken till
fullo är mekanistisk.111 Vad gäller denna fysiologiska förklaring skiljer sig också
Descartes mycket riktigt på ett radikalt vis från sina föregångare. Descartes förnekar
själens delning samt förespråkar en strikt dualism mellan kropp och själ. Dessa två
utgångspunkter ger en radikalt annorlunda förklaring av affekterna än vad som tidi-
gare givits.112 Ehuru skillnaden mellan Descartes och aristotelikernas syn på själens
uppbyggnad och förhållande till kroppen resulterade i väsensskilda tolkningar av
hur affekterna rent fysiologiskt uppstår och verkar i själ och kropp, var skillnaderna
i uppfattning om affekternas funktion och problem samt hur dessa skulle behandlas
och bemötas – vilket är vad som är relevant i denna studie – påfallande små.
                                                          
107 Columbus 1963, s 44. Ett exempel på liknande fransk kritik mot stoicismen tas upp i Homén
1914, s 207f. Den tysk-holländske filologen Gerhard Johann Vossius skrev att den som utrota
sina affekter avlägsnade också sin förmåga till dygd, Rotermund 1972, s 14.
108 Detta har framhållits av Johannesson 1968, s 235, not 9.
109 Om den ”stoiska attityden”, se Gaukroger 1998, s 3. Om den stoiska filosofins utbredning i
Sverige, Lindroth 1975b, s 193b; Johannesson 1968, s 227ff; där framhålls den aristokratiska
världens intresse för stoicismen. Ett talande exempel är en sedelära av Petrus Löfgreen, i vilken en
stoisk livshållning predikas. I ett kapitel (kapitel 4) sägs också att affekterna måste utrotas, men i
förordet och i andra kapitel sägs att de skall kuvas, tämjas och styras med hjälp av förnuftet;
Löfgreen 1698, företal, s 16 (där det sägs att affekterna är givna av naturen), 22, 56ff, 62, 73.
Denna bok kom i fyra upplagor på latin och två på svenska. Quarles 1696 är ett exempel på en
sedelära med starkt stoiskt innehåll (t ex §§ 10, 33, 107, 189, 210, 252, 270) men med en aris-
totelisk affektlära (§§ 15-22, 39).
110 Descartes 1953, s 147.
111 Marc-Wogau 1953, s 25; Rotermund 1972, s 15.
112 Se redogörelsen för skolastisk respektive cartesiansk syn i Wermlund 1947, s 32-60.
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Kampen mellan aristotelism och cartesianism rörde inte den praktiska människo-
synen.113

En uppdelning mellan aktiva viljeyttringar och affekter, passiva ”medvetanden”
eller tankar, finner vi även hos Descartes. Skillnaden mellan aktivt och passivt är
densamma som ovan redovisats.114 Affekternas funktion är också enligt Descartes att
vara ett medel främst för självbevarelse, men också för att söka det goda i livet när
inget hot om undergång föreligger: Det goda skall eftersträvas och det onda undflys.
”Alla affekterna är endast till för att få själen att vilja sådant som enligt naturens
ordning är nyttigt för oss och att fasthålla vid denna vilja”.115 Affekterna är emeller-
tid behäftade med vissa problem: de är häftiga, de låter oss tro att de föreställningar
till vilka de är knutna är större och viktigare än vad de egentligen är, de är beroende
av våra föreställningar kring de objekt vi förnimmer, och dessa föreställningar kan
mycket väl vara falska.116

Hur skall dessa problem lösas? Descartes hänvisar till förnuftet:

Därför bör vi använda vår erfarenhet och vårt förnuft för att skilja det goda från det
onda, och vi bör ha insikt i deras rätta värde, så att vi inte förväxlar dem och inte
hänger oss åt något med överdriven iver.117

Det är också genom dygden och viljan som affekterna skall tämjas och kontrolleras.
Descartes fastslår som rubrik till en av traktatens artiklar ”Att övning i dygd är ett
överlägset botemedel mot passionerna”.118 Hans metod påminner mycket om
aristotelikernas ”andra prövning av det förnumna” som förnuftets uppgift:

Och det ofelbara botemedlet häremot är att så mycket som möjligt befria förståndet
från alla andra, mindre nyttiga begär och sedan söka klart inse och uppmärksamt
betrakta godheten hos det som bör begäras.119

I slutändan får vi också en måttlighetslära: ”Ty vi ser att de alla [affekterna] är goda
till sin natur och att vi blott bör undvika deras missbruk eller deras överdrifter”.120

                                                          
113 Detta framgår av det främsta svenska arbetet kring de cartesianska striderna, Lindborg 1965; se
kap 1, särskilt s 25ff, liksom s 194-200. Striden rörande den teoretiska människouppfattningen
var hård, diskuterades inte den praktiska. För distinktionen mellan teoretisk och praktisk
människosyn, se kapitel 2, sida 37. Rotermund 1972, s 15, för, vad beträffar affekternas funktion
och verkan, Descartes till den aristoteliska traditionen. Framställningen här av Descartes syn på
affekterna är förstås mycket kortfattad. Grundliga redogörelser för Descartes uppfattning av
affekterna liksom av hans moralfilosofi är Levi 1964, kap 10; John J Blom 1978, Introduction.
114 Descartes 1953, s 157.
115 Ibid., s 178; se även s 169, 220f.
116 Ibid., s 187, 221, 224f.
117 Ibid., s 221.
118 Ibid., s 228.
119 Ibid., s 225. Se även s 261f.
120 Ibid., s 261. Se även s 225.
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På ytterligare en punkt ligger Descartes lära mycket nära aristotelismen. Eftersom
affekterna är ett medel till självbevarelsedrift är de nödvändiga för människan.121

Naturrättstänkare såsom den mot slutet av stormaktstiden så inflytelserika
Samuel Pufendorf avvek föga från Aristoteles syn vad beträffar affekter och förnuft.
Nystoicismen avvek från den gamla stoiska läran vad gällde affektläran – en central
punkt i stoicismen – för att hamna i det aristoteliska lägret. Vad cartesianismen
anbelangar avvek den vad gällde konsekvenserna av affekternas verkningar föga från
den äldre uppfattningen. Att den aristoteliska affektläran behöll sitt grepp under
hela undersökningsperioden är i själva verket inte förvånande. Den kamp som
pågick under 1600-talet mellan aristotelismen och andra, nyare läror – en kamp
vilken aristotelismen förstås kom att förlora – gällde framför allt fysiken och meta-
fysiken, men inte i lika hög grad den praktiska filosofin och den praktiska männi-
skouppfattningen. Enligt Susan James, en av de mer framstående utredarna av icke-
aristoteliska affektläror under 1600-talet, var övergången från ett gammalt synsätt
till ett nytt extremt utdragen.122 Då James uppehåller sig vid de stora europeiska
lärdomsgiganterna – Hobbes, Descartes, Locke, Pascal, Malebranche, Spinoza –
förvånar det knappast att aristotelismens grepp om den svenska arenan var än
kraftigare.

Det var inte Descartes utan, som Victoria Höög påpekat, Thomas Hobbes som
levererade det första egentliga alternativet till den aristoteliska dygdeläran.123

Hobbes stämplades dock av den svenska ortodoxin som ateist och fritänkare och
hans inflytande på det svenska intellektuella livet förblev obetydligt under 1600-
talet.124

Avslutning. Om människors förmåga till dygd och samhällsnytta

Då dygden enligt den aristoteliska affektläran var en medelväg och metoden för att
uppnå dygd var att med förnuftet utöva kontroll över affekterna, vilka hade en
benägenhet till ytterligheter, är det tämligen givet att disciplinen blev avgörande. I
sedelärorna, vilka är av normativ karaktär, ålades denna disciplin individen själv,
som framgår av denna beskrivning av den rätta kristna i ett arbete av biskop Hall:

Hon skulle icke wara en Menniskia/ ther som Hon kunde wara frij från förderfwelige
tilböyeligheeter [affekter]. Doch öfwerwinner hon thesse/ och håller them i tuång

                                                          
121 Ibid., s 262.
122 James 1997, s 22. Bo H Lindberg 1992, s 155.
123 Höög 1999, s 12. En även under 1600-talet inflytelserik tänkare som här bör nämnas är Juan
Luis Vives, som genom sitt verk De anima et vita (1538) anses vara en av den empiriska psykolo-
gins grundläggare och som i sina skrifter riktade hård kritik mot aristotelikerna. Enligt
Rotermund betonade denne affekternas funktion som själens (sensitiva) begär och som en väsent-
lig del av den mänskliga självbevarelsedriften, och hans syn på affekterna uppvisade stora likheter
med den aristoteliska; Rotermund 1972, s 14.
124 Bo Lindberg 1976, s 69, 93.
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medh en starck Hand: Och thersom the någon tidh hålla emoot oc äro genstörtige/
bryter Hon them medh en starck disciplin/ och will häller [hellre] straffa Sigh sielff/ än
icke them uthi töm hålla. Hon emoot säger sine begiärligheeter medh en discret och
doch strängh wägringh/ och Hon wägrar sin Natur wällust/ på thet then icke skal
blifwa o-styrigh.125

Detta självkontrollsideal brukar sammanfattas med de klassiska och välkända
raderna Nosce te ipsum (känn dig själv); genom självkännedom och kännedom om
sin rätta plats i skapelsen uppnår man självkontroll, kontrollerar man de låga,
sensitiva begären och undviker därmed såväl hybris som att sänka sig till djurens
nivå.126 Var dock alla förunnade denna självkännedom och förmåga till disciplin?

Kurt Johannesson har i en uppsats lyft fram tre väsentliga kriterier för att dygd
enligt det klassiska dygdeidealet verkligen skall vara riktig dygd. För det första är
dygden inte endast ett sinnestillstånd utan den måste innebära handling och en
”förmåga att leva och handla efter bestämda regler och värden”. Detta framgår med
självklarhet såväl i den aristotelisk-skolastiska filosofin som i 1600-talets sedeläror.

För det andra måste dygden uppodlas.127 Ingen föds med färdiga dygder, utan
endast med fragment därav. Det mänskliga förnuftet ansågs fördunklat sedan
syndafloden, och endast övning och fostran kunde något skingra dimmorna. Också
enligt den aristoteliska filosofin var dygden till stor del en fråga om övning och
vana. Genom ständig träning skulle den internaliseras och det dygdiga beteendet bli
ett vanebeteende och därmed ett allt lättare beteende.128 Att dygden måste odlas är
intressant i sammanhanget: Kanske ligger där svaret till varför överheten satte så låg
tilltro till folkets förmåga till dygd (till skillnad från den egna)? För en adelsyngling
såsom Hercules var dygdens väg ett verkligt alternativ, men den övning och skol-
ning som krävdes för att den skulle nås var ingenting som det vanliga folket kunde
erhålla. Dygd kunde inte förväntas av gemene man. Huruvida folket ansågs vara
intellektuellt förmöget att ta till sig utbildning och träning i dygd, om det hade fått
någon, är ovisst.129

                                                          
125 Lemwig 1674, s 1; kursivering av Lemwig.
126 Broberg 1975, s 283. James 1997 ägnar tre kapitel (8-10) åt olika varianter av vägar till själv-
kännedom och självkontroll. Hall 1673, passim; Johan Gabriel Werving, ”Åtskillige betrachtel-
ser”, i Werving 1989, s 160-163.
127 Johannesson 1997, s 311; Bo H Lindberg 1992, s 172f.
128 Cieglerus 1620, s 602f, 613; Paulinus Gothus 1631, s 2; Axelius 1662, företal; Limburg 1697,
s 37 (”Thet onda är oß medfödt/ men Dygden måste wij med stor möda lära”); Om människan
efter fallet, se Silén 1938, s 37ff, som bygger på ortodoxa teologiska utläggningar; Bo H Lindberg
1992, s 162f; Se även Bergner 1997, s 85. Om den aristoteliska synen på behovet av att odla
förnuftet, se Drar 1980, s 73.
129 Mig veterligen finns för svensk del ingen forskning kring detta. Keohane 1980, s 151, har visat
att franska tänkare såsom Pierre Charron, författare av ett av de mest kända arbetena om
affekterna, menade att endast en elit, ”de visa” etc, själva kunde kontrollera sina affekter, medan
vanligt folk var oförmöget till självkontroll. Se även Levi 1964, s 196; Oestreich 1982, s 35;
Harrison 1998, s 62ff. Jag har inte gjort några efterforskningar i frågan. Några exempel kan ändå
nämnas. Axelius valde att skriva sin sedelära på svenska för att göra den åtkomligare även för de
som inte kan kosta på sina barn boklig utbildning (Axelius 1662, företal), något som tyder på en
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För det tredje måste dygden vara riktad såväl utåt, mot nästan och samhället.
Den skulle förvisso gagna individen själv, men den måste också gagna den mänsk-
liga samlevnaden. Det som gagnade individen på samhällets bekostnad kunde inte
vara dygd. Såsom Johannesson påpekar kan denna tanke ge stöd åt uppfattningen
av samhället som en hierarki, vari dygd för var och en då innebar att utföra de
plikter vilka var förenade med hans eller hennes plats i samhällsorganisationen.130

I detta sammanhang blir resultatet av de två sista kriterierna betraktade till-
sammans intressant. Jag har försökt visa att det affektstyrda, egennyttiga beteendet
uppfattades som skadligt för individ och samhälle. Jag har påtalat motsatsparet
egennytta och det allmänna bästa. Vi får dikotomin affekt/egennytta –
dygd/allmännytta. Dygd kunde inte i någon högre grad förväntas av folket – enligt
det andra kriteriet ägde det inte vad som krävdes för självkännedom (vare sig det
intellektuellt sett var moget för att träna upp förnuftet eller inte var det i alla avse-
enden en praktisk omöjlighet). Vidare kunde inte förväntas någon högre grad av
omtanke för samhället hos dem för vilka dygden inte var någon rimlig möjlighet –
en sådan omtanke var ju avhängig dygden.

Vi kan alltså utöka dikotomin: på ena sidan får vi affekt, egennytta och folkfler-
talet, på den andra sidan dygd, allmännyttan och en elit med överheten. Den
nödvändiga disciplinen måste alltså i det stora flertalet fall komma någon annan-
stans ifrån än från den enskilda människan själv. Det krävdes att hennes beteenden
i mångt och mycket styrdes och kontrollerades. Denna reglerande roll tillföll över-
heten (varför den föll just på överheten är en intressant fråga jag försöker besvara i
kapitel 5). Överheten hade som uppgift att agera aktiv sedelära för ett bångstyrigt
folkflertal. En stor del av denna tämjande verksamhet skedde på fält vi nu ser som
ekonomiska.

                                                                                                                                                                                    
viss tilltro till gemene mans förmåga till förnuftsodlande. Å andra sidan menar diktaren Gunno
Eurelius Dahlstierna i sin panegyrik över den avlidne Karl XI, Kunga Skald, att allmogen har fått
minst vett (strof 245, där bonden sluter sitt tal), Dahlstierna 1920, s 135). Utsagor som följande,
ur ett brev av Johan Ekeblad från en vistelse på landet, är vanliga men svåra att tolka i endera
riktningen: ”Härutaf kunna I se, huru vild jag redan vorden är, ty det är snart fjorton dagar sedan,
att jag intet talat vid någon annor än vid bönder och oskiälig creatur” (12/4 1654), Ekeblad 1911,
s 322. För fler exempel, se Sandin 1987, s 92; Gren 1938, s 398; Ett intressant exempel är en
passage i ”Om Jöran Krabbes Brott och Dom”, i Loenbom VIII, s 9f.
130 Johannesson 1997, s 311. Bernt Olsson har framhållit det utåtriktade draget i Stiernhielms
dygdebegrepp; Bernt Olsson 1974, 158f. Det förekommer också hos Aristoteles; i Politikens tredje
bok; Aristoteles 1993, s 147. Se Achrelius 1692b, dedicatoria; Axelius 1662, företal, för tydliga
exempel på en sådan syn på dygden i sedeläror.





KAPITEL 4

Oeconomia
Affektkontroll och dygdeövning på hushållsnivån

Den goda hushållningen är medelvägen mellan slösaktig-
heten och girigheten, den bör hållas så strikt, att den inte
slår över vare sig åt ena eller åt andra sidan.1

Den wijse Salomo har och gifwit oß härlige hushåldz-
reglor: Den som sin åker brukar/ han skal få bröd til-
fyllest/ men den som går efter de ting som intet af nödone
äro/ han är en dåre.2

Inledning

Hilding Pleijel använder i ett av sina berömda verk om hustavlans tid ett tal, hållet
av Carl von Linné inför kungahuset vid dess besök i Uppsala i september 1759,
som ett exempel på hur etablerad hustavlans treståndslära var under 1600- och
1700-talen. I sin egenskap av universitetets rektor vill Linné påtala vetenskapens
stora samhällsnytta, och han hyllar vetenskaperna bland annat med dessa ord:

Sannerligen, utan vettenskaper skulle alt gå confust
i Gudadyrkan
i Regeringen
i Hushållet
i All vår Lefnad.3

Efter att ha citerat dessa rader tillägger Pleijel följande: ”Anknytningen till hus-
tavlans samhällssyn är här så uppenbar att den ej behöver närmare analyseras”.4

Pleijel har väl rätt däri, men här kan citatet fylla en något annorlunda funktion, då
det kan tjäna som en länk mellan en individnivå, som jag behandlat i kapitel 3, och
den hushållsnivå jag nu skall utreda.

                                                          
1 ”La bonne œconomie est le milieu entre la prodigalité et l’avarice, elle doit s’y tenir si ferme,
qu’elle ne panche [penche] ni d’une côté ni d’autre”. Ur Essän De l’œconomie, Oxenstierna 1749,
s 15. Min översättning, essän finns inte med i den svenska utgåvan (Oxenstierna 1919; originalet
skrevs på franska på 1710-talet).
2 Lagerlöf 1714b, s 80, citat av Ordspråksboken 12:11. Om inget annat anges avses med vershän-
visningar främst Gustav II Adolfs bibel (här Biblia 1646). För Jesu Syraks bok avviker versindel-
ningen där från den senaste bibeln (här Bibel 2000).
3 Pleijel 1951, s 32; talet finns utgivet i von Linné 1954, s 30f. Kursivering av Linné.
4 Pleijel 1951, s 32.
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Det Linné ger oss är nämligen en indelning av varje människas timliga liv i
enlighet med den aristoteliska etiken, en indelning som förstås inte var oförenlig
med hustavlan. Individen har vissa skyldigheter gentemot sig själv och sin nästa
såsom medmänniska – ”i all vår lefnad” – men hon är också medlem i två sam-
fälligheter eller gemenskaper: hushållet och riket. Dessa nivåer utgör två under-
avdelningar till etiken, Oeconomia och Politica.5 En självklar förutsättning för all
mänsklig verksamhet är vidare, enligt den kristna etiken, gudsfruktan och den rätta
religionen.6 Med Gudadyrkan avser Linné enligt mitt synsätt inte kyrkoståndet eller
hänvisar till plikter förenade med detta, utan snarare att gudsfruktan och en rätt
kristen tro är grunden för all etik, för all praktisk filosofi, oavsett nivå. Linnés
utsaga är alltså – såsom ju också Pleijel menat – fast förankrad i den aristotelisk-
skolastiska traditionen.7 Denna tradition var som mest levande på 1600-talet, och
tredelningen av etiken var inte heller alls ovanlig i 1600-talets etiska litteratur.8

Detta kapitel syftar till att ge en första mer grundlig analys av det tidigmoderna
tänkandet kring den mellersta nivån, hushållet, vilket jag här kommer att kalla
hushållningsläran.9 Liksom det förra kapitlet syftar redogörelsen också till att synlig-
göra det latenta i polititexterna. I inledningskapitlet sades att människouppfattning
och samhällsuppfattning är två nödvändiga teman i varje mer heltäckande ideologi-
analys. Människouppfattningen har jag redan utrett; analysen av hushållningsläran
visar på de centrala dragen – organismtanke, hierarkisk ordning och inbördes bero-
ende – inom samhällsuppfattningen, såsom den redan berörts i korthet i kapitel 2.10

Oeconomia

Hushållningsläran, oeconomia, var ingen lära om hushållet och dess förhållande till
och roll på en marknad, utan en lära om hushållet som en mer eller mindre sluten

                                                          
5 Brunner 1949, s 252f; 1968, s 113; Hoffmann 1959, s 17; Bo H Lindberg 1992, s 216f.
6 Bergner 1997, s 76; Det framgår för övrigt av så gott som alla sedeläror och all hushållnings-
litteratur, samt framhålls ständigt i polititexterna.
7 Tredelningen av den timliga tillvaron står förstås inte heller på något sätt i motsatsställning till
treståndsläran. Snarare är det, med Bo H Lindbergs (1992, s 221) ord, ”treståndsordningens
etik”.
8 Exempel är Gyldenstolpe–Torelius 1649, teser 25-27; Liungh–Hemmingius 1662, s 8ff;
Lemwig 1673 (se titeln); Pufendorf 1995b, vari I:IV-VI behandlar människans plikter gentemot
Gud, sig själv och nästan (ethica), II:II-IV de hushålleliga förhållandena (œconomia), samt senare
delen av bok II, särskilt II:XI och II:XVIII plikterna för överhet och undersåtar (politica); Schef-
ferus text Sciagraphia Iuris Naturae (otryckt, 1670-tal), i Lindborg 1984, s 126; Brunner 1949, s
252f; 1968, s 113; Hoffmann 1959, s 17.
9 Denna lära har även gått under benämningen hushållsideologi (Per-Arne Karlsson), men jag har
föredragit termen hushållningslära p g a dess nära sammanhang med affektläran. Jag gör ingen
skillnad på hushåll och hushållning, emedan hushållet är där hushållning sker, och emedan hus-
hållning, enligt hushållningsläran, inte sker någon annanstans.
10 Hushållet och riket uppfattades i hög grad som analoga, något jag återkommer till i kapitel 5.
Se även Bo H Lindberg 1992, s 219 om hushållet som ett ”societas domestica”.
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enhet, om hushållets ordning och reproduktion.11 Detta är väl känt. Skillnaden
mellan en äldre och en modern uppfattning av vad som ryms i begreppet ekonomi
har illustrerats väl av Moses Finley genom exemplet Francis Hutcheson, professor i
filosofi vid Glasgows universitet.12 Hutcheson gav 1747 ut A short introduction to
Moral Philosophy. Tredje boken däri var titulerad The principles of Oeconomics and
Politics. Den inleds med tre kapitel kring äktenskapet och skilsmässan, plikterna
mellan föräldrar och barn, samt plikterna mellan herrskap och tjänstefolk. I övrigt
rör den endast politiken. I bok II däremot, Elements of the Law of Nature, finner vi
(bland annat) vad vi idag räknar till den ekonomiska sfären: ”An account of
property, succession, contracts, the value of goods and of coin...” Som Finley
konstaterar hörde enligt Hutcheson inte någon av dessa saker till ”oeconomics”.
Länken från Aristoteles till Hutcheson är tydlig. Även Aristoteles inleder sin Politi-
ken med en redogörelse för hushållet, vari han urskiljer tre förhållanden: man –
hustru, fader – barn samt husfader – slavar.

Arvet från Filosofen är förstås inte unikt för professor Hutcheson. Denne var
tvärtom en sen representant för en mycket lång tradition, en tradition som frodades
under den svenska stormaktstiden. Det kommer av följande framställning att
framgå att det antika arvet var påtagligt i det svenska 1600-talets hushållningslära.
Dess grunder finner man i tre källor: Aristoteles och i viss mån Xenofons utlägg-
ningar om hushållet (kompletterade med några romerska agrarförfattare, av vilka
Cato den äldre är den vanligast förekommande), sedan de hushållsregler vilka utgör
stora delar av de gammaltestamentliga visdomssamlingarna Ordspråksboken och
Jesu Syraks bok (som på 1600-talet inte var apokryfisk).13 Slutligen har vi hustavlan,
det avsnitt av Luthers lilla katekes i vilket de inbördes förpliktelserna mellan
samhällets respektive hushållets medlemmar redovisas med treståndsläran som
grund, och som i sin tur är en sammanställning av ett ganska ringa antal verser ur
Nya testamentet.14

                                                          
11 Brunner 1949, s 245, s 248; 1968, s 104, 113; Hoffmann 1959, s 6f; Tribe 1978, s 55f; 1988,
s 22f; Horstbøll 1989, s 30, 34. Se för en kort sammanfattning även Ågren och Johansson 1994,
s 126. Otto Brunner är den mest kända forskaren kring synen på hushållet i tidigmodern littera-
tur. En kritik av Brunners tolkning utgörs av Frühsorge 1993. En kritik av en helt annan typ –
rörande de drag i Brunners forskning vilka kan ha syftat till att legitimera tredje rikets politik –
finns i Neunsinger 1999, som ifrågasatt det riktiga i att använda Brunners forskning. Vad gäller
hushållningsläran förefaller råda enighet om det riktiga i huvuddragen i Brunners tolkning av
hushållsläran. Brunners syn diskuteras kort i Sabean 1990, s 91-96, som där också framhåller den
tyske ekonomen Karl Bücher, vars Die Entstehung der Volkwirtschaft (1893) utövat inflytande
såväl på Brunner som t ex på Moses Finley.
12 Finley 1992, s 17.
13 Det starka gammaltestamentliga inflytandet under stormaktstiden har behandlats av ett flertal
forskare; Herbert Olsson 1938, särskilt s 458, 463; Lindquist 1939, s 301ff; Kalm 1948; Aurelius
1987, s 110f. Aristoteles betydelse har berörts i kapitel 2.
14 Hustavlan ryms framför allt i Kolosserbrevet 3:18-4:1, Efesierbrevet 5:22-6:9, 1 Petrusbrevet
2:18-20 och 3:1-7, samt brottstycksvis i andra brev; se Hustavlan 1677, samt Hoffmann 1959,
s 24f.



Hushållningens dygder

94

Här finns inte anledning att göra någon längre utredning av den antika
hushållningsläran.15 Det kan ändå finnas anledning att inledningsvis betona banden
mellan en äldre tid och den tidigmoderna perioden. Detta är lätt gjort; man kan
hänvisa till den aristoteliska filosofins starka ställning under 1600-talet eller till det
faktum att Jesu Syrak av hushållningslärans författare kallades för ”hus-Läraren”
och ”Huus-Book”.16 Här skall jag istället ta fasta på de centrala komponenterna i
hushållningsläran, komponenter centrala såväl för de antika tänkarna som för 1600-
talets författare. Det kan göras genom Hesiodos dikt Verk och dagar, tillkommet på
700-talet eller tidigt 600-tal före Kristus. Där finns ingen term för det ekonomiska,
men ändå är det enligt Kurt Singer, som i en artikel analyserat den antika inne-
börden av ordet ekonomi, det äldsta verk ”built around the central problem of eco-
nomic thought: The fundamental fact of human need”.17 Hesiodos diskuterar där
detta problem utifrån en grekisk bondes liv. Problemet skall inte lösas på politisk
väg, av Hesiodos uppfattat som våld, mutor, bedrägeri och stöld, utan på annat vis.
Med Singers ord:

By incessant work in fair competition, by moderation, honesty and knowledge how
and when to do the things required in the course of seasons; how to adjust wants to
the resources available; and above all, how to shape attitudes and actions of all men
(and the more difficult problem: women) in order that a viable, enduring pattern of
peaceful social life may be established which assigns to every part its place in a well-
ordered whole.18

Hesiodos arbete är det äldsta arbete vari hushållningsläran kommer till uttryck, och
det är talande för denna läras varaktighet hur mycket i den här citerade samman-
fattningen som vi kommer att stöta på i den tidigmoderna litteraturen. Centrala
komponenter är rättvisan, måttligheten, kunskapen eller erfarenheten (hundratals år
efter Hesiodos tre av kardinaldygderna, Justitia, Temperantia, Prudentia), hushål-
landet med resurserna, samt behovet av att styra och regera hushållets medlemmar i
syfte att upprätthålla en ordning vari varje del har sin bestämda plats.

 Innebörden av termen Ekonomi, Oikonomia, som inte finns hos Hesiodos men
däremot hos Xenofon och Aristoteles, är inte självklar. Oikos är det grekiska ordet
för hushåll, medan nomos vanligtvis anses vara ordet för lag. Här är inte rätta plat-
sen för några etymologiska utvikningar, men det är tydligt att nomos inte får tolkas
vare sig som naturlag i modern bemärkelse eller som mänsklig lag eller rättesnöre.
Vid den tid begreppet Oikonomia uppstod sågs lag, nomos, snarast som en av
naturen given ordning. Astronomi till exempel handlade om hur stjärnorna var
placerade på himlen, själva konstellationerna, stjärnornas bestämda plats på himla-
valvet i förhållande till varandra; det fanns inneboende i själva termen astronomi en

                                                          
15 En sådan finns i Hoffmann 1959, s 5-33.
16 Brockenius 1696, s 106; Palmsköld 1643, titel.
17 Singer 1958, s 33.
18 Ibid.
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hänvisning till en befintlig rumslig ordning, och den ordningen var tydlig även i
andra ord bildade med nomos.19

Liksom Singer kan man peka på det intressanta faktum att då hushållaren i
Xenofons Oeconomicus undervisar sin fru i hushållningskonsten inleder han med att
göra klart för henne vikten av att där råder ordning och att var sak har sin plats.20

Källmaterialet

I följande undersökning analyseras den stormaktstida hushållningslitteraturen.21

Begreppet hushållningslitteratur fungerar som ett samlingsnamn på all litteratur vari
hushållet står i fokus. Det är då ett flertal olika typer av arbeten som kommer i
fråga.

Husfaderslitteratur brukar användas som beteckning på tidigmoderna arbeten
vilka fokuserar driften av ett gods eller lanthushåll. Den svenska husfaders-
litteraturen är av ringa omfattning. Där finns ett fåtal inhemska arbeten, samt några
översättningar av utländska verk. Flera av dem är välkända och de bär oftast titeln
Oeconomia: Per Brahes (d.ä.), Schering Rosenhanes, Åke Rålambs. De inhemska
verken präglas av en mycket ringa grad av originalitet, i hög grad består de av
kompilationer och lån från utländska mästare, kryddat med visheter ur gamla
testamentet. Även de från utländska språk översatta verken kommer att beaktas i
denna undersökning, vilket motiveras av att översättarna förhöll sig ganska fritt till
sina förlagor.22 Att de svenska verken präglades av ringa originalitet måste uppfattas

                                                          
19 Ibid., s 36ff. Ordet naturlag ger för övrigt den moderna människan associationer till rörelse, och
aldrig till tillstånd. Att så var fallet även under äldre epoker är tveksamt.
20 Ibid., s 38. Xenophon 1994, s 149 (VIII:2-3). Enligt Singer, 1958, s 41f, är det emellertid tvek-
samt om Oikonomia kommer av ordet ordet nomos, lag. Detta ord kommer av det arkaiska nem,
och från det ordet kommer också ordet nomeus, herde, med betydelsen sköta, tilldela, ombesörja
(återigen med en rumslig aspekt, inom ett visst område). Etymologiskt kommer enligt Singer
ekonomi, Oikonomia, av ekonom eller hushållare, oikonomos, och inte tvärtom, och nomos i oiko-
nomos är en fonetisk förkortning av nomeus. Oikonomos är alltså en sorts herde, en förvaltare, och
oikos det område över vilket han har att förvalta (ursprungligen stod också ordet endast för en
förvaltare och inte för en husfader). Singers uppfattning är även Finleys; 1992, s 17.
21 Även några äldre verk förekommer. Skälen till detta är följande: Laurentius Petris Oeconomia
(Petri 1897, författat på 1550-talet), liksom utläggningar av hustavlan (Jonæ 1605, Hunnius
1606, Fischer 1618) avviker inte från stormaktstidens uppfattning. Per Brahes Oeconomia (Brahe
1971, författad ca 1580) förekommer i ett antal stormaktstida avskrifter. Verket trycktes 1677, ett
tryck som föga avviker från 1500-talets manuskript, se Brahe 1971, s LVI. Vad gäller Brahes verk
uppehåller jag mig vid bok II, den egentliga hushållningsboken, och inte vid bok I, som rör upp-
fostran av adlig ungdom. Om bok I intresserat eftervärlden mer än bok II, förefaller förhållandet,
om man ser till bevarade handskrifter, ha varit det motsatta, då det finns sex handskrifter inne-
hållande båda böckerna, tio som innehåller hela eller delar av bok II, men ingen handskrift som
rymmer endast bok I, Brahe 1971, inledning, kap 2.
22 Så t ex kan den svenska utgåvan av Colerus berömda Oeconomia ruralis et domestica (1593)
knappast betraktas som en översättning; ett flertal kapitel hos Colerus saknas, kapitelindelningen
är en annan, en mängd svenska exempel från 1600-talet har lagts in, och Colerus nämns som en
bland andra författare inom ämnet.
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på rätt sätt. Likheten mellan länderna var påfallande; det fanns helt enkelt ingen
originell husfaderslitteratur.23

Den svenska husfaderslitteraturen har inte uppmärksammats av forskningen i
nämnvärd grad. Brahes respektive Rosenhanes Oeconomiae har båda givits ut i
modern tid (båda förblev otryckta under respektive författares levnad), men någon
egentlig forskning har inte bedrivits kring dem. Så har husfaderslitteraturen också
ansetts ha endast kuriosavärde. Verken har betraktats utifrån ett diakront perspek-
tiv, med en fokusering på det nya och det originella inom en genre. Då det inte
finns något sådant att tala om inom husfaderslitteraturen har omdömet om den
blivit hårt. Verken har ansetts tjäna som praktiska guideböcker och hjälpredor för
godsägare i driften av deras gods, och har knappast tillskrivits något värde därut-
över. John Granlund, utgivare av Per Brahes Oeconomia, berör i sin inledning till
verket inte några andra svenska husfadersverk, medan han värderar den tyska hus-
faderslitteraturen från 1600-talet som ”i stort sett alldeles värdelös”.24

Husfaderslitteraturen består till stor del av instruktioner för hur godsets resurser
skall tillvaratagas. De rymmer dock även etiska element vilka styr dessa
instruktioner och vilka författarna av texterna har ansett vara minst lika väsentliga
som dessa. Forskningen har inte beaktat denna etiska sida, utan har istället försökt
analysera det ekonomiska i texterna som oavhängigt deras övriga innehåll. Då där
inte funnits något ekonomiskt nytänkande eller presenterats några innovationer vad
gäller den praktiska driften av ett lantbruk utan endast en rad upprepningar från
verk till verk, har hela litteraturformen avfärdats.

Det är vid dessa etiska element, och inte vid de enskilda hushållningsråden, som
följande framställning uppehåller sig. Den etiska aspekten är central för förståelsen
av husfaderslitteraturen. Denna utgör nämligen i hög grad en sedelära för
husfadern, och i lägre grad även för hushållets övriga medlemmar. Husfaders-
litteraturen har fått sitt namn, inte främst för att den berör hushållningen, utan för
att den så direkt riktar sig just till husfadern.25 Det är en olycklig term, i det att den
inte inrymmer den förhållandevis stora volym verk vilka förvisso riktar sig till
husfadern, men som kretsar kring hushållets inre relationer och de skyldigheter
varje plats inom hushållet är förenad med, medan den faktiska produktionen satts i
bakgrunden.

                                                          
23 Ett typiskt tyskt husfadersverk, Conrad Heresbachs De re rustica (1570) kom i att ingå i den
engelska husfaderslitteraturen genom en översättning (Fovre Bookes of Husbandry, 1577), och i
den engelska upplagan hittar man inte endast en stor överensstämmelse vad gäller idégods med
den svenska litteraturen, utan även samma citat eller uttryck (”Bondens öga gör hästen fet” och
”en husfader bör sälja hellre än köpa”; om dessa, se nedan). Heresbach 1971, fol 3f (uttrycken), 8
(måttlighet), etc; se om detta Fussell 1947, s 13, som också påpekat att de för en engelsk publik
värdelösa råden gällande t ex olivodling ändå fanns med i den engelska versionen. Verket trycktes
om med ny titel och under nytt författarnamn (Gervase Markham) 1631. Om den ringa graden
av originalitet inom engelsk husfaderslitteratur, se s 19f.
24 Brahe 1971, s XXV.
25 Termen skapades av den tyske forskaren C. G. Fraas vid mitten av 1800-talet, Brahe 1971,
s XXV. Begreppet berörs av Brunner 1949, s 247f.
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Dessa verk, vilka även de ofta har titlar där man finner orden Oeconomia eller
Hushåll, har knappast alls intresserat forskningen. De producerades ofta av kyrkans
män, vilka kan antas ha varit mindre insatta i den faktiska produktionen än vad de
ofta adliga författarna av husfaderslitteraturen var, medan de förstås var skolade i
den aristoteliska filosofin. Även dessa verk utgör sedeläror för husfadern; sedeläran
är den gemensamma grunden för båda dessa former av litteratur, varför det finns
anledning att inte hålla dem åtskilda. Såsom kommer att framgå utgår denna litte-
ratur från, eller ligger mycket nära, hustavlan. Denna liksom några utläggningar
därav är också med i följande framställning – även i hustavlan (tabula oeconomiae)
intar hushållet en central plats.

Beträffande husfaderslitteraturen brukar sägas att den riktar sig till adelsmän
vilka driver storgods. Det kan därför vara på sin plats att påpeka att ehuru de prak-
tiska råd som ges rörande produktionen ofta riktar sig till storgodsdrivare, är
husfaderslitteraturen i övrigt mycket teoretiskt hållen, och det görs klart av förfat-
tarna att samma grundläggande förhållanden råder för ett litet eller fattigt hushåll
som för ett stort eller rikt. I den bemärkelsen riktar sig husfaderslitteraturen inte till
någon särskild typ av hushållare, utan till alla husfäder.26

Hushållets mål. De två byggstenarna

Hushållets mål definierades huvudsakligen som reproduktion genom välstånds-
skapande. Detta skedde i Aristoteles och Xenofons efterföljd.27 Schering Rosenhane
definierade hushållets funktion och ändamål som att bringa husfadern ”ähra och
reputation” samt välstånd och förkovran åt hushållets medlemmar.28 Enligt Per
Brahe sökte man genom hushållet ”hemfrid, Näring och Bärning, och sine ägodelar
till att förmere och förbättre, heller [eller] ock hållet wedh macht”.29 Åke Rålamb
menade att hushållet bör sträva efter ett årligt överskott.30 Laurentius Petri, Sveriges
första evangeliske ärkebiskop (död 1571) och på 1550-talet författare av en (först
1897 tryckt) Oeconomia Christiana beskrev hushållningskonsten som ”huruledes
han [husbonden] skall christeligha och medh ährom hustru och barn nära och godz
och äghor besittia och beholla må”.31 Enligt dessa författare fick välstånd för
reproduktion emellertid inte blandas ihop med välstånd per se, med en strävan efter

                                                          
26 Brahe 1971, s 49f. Se även inledningen, s XXV; Rålamb [1690], s 1f, framhåller att samma
grundläggande regler gäller inte endast lanthushållen utan alla hushåll, men att det skulle vara
alltför vidlyftigt att redogöra för de enskilda sysslorna i några andra hushåll än de förstnämnda.
Tribe 1978, s 56, har framhållit detta vad beträffar 1600-talets engelska husfaderslitteratur.
27 Xenophon 1994, s 105 (I:1-4). Det framgår också av aristoteliska avhandlingar i etik; Gylden-
stolpe–Torelius 1649, tes XXV; Liungh–Hemmingius 1662, s 10.
28 Schering Rosenhane 1944, s 5. Se även s 49.
29 Brahe 1971, s 49f, även s 174f. Bernhard av Clairvaux 1683, s 102f; Törnewall 1694, [förord],
för vagare formuleringar (Törnewall citerad nedan). Brunner 1949,s 242.
30 Rålamb [1690], s 99.
31 Petri 1897, s 77.
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att bli rik. Ett stort välstånd ansågs visserligen vara följden av en riktig hushållning
men kunde inte vara dess mål. Även enligt den gammaltestamentliga visdom på
vilken hushållningslitteraturen i hög grad stod, var rikedom, inte ett mål men en
legitim och naturlig följd av en god och av Gud välsignad hushållning, precis som
en dålig eller ogudaktig hushållning ledde till fattigdom.32

Ett ekonomiskt välstånd då ett sådant uppnåtts tjänade som medel för hushållets
reproduktion, och mer kapitalistiska verksamheter i syfte att bli rik förbigicks med
tystnad. Detta skedde inte endast i Gamla testamentets utan även i Aristoteles
efterföljd, vilken förkastade krematistiken, det vill säga sådan handel eller annan
ekonomisk verksamhet för vilken vinsten var ett mål i sig.33 Handel eller andra
vinstbringande verksamheter såsom räntetagande skulle inte drivas för sin egen
skull.

Hur skulle då detta välstånd uppnås och hushållets reproduktion därmed kunna
säkras? I det följande skall jag argumentera för att hushållningsläran, såsom den
formulerades under 1600-talet, kan sägas ha bestått av två delar eller byggstenar
vilka stod i ömsesidigt beroende av varandra. Å ena sidan fanns en materiell del
vilken avhandlade själva produktionen och hushållets materiella drift. En förutsätt-
ning för varje hushålls bevarande är förstås att det mäktar med att tillgodose de
behov som ryms inom det. Avgörande för den materiella delen av hushållningen var
ett antal specifika dygder: måttlighet, sparsamhet och flit. Om vi återknyter till
Singers sammanfattning av Hesiodos Verk och dagar rör vi oss i det första ledet av
husfaderns skyldigheter: ”Moderation, honesty and knowledge how and when to do
the things required in the course of seasons; how to adjust wants to the resources
available” (citatets inledande skyldighet, ”by fair competition” rör förhållandet till
omvärlden).

Å andra sidan fanns en etisk del i vilken de olika hushållsmedlemmarnas
funktioner och uppgifter, liksom även förhållandena mellan medlemmarna
definierades. Bestämmande inom denna etiska sida var husfaderns utövande av
dygden rättvisa. Denna etiska del ger hushållningsläran en kraftigt
ordningsskapande prägel.34 Den var fast förankrad i den antika traditionen, varför vi
återigen kan återkoppla till Hesiodos enligt Singer, nu till det andra ledet av
husfaderns skyldigheter: ”How to shape attitudes and actions of all men (and the
more difficult problem: women) in order that a viable, enduring pattern of peaceful
social life may be established which assigns to every part its place in a well-ordered
whole”.

Denna modell av hushållningsläran som tvådelad får ses som en pedagogisk
förenkling som förtydligar analysen. Såsom kommer att framgå var i själva verket
                                                          
32 Jesu Syrak 13:30, 25:5 (hänvisningen gäller Biblia 1646, i Bibel 2000 är det verser 13:24, 25:3);
Ordspråksboken 3:9-10, 10:4-5, 23:4-5, samt de ofta citerade verserna 24:3-4: ”Genom wysheett
blifuer Hwset vpbygt Och genom förstånd wed macht hållet, Genom Ordentteligit Hushald
warde Camrerne fulle, aff allehånde täcke och kåstelige Rikedomar”, här via Brahe 1971, s 49.
33 Krematistiken behandlas i Aristoteles 1993, s 33-39. Brunner 1968, s 105; Finley 1970, s 15f.
34 Brunner 1949, s 248f.
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den materiella delen underordnad den etiska, då några bestämda dygder var centrala
för framgång i produktion, konsumtion och handel. Med begreppet materiell del
får alltså inte förstås en avdelning av hushållningen vilken var befriad från etiskt
innehåll, utan endast den del av hushållningen som rör själva produktionen och
konsumtionen (samt handel) inom hushållet. Även den materiella delen var
genomsyrad av en specifik etisk uppfattning.

De enskilda verken inom hushållningsläran kan placeras ut på en skala vars ena
pol utgörs av den materiella delen och den andra av den etiska. Somliga verk rör
den ena mer, den andra mindre, somliga har den omvända betoningen. Nära den
materiella polen finner vi arbeten vilka huvudsakligen består av råd och anvisningar
kring hur hushållets produktion skall skötas och hur dess resurser bäst skall kunna
tillvaratas, som Åke Rålambs Oeconomia (1690) eller den svenska översättningen av
Johannes Colerus arbete med samma titel (del I 1683, del II 1686). Nära den andra
polen finner vi utläggningarna över hustavlan. Tonvikten för de centrala dygderna
för respektive del, rättvisa för den etiska och flit, sparsamhet och måttlighet för den
materiella, är emellertid gemensam för samtliga arbeten.35

Hushållets ordning

För att hushållet skall fungera och dess mål uppnås måste relationerna inom
hushållet, det vill säga mellan hushållets medlemmar, upprätthållas. Denna etiska,
ordningsbevarande del utgör systemets ena byggsten. Ordningen upprätthålls om
varje medlem uppfyller sina skyldigheter och plikter, vare sig dessa riktar sig direkt
gentemot en annan medlem – som husfaderns skyldighet att försörja sitt husfolk
eller tjänstefolkets skyldighet att lyda husfadern och matmodern – eller de rör den
enskildes plikt att arbeta för hushållets försörjning. Hushållet utgör en hierarki vari
hushållsmedlemmarnas roller och uppgifter tydligt definieras och avgränsas
gentemot varandra, och vilken måste bestå för att inte hushållet skall bli misskött
och för att produktionen skall nå upp till behoven. Vi bortser här från den
gammaltestamentliga, under 1600-talet ofta förekommande uppfattningen, att ett
hushåll vari de olika skyldigheterna inte uppfylldes drog på sig Guds vrede.36

En författare, kyrkoherden Petrus Törnewall, sammanfattar husfaderns uppgifter
på följande vis:

En Mann som är satt i Huus- och Äcktastånd/ måste Hustru/ Barn och Tienstefolck
icke allenast nödtorfftigt försöria/ uthan och wijßligen regera/ all nödwändig
Egendomb lagligen förwärfwa/ rättrådeligen föröka/ och försikteligen Gudi til Ära/ sig

                                                          
35 Ett arbete som brukar föras till husfaderslitteraturen är Johan Claesson Risinghs Een Land-Book
(1671); detta verk berörs i nästa kapitel, då det siktar på det svenska rikets hushållning och inte
det enskilda hushållet.
36 Detta därför att det innebar brott mot budorden; husbönder vilka inte ger tjänstefolket dess
nödtorft bryter det sjunde budet; se Paulinus Gothus 1631, s 87. För ett exempel, se Schering
Rosenhane 1944, s 10.
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och the sina/ sampt fattige/ nödstälte/ främmande/ och så många han förmår/ til
Nytta/ Hielp och Wälfägnad. Han böör och sig sielff effter Gudz Ord förnuffteligen
regera/ och emot hwar Man tilbörligen förhålla.37

Ur denna passage kan man urskilja en serie förhållanden. Först nämns tre förhål-
landen inom hushållet: husfaderns förhållande till sin hustru, sina barn, och sitt
tjänstefolk. Dessa sammanfaller inte endast med förhållandena inom hushållet
enligt hustavlan utan även med de förhållanden vilka Hutchesons inledningsvis
nämnda verk behandlar i dess tredje boks första kapitel. Detta är förstås ingen
slump utan de utgör tvärtom själva grunden för alla tidigmoderna utläggningar
kring hushållet; det är de förhållanden vilka enligt den aristoteliska filosofin
konstituerar ett hushåll och vilka även går att utläsa ur de väsentliga bibeltexterna,
såväl de gammaltestamentliga som de verser i Nya testamentet vilka sammantagna
utgör Hustavlan.38 Därefter framträder ytterligare tre förhållanden, först husfaderns
förhållande till egendomen, till tingen inom hushållet, vilket undersöks nedan (den
materiella delen eller byggstenen). Därefter följer husfaderns förhållande till utom-
stående: till fattiga, nödställda, främlingar och ”hwar man”. Vi lämnar där hushål-
lets ram och kommer inte närmare att beröra denna relation här, något som för
övrigt inte heller författarna gör i någon större utsträckning. De regler som gäller
gentemot nästan är de som redogörs för på individnivå och som ryms inom den
kristna dygdeläran. Avslutningsvis ger oss Törnewall det viktigaste förhållandet,
själva grunden för de övriga, husfaderns förhållande till sig själv.

Hushållningslitteraturen är vanligtvis upplagd i enlighet med förhållandena
inom hushållet. Först behandlas husfaderns förhållande till sig själv, sedan förhål-
landet mellan man och hustru och så vidare. I det följande skall den uppläggningen
följas.

Husfadern som hushållets styrande princip. Hans allmänna plikter och
skyldigheter

Efter Aristoteles och skolastikerna sågs den hushålleliga och den samhälleliga nivån
som underavdelningar till etiken, varför hushållningsläran huvudsakligen var en
dygde- eller sedelära för hushållets medlemmar. Såsom framgått av citatet av
Törnewall ovan kretsade denna förstås kring husfadern. Enligt Aristoteles härskade
                                                          
37 Törnewall 1694, [förord]. Petri 1897: ”Vthi Oeconomia är författat, huru huartt och itt huus
skal christeligha och vell regeras, huru huar och enn som ther inne är och ther till hörer, hus-
bonde, hustru, barn och tienestefolck, skall effter sitt Ståndh tilbörligh sigh holla och skicka
emooth then andra…”; s 5. Se även Bernhard av Clairvaux 1683, titel (ett verk tillskrevet S:t
Bernhard). Domostroi, titeln på ett klassiskt ryskt hushållningsverk från 1500-talet, betyder just
”Husets ordning”; Pouncy 1994, s 1.
38 Hoffmann 1959, s 12, 25; Xenophon 1994, s 34; Aristoteles 1993, s 11. Hustavlan 1677, III;
Mathesius 1632 (för detta verk, se Lindquist 1939, s 32-36); Palmsköld 1643, cap XXXXVI-LI;
Lemwig 1673, s 89; Bjugg 1697, Werving 1699; Petri 1897, passim; Schering Rosenhane 1944,
s 8f; Brahe 1971, s 119f. För en utläggning kring detta i hustavlan, se Paulinus Gothus 1631,
s 416-423.
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husfadern över såväl besjälade som obesjälade ting i hushållet.39 Enligt Xenofon var
husfaderns främsta och viktigaste egenskap förmågan att kommendera och styra
hushållets övriga medlemmar, så att de gärna lydde.40 Samma syn framträder som
bekant i den nytestamentliga Hustavlan samt i de gammaltestamentliga texterna.
Under tidigmodern tid rådde ingen tvekan kring att husfadern var hushållets
oinskränkte och icke ifrågasatta överhuvud, och inte heller kring att om så inte var
fallet kunde hushållets ändamål inte uppnås.

Hushållet ansågs vara analogt med individen. Såväl detta påstående som hus-
faderns oinskränkta ställning bör förklaras utifrån den aristoteliska uppfattningen
om organismer och om aktiva eller styrande principer, varför det finns anledning
att helt kort redogöra för den. Vi har i kapitel 3 sett hur förnuftet skulle utöva
kontroll över de mänskliga affekterna, samt att detta var nödvändigt för att männi-
skan skulle kunna fungera på ett vettigt sätt och inte skada eller kanske förstöra sig
själv. Människan uppfattades som en organism bestående av olika delar, vilka alla
stod eller skulle stå under förnuftets styre. Förnuftet fungerade alltså som en
styrande princip utan vilken individen inte kunde realisera sitt rätta väsen; utan
detta som ledstjärna skilde hon sig inte från djuren.

Denna uppdelning av styrande och underlydande inom en organism var inte
begränsad till människan, utan central inom den aristoteliska kosmologin
överhuvud.41 Enligt denna var en organism en helhet av olikartade delar. Alla
levande ting, alla av levande sammansatta ting (till exempel ett hushåll, ett samhälle
eller besättningen på ett fartyg), liksom många döda ting, var organismer.
Organismtanken byggde på ömsesidigt beroende och hierarki. Delarna i
organismen fyllde olika funktioner vilka alla var nödvändiga varför de stod i ömse-
sidigt beroende till varandra, och de kunde därför inte förändras hur som helst utan
att organismen skadades. Delarna var hierarkiskt ordnade i styrande och underord-
nade. I människan regerade själen över kroppen, och i den mänskliga själen förnuf-
tet över begären.42 På så sätt ansågs det i varje organism finnas en styrande del,
medan övriga delar tillskrevs en tjänande roll:

I allt som är sammansatt av flera ting och blir en enhet, antingen denna består av
sammanhängande eller disparata delar, där visar det sig alltid att det finns något som
styr och något som är underordnat. Detta är fallet med alla levande varelser i naturen.
Även hos livlösa företeelser, som i skalan, finns det en styrande princip, men detta
ligger kanske utanför ämnet.43

                                                          
39 Brunner 1949, s 251. Aristoteles 1993, s 11f.
40 Brunner 1968, s 111.
41 Ibid., s 114.
42 Struve 1978, s 14f ger en utmärkt redogörelse för organismtanken hos Aristoteles; Aristoteles
1993, s 147, 231, 303.
43 Aristoteles 1993, s 15. Struve 1978, s 15; Per-Arne Karlsson 1988, s 363f.
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En central del av den aristoteliska organismtanken är att organismen, helheten, inte
endast är mer än summan av delarna, utan att delarna endast existerar till fullo så
länge de fyller en (bestämd) funktion inom organismen.44 Men på samma sätt har
organismen i sin helhet en funktion, ett ändamål – människan till exempel har som
funktion att söka det högsta goda – och om dess styrande del eller princip inte kan
verka för att organismen ska fylla denna funktion, till exempel om proportionen
mellan delarna inom organismen förändras – om ordningen mellan styrande och
tjänande omkastas – har organismen upphört eller förvandlats till en annan orga-
nism.45 När förnuftet slutar befalla över affekterna är människan endast en männi-
ska till namnet, för att egentligen vara ett djur.

Organismtanken, och därmed uppfattningen om en styrande princip, förenar de
tre nivåerna av etiken.46 Såväl individ som hushåll och samhälle uppfattades som
organismer, vilka inte kunde bestå utan en styrande, organiserande princip. På
samma sätt som förnuftet enligt den aristotelisk-skolastiska filosofin utgör den
aktiva eller styrande principen i kroppen, utgör husfadern hushållets styrande prin-
cip (vi återkommer till samhällsnivån i kapitel 5).47 Även om de övriga
hushållsmedlemmarna genom ett måttfullt och dygdigt beteende kan medverka till
hushållets bevarande och välstånd, faller den reglerande rollen på husfadern, vilken
ensam anses besitta alla nödvändiga dygder och som därför är ålagd att regera och
fostra hushållets övriga medlemmar, på samma vis som det åligger förnuftet att
regera över och reglera affekterna.48 De övriga hushållsmedlemmarnas dygd och
därmed hushållets upprätthållande ankommer på husfaderns aktivitet. Det föll på
denne att avstyra all odygd och se till att alla med flit uppfyllde sina sysslor.
Uppfattningen om husfadern som en primus motor eller styrande princip regerande
över de övriga framgår tydligare i ett citat rörande förhållandet mellan husfader och
tjänstefolk, ur ett ursprungligen franskt, sedan via en tysk översättning till svenska
översatt verk av Gilbertus Cognatus (Cousin, död 1567):

Vthi ringa Saker [åsyftar de uppgifter tjänstefolket utför i hushållet] tienar Tienaren
Hwsbonden/ men vthi större och wichtigare saker tienar Hwsbonden Tienaren: Ty
han herbergerar honom vti sitt Hws/ förskaffar honom Födo och Kläder låckar och
drager honom ifrån ondt Sälskap/ vnderwijser honom vthi Konster och gode Sedher/
förer och ledsagar hans oskickeliga Hufwud och galna Vngdom medh en måtteligh

                                                          
44 Struve 1978, s 15; Aristoteles 1993, s 9.
45 Här finns inte anledning att ge någon mer detaljerad redogörelse för tänkandet kring syfte,
funktion eller form hos Aristoteles; se Nussbaum 1978, s 67-74, som också behandlar organism-
tanken, s 76ff.
46 Brunner 1968, s 113.
47 Detta behandlar Aristoteles 1993, s 45-51. Se Brunner 1949, 248ff; 1968, s 112; samt
Hoffmann 1959, s 93 för en tydlig tidigmodern redogörelse (Franz Philipp Florinus, Oeconomus
Prudens et Legalis, 1702).
48 Hoffmann 1959, s 12, 92. Man kan påminna om Stiernhielms Hercules, vari husbonde respek-
tive tjänstehjon vid ett tillfälle (vers 503ff) representerar förnuftet, den högre delen av själen,
respektive sinnena, den lägre delen; detta har påtalats av Friberg 1945, s 241. Samma liknelse
finns i Hall 1673, s 3; [Boutald] 1707, s 130.
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Aaga på rätta Wägen/ och ther honom hans sielfswåld eller flättia skulle tilstädias/ så
skulle han råka vthi allahanda synder och laster.49

I ett verk av en inte namngiven engelsk författare översatt av den som poet mer
kände Johan Gabriel Werving framgår uppfattningen om husfadern som den
styrande principen lika tydligt då denne behandlar makens plikter gentemot hust-
run. För att visa att mannen har som skyldighet att regera över hustrun utgår han
från efesierbrevets verser 5:22-23 (vilka ingår i Hustavlan) – ”Hustrurna ware sine
män vnderdåniga såsom Herranom. Ty mannen är hustrunes hufwud: Såsom ock
Christus är Församlingennes hufwud” – vilka han sedan förklarar på följande vis:

Såsom uti hufwudet sitter förnufftet/ förståndet och försichtigheten; så bör ock han
[maken] wara henne en kiälla/ hwaruthur alt detta härflyter/ så att han kan oplösa
hennes twifwelsmål/ rätta hennes wägar/ och leda henne på den stijgen som kallas
helig”.50

Att hushållets övriga medlemmars dygd var betingad av husfaderns verkan framgår
tydligt i ett verk i vilket utifrån Genesis 37:9 liknelsen görs mellan himlakropparna
och hushållet: husfadern är solen, hustrun månen, och barnen och tjänstefolket
stjärnorna. Månen och stjärnorna får sitt ljus av solen. Ett hushåll utan husfader är
som en båtsman utan roder eller kompass eller som ett får utan sin herde:

Ja när Mannen döör sin kos/ så är tiukasta [tjockaste, d v s största] och största sorgen
hoos een ährligh Enckia/ och kiärligh Hwßfolck. Ty the äro vthan för sådan Regent
och Styreman. Tå faar Hwsfolcke lijka som en Krijgzman/ som sijn Öffuerste/ såsom
Båtzman/ som Skepsrodert eller Compåssen/ som Fåår sin Heerda etc bortmist
haffua.51

Den grundläggande dygden för husfadern – liksom för de övriga hushållets med-
lemmar – är gudsfruktan. Gudsfruktan är (såsom för Linné ovan) en förutsättning
för andra dygder, och den framhålls i hushållningslitteraturen alltid som den
främsta av dessa. I allt han gör skall husfadern tjäna och frukta Gud.52

Därefter skall, såsom Törnewall påpekade ovan, husfadern kunna regera sig själv.
Den kan inte rätt ordna hushållet och regera över hushållets medlemmar och ting
som inte först känner och kan styra sig själv. I verket Oeconomia eller berättelse om
itt christelighit hwshåld sampt sköne andechtighe korte hwsböner, för allehanda stand...

                                                          
49 Cognatus 1683, s 40f. Detta verk utkom på svenska för första gången år 1617. Det är tryckt
tillsammans med några mindre skrifter om hushållning (Anonym 1683, Bernard av Clairvaux
1683).
50 Werving 1699, s 90-93, citat s 93.
51 Insulaeus 1633, [I:]XIV. Detta arbete är ett plagiat, då det är ett ordagrant omtryck av Olaus
Ericis Speculum domesticum, Kalmar 1628; Collijn 1942-43, sp 413.
52 Tydliga exempel utgörs av Anonym 1683, s 59f; Bjugg 1689 (opaginerad, första textsidan);
Rålamb [1690], s 92; Lagerlöf 1714b, s 55; Schering Rosenhane 1944, s 8f; Brahe 1971, s 46.
Hoffmann 1959, s 97; Pleijel 1970, s 33.
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(1632), författat av den tyske prästen Johannes Mathesius (död 1565) och översatt
till svenska av en Arvid Olai, skall husfadern be till Gud om ett gott förstånd, vilket
är en förutsättning för att han sedan kristligt kan regera över ”hustro, Barn och
hwsfolck”.53 Husfadern måste alltså känna sig själv och kunna kontrollera sina
affekter och begär. Med Schering Rosenhanes ord:

Sädan husshållet nu ähr inrättat och begynt, och hussbonden träder till sitt ämbete
dätt adt regera och förestå, Så måste han thet besinna och lära, adt såsom han tager sig
uppå adt regera sine underhaffwande, Så måste han först och för all ting weta regera sig
siällff, och sig så i sitt leffwerne comportera och ställa adt han winner respect och lydna
hooss sine ägde…54

Husfaderns förmåga att regera sig själv är alltså primär. Om han inte förmår detta
kan han inte heller regera över hushållet, som därmed saknar en styrande princip:

Altså haffuer Gudh giffuit Mannenom i Hwset Herrawäldet/ icke at han skal eller må
illa regera som han wil/ vthan at han medh Förnufft/ thet regera och förestå skal.55

I allt sitt beteende skall husfadern därtill ha Försiktigheten eller Visheten (Pruden-
tia), förfarenheten, som ledstjärna.56 Det fordras vett och skicklighet för att hålla
ordning på hushållets medlemmar samt till att beräkna produktion och konsum-
tion. Detta kräver att han brukar sin erfarenhet och lyssnar på äldre, kunnigare män
om så behövs, för att i slutändan se till att allt går ihop.

Husfadern är enväldig i hushållet, varför han därnäst såsom framgått har att
regera över hushållets övriga medlemmar samt över produktionens alla led och kon-
sumtionen.57 Med den tyske författaren von Hohbergs ord: ”En husfar liknar en
husklocka, efter vilken var och en måste anpassa sig i uppstigande, sänggående,
arbete, måltider och i alla sysslor”.58 Den dygd som skall är helt grundläggande för
den gode husfaderns maktutövande över hushållets övriga medlemmar är rättvisan,
Justitia.59 Husfadern skall vara rättvis mot de övriga inom hushållet liksom mot
utomstående. Han skall hålla ord, vara uppriktig, inte bedraga folk, vara misskund-

                                                          
53 Mathesius 1632 (opaginerad). Se även Petri 1897, s 21.
54 Schering Rosenhane 1944, s 8. Lemwig 1673, s 89ff; [Cato] 1693, bok 1, § 37; Lagerlöf
1714b, s 85 (dikt av Johan Linder). Brunner 1949, s 251. Se även Xenophon 1994, s 139 (VII:6).
55 Insulaeus 1633, [I:]V.
56 Bernhard av Clairvaux 1683, s 101f; Rålamb [1690], s 2; Törnewall 1694 [förord].
57 Brunner 1949, s 240, 246; 1968, s 111.
58 ”Ein Hausvater gleichet einer Hausuhr, darnach sich jedermann mit Aufstehen, Schlafegehen,
Arbeiten, Essen und allen Geschäften richten muß”, Wolf Helmard von Hohberg, Georgica
Curiosa (1681), del I, s 176, citerad efter Brunner 1949, s 284f; jämför uttalande hos Lemwig
1673, s 89; Rålamb [1690], s 92; Brockenius 1696, s 151.
59 Brahe 1971, s 120. Se även Horstbøll 1989, s 35f.
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sam med fattiga.60 Husfadern skall också inför hustru, barn och husfolk föregå med
gott exempel.61

Den rättvisa det handlar om är den proportionerliga rättvisan såsom denna
definierats inom den aristotelisk-skolastiska filosofin. Enligt Aristoteles finns det två
typer av rättvisa, en universell och en partikulär, och den partikulära var i sin tur
uppdelad i två delar, den distributiva och den korrektiva eller kommutativa
rättvisan. I hushållet gäller den distributiva rättvisan. Den rör fördelandet av
hedersbetygelser, ägodelar, tjänster, plikter och rättigheter inom en samlevnad
(hushåll, grupp, samhälle), och är “jämlik”, inte i modern mening, utan i
geometrisk, proportionerlig mening. Den är alltså avhängig vars och ens plats i
hierarkin i samma samlevnad. Det vore ojämlikt att dela ut lika stora delar till
ojämlika personer eller olika stora delar till jämlikar.62 Sven Lagerlöf definierar i en
skrift om ”Landsens Cultur” rättvisan eller rättrådigheten på följande vis:
”Rättrådigheten gör sinnet benäget at förswara rätt och rättwijsa/ och hwariom och
enom tilägna det honom tilkommer”.63

Förhållandet mellan man och hustru

Hushållets interpersonella förhållanden är, såsom ovan sagts, man – hustru, fader –
barn och husfader – tjänstefolk. De utvecklades stundtals i det att
modern/matmodern inlemmades. Vi får då man – hustru, föräldrar – barn, och
herrskap – tjänstefolk. Denna utvidgning innebar emellertid inte att husfaderns
enväldiga position försvagades.

Viktigast av dessa förhållanden var det första, då äktenskapet ansågs utgöra hus-
hållets grund. Det förutsattes att husfadern var en gift man, liksom ansågs det som
självklart att den ogifte mannen inte var en fullgod husfader och den ogifte man-
nens hushåll inte ett riktigt hushåll. Huruvida en person var gift eller inte avgjorde
hans eller hennes status och därmed funktion.64

Äktenskapet byggde på endräkt.65 Mannens uppgift i äktenskapet var att försörja
och regera över sin fru, undervisa henne och tillse att hon var dygdig, gudfruktande
och förståndig, varmed hon fullgjorde de plikter vilka var förenade med rollen som

                                                          
60 Schering Rosenhane 1944, s 9.
61 Ibid., s 6; Brockenius 1696, s 159f.
62 Rättvisan behandlas i Aristoteles 1988, bok 5; Reardon 1943, s 38f; Finley 1970, s 5; Delblanc
1961, s 52f. Om den kommutativa rättvisan, se kapitel 7, not 91. Den universella rättvisan har
att göra med lydnad av lagar och normer. För samtida redogörelser, se Gyldenstolpe–Reftelius
1649, teser XXII-XXVI, eller Liungh–Hult 1662, s 178ff, 184-190.
63 Lagerlöf 1714b, förord. Gyldenstolpe–Reftelius 1649, tes XXV; Liungh–Hult 1662, s 178;
Axelius 1662, [s 30f (då verket saknar såväl paginering som rubriker har jag paginerat det med s 1
som första textsidan efter förordet)]; Lemwig 1673, s 24.
64 Petri 1897, s 8; Schering Rosenhane 1944, s 8. Hoffmann 1959, s 107; Horstbøll 1989, s 34;
Stadin 1997a, s 206, 209, 211f. Se även Roper 1989, s 31.
65 Fischer 1618, s 204f; Werving 1699, s 119; Schering Rosenhane 1944, s 10.
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hustru.66 Mannens ansvar för kvinnans dygd framhölls, såsom i följande passage i en
predikan av kyrkoherden Zacharias Brockenius, som predikade över hustavlan:

Hustruna kunna och lätteligen feela. Effter theras Män hafwa Wälde öfwer them när
så skeer/ åligger Männerna them at styra/ förmana och rätta med Försichtighet och
lindring…67

Självfallet betonades följaktligen mannens bestämmanderätt över hustrun, liksom
hustruns plikt att lyda. Hennes dygder var hörsamhet, lydaktighet och underdånig-
het, och detta även om hon led under en dålig make.68 Husfadern fick emellertid
inte vara en tyrann, eller, för att använda ett från Jesu Syrak ofta citerat uttryck, ett
rytande lejon i sitt hus, och han skulle avhålla sig från våld.69 Kvinnan var enligt det
första Petrusbrevet och Hustavlan det svagare kärilet, och därför måste mannen i
sitt välde över henne visa tålamod och ibland ”see genom fingher” då hon felade,
för att inte split skulle sås mellan de äkta hälfterna.70 Rättvisan var som all dygd en
balansgång mellan överflöd och brist; husfadern fick inte vara för sträng eller för
slapphänt. Han skulle sörja för att hustrun inte hemföll åt överflöd och fåfänga,
men fick inte heller kläda och föda henne under hennes stånd.71

Det föll också på den ogifte, blivande husfadern att rätt kunna välja sin hustru.
Han fick inte välja någon på grund av hennes rikedom, skönhet eller höga stånd
utan måste se till huruvida hon var from och gudfruktig, dygdig och kunnig, och i
vad mån hon kunde bidra till hushållets skötsel.72 Den dåliga hustrun togs ofta upp
till ingående behandling samt varnades för. Hon hade genom sitt beteende sagt upp
mannens rätt och plikt att utöva makten i hushållet. Den hustru som inte var lydig

                                                          
66 ”Tu måste och henne rätt styra/ regera
Städz lära at daglig i Dygd sig förmehra”,
Törnewall 1694, I; Brockenius 1696, s 109-116; Werving 1699, s 94-102.
67 Brockenius 1696, s 117.
68 Hustavlan 1677 III.2; Hunnius 1606. S 200; Fischer 1618, s 240f; Lemwig 1673, s 95;
Brockenius 1696, s 120f; Werving 1699, s 105-111; Petri 1897, s 40ff; Schering Rosenhane
1944, s 15. Åsbrink 1959, s 27-36, behandlar treståndslärans och Luthers syn på kvinnan i
hushållet. Stadin 1997a, s 209; Horstbøll 1989, s 35. För en detaljerad redogörelse för hustruns
dygder, se Bergner 1997, passim. Bo H Lindberg 1992, s 221ff har behandlat synen på hushåll
och äktenskap i juridisk litteratur.
69 Uttrycket är från Jesu Syrak 4:34 (4:30 i Bibel 2000). Fischer 1618, s 232f; Insulaeus 1633,
[I:]VIII; Törnewall 1694, I; Brockenius 1696, s 117; Petri 1897, s 24; Schering Rosenhane 1944,
s 10, Brahe 1971, s 119f. Se också Åsbrink 1959, s 33; Stadin 1997a, s 212.
70 1 Pet 3:7. Petri 1897, s 23f, citat s 24. Fischer 1618, s 226, 228f; Insulaeus 1633, [II:]II; Hus-
tavlan 1677, III.1; Brockenius 1696, s 109; Werving 1699, s 103f; Schering Rosenhane 1944, s
10.
71 Törnewall 1694, I; Brockenius 1696, s 115f. Samma uppfattningar som här redovisats
framträder i de avhandlingar vari äktenskapet behandlas och som analyserats av Nilsson 1973,
s 78f.
72 Brockenius 1696, s 106; Schering Rosenhane 1944, s 8; Brahe 1971, s 39.
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utan vrång och grälsjuk förstörde hushållets ordning och beredde snart dess under-
gång genom olydnad, slösaktighet och vanskötsel av sina plikter.73

Förhållandet mellan föräldrar och barn, samt mellan herrskap och tjänstefolk

Husfadern var allsmäktig i hushållet och barnens förhållande till sin fader, liksom
till sin moder (som var underordnad fadern men överordnad barnen), var givet:
Enligt det fjärde budordet skall barnet vörda sina föräldrar och visa dem hörsamhet.
Hörsamheten var för barnen liksom för hustrun den främsta dygden. Lydnad,
fromhet, flit och tacksamhet var vad som förväntades av barnen.74 Föräldrarnas
uppgifter var ”omsorgh, Underwißning, Näpst”.75 Med det första avsågs att barnen
skulle försörjas och klädas, och med det andra att de skulle läras gudsfruktan, den
rätta kristna läran, samt, i mån av råd, även någon boklig konst. Med näpst avsågs
att riset inte fick ligga oanvänt.76 Per Brahe citerar Jesu Syrak. ”Hafuer tw [du] Barn
så tuchta them och bögh theras halss alt ifrå vngdomenn”.77 Aga i otid och andra
former av tyranni var dock inte tillåtet.78

Av stor vikt var också att föräldrarna höll sina barn under uppsikt och sörjde för
att de inte hemföll åt lättja, utan istället ägnade sig åt sysslor, vilket höll dem till
gudsfruktan samt borta från odygdens väg.79 Laurentius Petri skriver att barn borde
arbeta, inte endast för födan, utan även för att de annars hemfaller åt de laster som
följer av lättjan:

Och skall man låtha barnen arbetha, ickie for then skull allena, att the således måghe
tiena sitt brödh och ickie ätha fåfengtt, wtan mÿckit meer för then skull, att man medh
arbetet månghe skendelighe och skadhelighe lasther, wthi huilka the elies genom
fåfengio sachta falla motte, forekomma och fortagha skall, såsom är liugha, stiela,
bedragha, dricka, dubbla, bola etc. Tÿ thet fhelar allrigh, att thett iu så mosthe tilgåå,

                                                          
73 Hunnius 1606, s 204f; Mathesius 1632; Törnewall 1694, I; Petri 1897, s 41f, med hänvisning
till ordspråksboken 11:22, 14:1 (14:1 handlade fram till 1917 års bibel om kvinnors vishet och
dårskap, medan Bibel 2000 är könsneutral); Schering Rosenhane 1944, s 10, 19. Stadin 1997a,
s 211.
74 Jonæ 1605, s 346ff; Lemwig 1673, s 101; Brockenius 1696, s 143-147; Cecil 1697, s 67;
Werving 1699, s 64ff; Petri 1897, s 54f, 60f; Schering Rosenhane 1944, s 15f; Brahe 1971, s 8.
Hoffmann 1959, s 134, 137-140. Detta framgick även i 1600-talets svenska predikningar; Kalm
1948, s 220-223. Se också Hedenborg 1997, s 189 som berör litteratur för barn. Astrid Norberg
1978 analyserar barnens och föräldrarnas plikter enligt Luthers katekes i socialpsykologiska
termer; särskilt s 19-27, 60-63.
75 Lemwig 1673, s 99.
76 Jonæ 1605, s 325ff; Hunnius 1606, s 216f, 219, 228f; Insulaeus 1633, [I:]IX; Lemwig 1673,
s 99f; Törnewall 1694, I; Brockenius 1696, s 137f, 140f; Werving 1699, s 52-56; Petri 1897, s
44-49; Brahe 1971, s 119. Jesu Syrak 22:6, 30:1-12.
77 Brahe 1971, s 10; Jesu Syrak 7:25 (7.23 i Bibel 2000).
78 Hunnius 1606, s 238; Törnewall 1694, I; Brockenius 1696, s 138; Cecil 1697, s 67; Petri
1897, s 48.
79 Jonæ 1605, s 323f; Hunnius 1606, s 240; Brockenius 1696, s 131, 140; Werving 1699, s 59;
Schering Rosenhane 1944, s 9. Denna uppfattning förekommer även i Jesu Syrak 30:13.
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som then wÿse Cato haffuer sagdtt: När man intet haffuer göra, såå lärer han [d v s
man] göra thet ondtt är.80

Husfaderns rättigheter och skyldigheter gentemot tjänstefolket skilde sig inte
mycket från dem gentemot barnen, och ofta behandlades dessa grupper som mer
eller mindre enhetliga. Ett talande exempel är det nämnda verk vari framställs
liknelsen mellan ett hushåll och de olika himlakropparna, där det i titeln anges att
verket är “sammanhemptat aff then Lÿknelsen/ ther GVdh… lÿknar Hwsbondan
widh Solan/ Hustrun widh Månan/ Barn etc widh Stiernor”.81 Till att börja med
hade husfadern att försörja dem med mat och kläder, att inte förskjuta dem då de
var sjuka och inte kunde bidra med sitt arbete, samt att undervisa dem.82

Försörjningen skulle präglas av måttlighet och rättvisa och tjänstefolket skulle förses
med kläder efter behov och inte efter dess vällust – om detta mera nedan.
Svordomar skulle bestraffas, liksom andra synder och laster, såsom – enligt Brahe –
hor, lönskaläger, slagsmål, stöld, olydnad, trätor och sammansvärjningar.83 Återigen
framhölls dock vanligen att husfadern inte får vara någon tyrann.84

Därtill måste husfadern även se till att tjänstefolket var sysselsatt. Tjänstefolket
framhölls ibland som synnerligen benäget till odygd och laster – i det svenska
förordet till Cognati Hwsdräng hävdas att detta stånd särskilt drabbats av satans
ränker.85 I detta verk framgår dock att husfadern inte kunde fritas ansvar om
tjänstefolket var odygdigt. Ett lastbart tjänstefolk kunde undvikas genom goda val
vid anställningar.86 Framför allt fick emellertid husfadern inte under några
omständigheter vara lat, och han skulle lägga särskild nit vid att hålla tjänarna
sysselsatta. Att ha tjänstefolk som går sysslolöst ansågs av hushållningslitteraturens
författare genomgående vara allvarligt emedan sådant inte endast tärde på hushållets
resurser, utan framför allt för att det därigenom hemföll åt laster såsom lättja,
dobbel och fylleri. Sysslolösheten var moder till en rad laster, och därmed var det
också en allvarlig högfärdssynd att ha för mycket tjänstefolk; det var att föra dem i
fördärvet genom att tvinga dem genomleva sina dagar ätandes, drickandes och i

                                                          
80 Petri 1897, s 49.
81 Insulaeus 1633, min kursivering. Jonæ 1605, s 334ff; Schering Rosenhane 1944, s 15f.
82 Jonæ 1605, s 331ff; Lemwig 1673, s 102; Törnewall 1694, II; Brockenius 1696, s 160f; Petri
1897, s 26; Schering Rosenhane 1944, s 11 visar tydligt hur rättvisan skall styra husfaderns
agerande gentemot tjänstefolket. Se även Pleijel 1970, s 70.
83 Brahe 1971, s 103.
84 Se t ex Cognatus 1683, tyske översättarens förord, s 18f. Lemwig 1673, s 102; Schering Rosen-
hane 1944, s 11; Brockenius 1696, s 161ff.
85 Cognatus 1683, Dedicatio.
86 Ibid., s 2f; Brockenius 1696, s 160; Werving 1699, s 133.
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overksamhet.87 Dock skulle måttlighet råda då husfadern inte skulle sätta folket i
arbete under söndagar och högtidsdagar.88

Det ankom även på husfadern att vara närvarande så mycket som möjligt samt
att se till att tjänstefolket skötte sig då han var frånvarande.89 Att tjänstefolket var
försumligt då husfadern var borta om inte denne tog till olika medel, som att ge var
och en tydliga uppgifter vilka sedan kunde kontrolleras vid hemkomsten, togs för
givet.90 Detta är också helt rimligt – även vid förbigående av författarnas
samhällsställning – med tanke på att hushållsmedlemmarnas dygd i grund och
botten ansågs vara avhängig husfaderns dygd och på dennes gärningar såsom
hushållets aktive princip. Ett antikt uttryck, ”Bondens öga gör hästen fet”, varmed
menas att husfaderns personliga och aktiva närvaro bäddar för ett blomstrande
hushåll, återkommer ofta.91

Tjänstefolkets främsta dygder var förstås – förutom gudsfruktan – flit,
hörsamhet och lydnad.92 De skulle därtill veta sin plats och låta nöja sig med mat
och dryck efter vad som var skäligt, samt akta sig för högfärd – “wij måstom icke
högre flyga än wingarna bärom oß” heter det i en text.93 De skulle också vara tysta
och inte gnälla eller tala om hushållet med andra människor.94

Med tanke på Samuel Pufendorfs inflytande på det samhälleliga tänkandet mot
slutet av 1600-talet, kan med Bo Lindberg framhållas, att dennes beskrivning av
relationerna inom hushållet inte rymde någonting som inte var förenligt med hus-
tavlan.95 Detta gäller även framställningarna i ämnet i de svenska avhandlingar vilka
i olika grad var influerade av Pufendorfs lära. Äktenskapet bygger enligt dessa på ett
ömsesidigt fördrag, på samtycke och överenskommelse, och all den makt mannen
har över hustrun kan härledas ur detta fördrag; den är alltså inte av Gud given.
Mannen tillskrivs dock väldet över hustruns person och egendomar. Den eventuella
följdfrågan, huruvida mannens välde, då det inte var givet av Gud, verkligen
behövde gälla, ställdes heller aldrig. Mannens överhöghet togs för självklar och

                                                          
87 Jonæ 1605, s 329; Hunnius 1606, s 324; Insulaeus 1633, [I:]IX; Cognatus 1683, tyska över-
sättarens förord, s 28f; Anonym 1683, s 78ff, s 98. Törnewall 1694, II; Brockenius 1696, s 163f;
Brahe 1971, s 72, 91f; Rålamb [1690], s 95 (utan emfas på odygder). Samma uppfattning finns i
Jesu Syrak 33:26-29.
88 Jonæ 1605, s 329f; Hunnius 1606, s 311; Brockenius 1696, s 164; Schering Rosenhane 1944,
s 11; Brahe 1971, s 91f.
89 Brahe 1971, s 78ff; Colerus 1686, s 5, 20.
90 Brahe 1971, s 92; Colerus 1683, s 90, 108f; Törnewall 1694, II; Brockenius 1696, s 155f.
Bjugg 1697, under rubriken ”För Legodrängar”.
91 Petri 1897, s 68; Schering Rosenhane 1944, s 6; Colerus 1683, s 83; Rålamb [1690], s 3.
Uttrycket finns i Xenophon 1994, s 175 (XII:20), med andra ord hos Cognatus 1683, tyske över-
sättarens förord; Bernhard av Clairvaux 1683, s 102; Törnewall 1694, II; Brockenius 1696, 155f.
92 Anonym 1683, s 63; Brockenius 1696, s 155f, 158; Werving 1699, s 145-152. Hoffmann
1959, s 25. Om fliten, se nedan.
93 Anonym 1683, s 61f, citat s 62; se även s 96; Brahe 1971, s 103; Cognatus 1683, s 49f;
Brockenius 1696, s 157; Bjugg 1697, ”För Legodrängar”.
94 Cognatus 1683, s 24f; Anonym 1683, s 83.
95 Bo Lindberg 1976, s 33.
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någon motivering därför behövdes knappast.96 Vad gäller förhållandet mellan hus-
fader och tjänstefolk framhåller Lindberg att den uppfattning om en naturlig
jämlikhet man finner i den pufendorfska naturrättsläran kan göra detta mindre
självklart – men några belägg för att det verkligen tolkats på detta vis har Lindberg
inte funnit i de svenska avhandlingar i ämnet som utgör hans källmaterial.97

Hushållets materiella försörjning – autarkisträvan

Hushållets funktion eller mål ansåg de svenska 1600-talsförfattarna vara reproduk-
tion genom välståndsskapande. Välstånd definieras av Aristoteles som tillgången på
det som är nödvändigt för livsuppehället och gagneligt för hushållets (eller statens)
samfällighet.98 Välstånd är därmed inte gränslöst, utan är ett medel eller med den
aristoteliska terminologin en verksamhet för att uppnå ett mål och verksamheter är
aldrig gränslösa. Välstånd är närmare bestämt det medel som behövs för upprätt-
hållandet av ett hushåll, eller, för den delen, av en stadsstat, Polis. Som för alla
medel sätts gränserna för välståndet av dess mål.99 Det välstånd som hushållet
strävar efter har alltså som mål hushållets upprätthållande.

Härmed formulerar Aristoteles en central punkt i hushållningsläran: Autarki
eller självhushållning som ett mål för den gode hushållaren. Ett fungerande hushåll
skall producera välstånd så att det utifrån detta förmår att reproducera sig. Den mate-
riella sidan av hushållningen innebar en strävan efter behovstäckning och största
möjliga oberoende, och i bästa fall ett överskott med vilket kommande behov
lättare kunde täckas. En benägenhet att återinvestera överskottet i någon vinst-
bringande verksamhet var däremot inget som författarna av hushållningslitteraturen
gav uttryck för.

Ehuru autarkimålet inte innebar avskärmning från omvärlden, präglade det
emellertid inställningen till handel. Brist på en vara skulle avhjälpas med avsalu av
de varor vilka var överflödiga inom hushållet. Vi skall nedan återkomma till han-
deln. Det kan emellertid i det följande vara lämpligt att dela in den materiella delen
i tre delar: konsumtion, produktion samt handel (och vandel) med världen utanför
hushållet. Delen handel utvidgas genom termen vandel då ett exempel kommer att
ges på att de för hushållet avgörande skadliga relationerna med yttervärlden inte
nödvändigtvis hade med handel att göra men ändå var av delvis ekonomisk natur.
Samtliga dessa tre faktorer syftade till att hålla en positiv balans mellan ingående
och utgående medel samt att rätta mun efter matsäck.
                                                          
96 Ibid., s 133f.
97 Ibid., s 135.
98 ”Ett slag av förvärvande är alltså naturligen en del av hushållningen, eftersom det antingen
måste finnas, eller hushållningen måste se till att det finns, ett förråd av de ting som är nödvän-
diga för livsuppehället och gagneliga för statens eller hushållets samfällighet. Sann rikedom tycks
bestå av dessa ting”; Aristoteles 1993, s 29.
99 Finley 1970, s 16; Aristoteles 1993, s 29. Ett liknande resonemang hos Xenofon finns redogjort
för hos Hoffmann 1959, s 8.
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Konsumtionen

Vad beträffar konsumtionen handlar det återigen om husbondens förmåga att lägga
band på sina affekter och begär, att välja den gyllene medelvägen. Hushållnings-
läran predikar sparsamhetens evangelium.100 Husfadern får inte frossa och supa,
utan skall, som Rosenhane påpekar, beflita sig om sparsamhet och måttlighet i allt
samt ”låta sig nöija mäd husmanskåst”.101 Frosseriet och fylleriet fördöms, liksom
andra lastbara beteenden vilka sätter hushållets existens på spel genom att förbruka
dess resurser eller ta i anspråk husfaderns tid, såsom spel och dobbel samt rännande
efter andra fruntimmer.102

Det ankommer också på husfadern att genom tukt, förmaning och ett gott
exempel förmå hushållets övriga medlemmar att inte hemfalla åt dylika slösaktiga
laster. Hushållets konsumtion avgörs av husfaderns förmögenhet och ställning, och
därefter skall den vara väl avvägd.103 Allt som finns i hushållet skall fylla en funk-
tion, och en viktig del i hushållningen är således utrensandet av allt kostsamt som är
överflödigt, framför allt då tjänstefolk – för mycket tjänstefolk var som ovan
nämnts en allvarlig förseelse – och djur, men även byggnader, vilka inte får vara för
stora eller för påkostade. Hushållningsläran handlar till stor del om att rätta
munnen efter matsäcken, och rymmer mycket kritik mot överflöd.104 Tjänstefolket
skall förses med kläder efter nödtorft och inte efter vällust, och de skall också nöja
sig med den mat som finns tillhanda och i förråden.105 Brockenius påpekar att Gud
förunnat människan kläder inte endast till skydd utan även till prydnad, men detta
måste ske med måtta och ”effter hwar och ens Stånd och Wärde”. I synnerhet
kvinnan har av Gud unnats rätten till en klädsam dräkt varför det är mannens plikt
att förse henne med en sådan, men endast i enlighet med ståndstillhörighet och
utan för mycket prakt och högfärd.106 Allting skall ha sin rätta proportion och där
inte måttlighet råder tar fattigdomen snart över.107

Precis som rörande all dygd är denna mer konkreta måttlighet – det vill säga
måttlighet i mat, dryck, klädnad och byggnadsverk – en balansgång mellan två
                                                          
100 Se t ex Brahe 1971, s 59; Lemwig 1673, s 89f; Lagerlöf 1714b, förord.
101 Schering Rosenhane 1944, s 9.
102 Törnewall 1694, IV; Brahe 1971, s 58. Colerus [1620] är en översättning av bok II, kapitel 16
av Johannes Colerus Oeconomia. Det handlar om dryckenskapens skadlighet och finns inte med i
den svenska utgåva av Colerus verk som annars refereras i detta kapitel (Colerus 1683, Colerus
1686).
103 Brahe 1971, s 72ff.
104 Bernhard av Clairvaux 1683, s 105, 108, 110f; Colerus 1683, s 84, 138; Colerus 1686, s 118,
med hänvisning till ordspråksboken 25:16; Rålamb [1690], s 101 (”Förtäringen lärer en klook
huußhållare wäl i acht taga/ såsom Språket lyder/ nembligen: han rätter Munnen effter Maat-
säcken”); Törnewall 1694, IV; Hiärne 1696, s 2, 45; Werving 1699, s 114ff; Schering Rosenhane
1944, s 9f, 40; Brahe 1971, s 72, 93.
105 Cognatus 1683, s 19, 49f; Anonym 1683, s 96; Bernhard av Clairvaux 1683, s 104.
106 Brockenius 1696, s 115f, citat s 115.
107 Ibid., s 115f, 126; Werving 1699, s 62f; Schering Rosenhane 1944, s 9, not 13; Brahe 1971,
s 72f. Brahe (s 71f) påpekar att vid gästabud skall finnas mat till överflöd, men endast för de
finare gästerna. Därtill får man inte hålla gästabud för ofta.
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laster, girigheten och slöseriet. Werving framhåller att ”det gyllende medlet är det
bästa”, och Brahe skriver att ”ändog girigheett och Slöserij äre tuert emot huartt
annet, Så äre the likuel både wikne Långt ifrån dygdenn opå begge sijder”.108 Girig-
heten är per se en last (en ytterlighet i förhållandet till måttan) och fördöms i orda-
lag lika hårda som slösaktigheten. Husfadern skall leva i enlighet med sitt stånd,
något som tillåter vare sig slöseri – att leva över sitt stånd – eller girighet, vilket
innebär att leva under sitt stånd och i armod trots att man äger vad som behövs.109

I den mån ekonomin i förhållande till ståndstillhörighet tillåter någon frikostig-
het måste en sådan utövas, naturligtvis med måtta: tjänstefolket kan ges belöningar,
de fattiga allmosor, främlingar ett härbärge.110 Denna skyldighet till frikostighet är
ytterligare en anledning till att girighet fördöms.

Produktionen

Måttlighet och sparsamhet – två dygder vilka ligger mycket nära varandra – förenat
med ett autarkimål innebär förstås att konsumtionen bör vara anpassad till produk-
tionen. Husfadern skall också sörja för att vad som konsumeras i så hög grad som
möjligt produceras på den egna gården och avhålla sig från att köpa – det som skall
ätas skall vara vad som finns tillhanda och i förråden såsom ovan sagts. Ett antal
verk går närmare in på olika produktionsmetoder eller hur täppor och åkrar liksom
djur faktiskt bör skötas. Då så sker handlar det alltid om att få ut det mesta av det
befintliga. Aldrig uppmanas till investeringar av något annat slag än av husbondens
tid. Istället betonas husfaderns mer generella plikter.

Framför allt måste han vara flitig. Hushållets produktion och därmed också dess
överlevnad var beroende av vad som kunde frambringas från boskap och männi-
skor, och ur marken och skogen: spannmål, frukter, grönsaker, virke och så vidare.
Huruvida detta skulle lyckas eller inte hängde på husfaderns aktivitet; hans egen-
händiga arbete, hans Prudentia, försiktighet eller snarast kunnande, samt hans
förmåga att hålla sitt folk i arbete för att tillvarata de resurser vilka hushållet rymde
eller kunde rymma. Den vikt som lades vid fliten går inte att betona för mycket,
och det gäller även fördömandena av lättjan och då i synnerhet den late hus-
fadern.111 Rålamb skriver i inledningen till sin Oeconomia att ”Alt Huushåld beståår

                                                          
108 Werving 1699, s 95; Brahe 1971, s 77f. Bernhard av Clairvaux 1683, s 105 (”Måteligheeten är
vthi alla Saker godh”).
109 Bernhard av Clairvaux 1683, s 106; [Cato] 1693, bok 1, § 40; Törnewall 1694, III; Petri
1897, s 29f; Schering Rosenhane 1944, s 40; Brahe 1971, s 121.
110 Brahe 1971, s 127; Petri 1897, s 78ff. Det bibelställe som hänvisas till vad gäller detta är främst
Ordspråksboken 11:24-26. Frikostigheten hör främst till individualetiken och inte till hushålls-
nivån och tas följaktligen upp i sedelärorna.
111 Fischer 1618, s 215; Cognatus 1683, s 27ff samt tyska översättarens förord; Anonym 1683,
s 78ff; Bernhard av Clairvaux 1683, s 102, s 114f; Colerus 1683, s 84f; [Cato] 1693, bok 1, § 2;
Brockenius 1696, s 113f; Bjugg 1697, passim; Werving 1699, s 112, 131; Lagerlöf 1714b, s 27f,
64f; Petri 1897, s 26f; Schering Rosenhane 1944, s 5; Brahe 1971, s 52f, 55, 59, 121. Lemwig
1673 behandlar fliten och lättjan i det avsnitt som rör individnivån, s 46ff.
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enkannerligen af Arbete och Flÿt/ som där utom blÿr intet annat än ett Tiggiare
Stånd”.112 Uppfattningen av husfadern som hushållets aktiva princip är i den
meningen verkligen att se som praktisk filosofi och inte som någon abstraktion.113

De gammaltestamentliga texterna gav ammunition och citerades ofta, som
ordspråksbokens kapitel 6 (lättja kontra flit är ett av de vanligaste ämnena i
ordspråksboken): ”Lägg henderne tilhope attu må sofue, Så skall fattigdom medh
hast komme öfuer dig såsom een wandrare och Armodh såsom een bewepnad
man”.114 Också den berömda Genesis 3:19, där människans lott redovisades, åter-
kom ständigt i litteraturen: ”I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd”.115

Husfadern skall också vara ståndaktig (fortitudo), och inte ”fälla modet och
släppa alltsammans handlöst” när han står inför svårigheter och motgångar. Tåla-
mod är en dygd.116

Annars präglas även produktionen – vilket kanske låter märkligt – av sparsam-
heten; av strävan att maximera nyttjandet av det befintliga. En väsentlig del av hus-
hållningen utgörs av tillvaratagandet och vårdandet av föremålen och egendomarna
inom hushållet.117 Per Brahe citerar Ovidius: ”Non minus est virtus quam querere
parta tueri”, ”det är inte en mindre dygd att vårda vad man har än att förvärva
det”.118 Det är i den andan Åke Rålamb uppmanar den gode hushållaren att på
kvällen tillvarata askan i härdarna emedan den går att använda till annat.119 Nog-
granna inventeringar av hushållets bestånd bör göras med jämna mellanrum.120

Såväl Colerus som Rålambs Oeconomiae kretsar helt kring tillvaratagandet och sköt-
seln av det som finns tillhanda. Över hälften av den 400 sidor tjocka andra delen av
Colerus verk handlar om botandet av olika sjukdomar på boskap, hästar, fågel och
fä.121

Även i detta sammanhang av resurstillvaratagande framhålls att ”Bondens öga
gör hästen feet”. De etiska och de materiella delarna går ständigt in i varandra.
Husbondens aktiva närvaro är avgörande för skötseln och vården av boskap och

                                                          
112 Rålamb [1690], s 1.
113 Tribe 1978, s 56ff.
114 Ordspråksboken 6:10-11 (citerad av Brahe 1971, s 52f). Fliten hyllas och lättjan fördöms ofta
där liksom i Jesu Syrak; Ordspråksboken 6:6-9, 12:11 (se inledande citat), 18:9, 28:19 samt de
berömda verserna om den idoga hustrun, 31:10-29; Predikaren 10:18; Jesu Syrak 7:15, 20:28,
22:1-2, 33:26-29 (7:16, 20:30, 22:1-2; 33:2629 i Bibel 2000). Dessa verser citeras eller hänvisas
till med hög frekvens.
115 Så t ex i Schering Rosenhane 1944, s 5.
116 Schering Rosenhane 1944, s 9; Colerus 1686, s 36.
117 Bernhard av Clairvaux 1683, s 103.
118 Brahe 1971, s 71. Versen är förstås ryckt ur sitt ursprungliga sammanhang i Konsten att älska
(där det handlar om att behålla sin älskarinna; Ovidius 1947, lib II, v 13). Uppfattningen åter-
kommer i Petri 1897, s 42; Bernard av Clairvaux 1683, s 114f. Se också som ett exempel Rålambs
tre punkter för hur skog skall skötas och nyttjas; Rålamb [1690], s 31.
119 Rålamb [1690], s 92f.
120 Ibid.; Schering Rosenhane 1944, s 14, 16; Brahe 1971, s 112.
121 Colerus 1686, passim. Även Rålambs arbete utgörs till hälften av en läkebok.
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ting.122 Colerus framhåller sålunda vikten av att husmodern övervakar mjölkningen
emedan den då blir effektivare och pigorna avhålls från att antingen sova eller
dricka upp eller sälja mjölken i smyg.123

Resurstillvaratagandet framhålls ofta i högre grad än den faktiska produktionen.
Ett typiskt exempel kan hämtas ur Rålambs skrift, vari ges rådet att tidskrävande
reparationsarbeten av skor och kläder skall ske sommartid varmed hushållet kan
spara in på det ljus som skulle gå åt om det samma skedde vintertid.124 Ett annat
exempel är Urban Hiärnes En lijten Oeconomisk Skrifft om Wedhsparande, som
genomgående handlar om att dels bättre ta tillvara tänkbara brännbara ämnen, dels
om ugnar vilka bättre tillvaratar värmen.125 Det är talande att denna bok inleds med
ett ordspråk: ”Sera in fundo parsimonia, är ett gammalt Ordspråk: Seent är då
spara/ när det lijder åth Botnen; Des Mening är/ at man/ då man ännu något i
förråd wore/ skulle bruka Sparsamhet/ och icke då först willia knäppa ihop/ när
lijtet blir qwart”.126 Måttlighet och sparsamhet skall styra såväl konsumtion som
produktion.

Produktion för avsalu och handel

Hushållningslärans autarkimål präglade dess förhållande till handel. Aristoteles
skilde mellan ett naturligt och ett onaturligt förvärvande. Det naturliga förvärvan-
det har berörts ovan. En strävan efter välstånd – ovan definierat – kunde innebära
en nödvändig byteshandel syftande till att täcka de hushållets behov som hushållets
egen produktion inte förmådde täcka:

Nyttiga ting byts mot andra nyttigheter, som vin mot säd och annat sådant, men inte
mer. Ett sådant varuutbyte är varken mot naturen eller en typ av affärsverksamhet,
eftersom det syftar till att fullständiga ett naturligt oberoende.127

Den handel som däremot inte syftade till detta, som var sitt eget ändamål och som
syftade till vinst i form av pengar – vad Aristoteles benämnde krematistik – var
onaturlig och klandervärd.

Autarkimålet betyder alltså inte att handel med omvärlden nödvändigtvis var av
ondo. Tvärtom betonades i hushållningslitteraturen fördelen av att avyttra överskott
på marknaden. Däremot fördömdes såsom nämnts girigheten, och att bedriva
handel för sin egen skull, att söka den högsta vinsten, var inte förenligt med indivi-
dualetiken, enligt vilken man skulle vara frikostig mot sin nästa och hjälpsam mot
de fattiga. I flera texter påmindes om de bibelord enligt vilka den som lagrar säd för

                                                          
122 Lagerlöf 1714b, s 57. Se även Horstbøll 1989, s 36.
123 Colerus 1686, s 20.
124 Rålamb [1690], s 95.
125 Hiärne 1696, passim. Urban Hiärne berörs även i kapitel 5.
126 Ibid., s 1.
127 Aristoteles 1993, s 31f.
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att sälja dyrt under svåra år förbannas av folket.128 På samma sätt fördömdes
ocker.129 Framför allt skulle hushållet emellertid inte köpa sådant som inte var av
nöden. Den av ett autarkimål präglade synen på handel sammanfattas ofta med
hänvisning till Cato den äldres mening, att husfadern bör sälja och inte köpa:

Oportet agricolam non emacem esse, sed vendacem [lantmannen bör inte köpa, men
sälja]. Thet är: then å landet boor/ skal så försörja sigh/ med Hästar/ Koor/ Oxar/
Höns/ Gäß/ Egg/ Smör/ Ost/ Rofwor/ Kåål/ Lijn/ Hampa och annat sådant/ at han
thet sällia andra/ och thet icke aff androm köpa kan.130

Om det, sedan hushållets egna behov tillfredsställts, fanns ett överskott kunde eller
snarast borde detta säljas. Laurentius Petri var tydlig på denna punkt. Först skulle
sörjas för hushållets medlemmar, därefter kunde handel komma på tal. Att handel
avsedd som ett bidrag till hushållningen inte var förkastlig visas enligt Petri av den
heliga skrift, vari framgår att även helgon och Jesu lärjungar bedrivit handel.131

Somliga författare förespråkade även tillverkning direkt för avsalu, någon gång
utifrån bibelns ord om den goda hustrun som ”…gör een Kiortel och sälier honom/
itt bälte får hon Krämarenom”.132 Per Brahe menade att handel, ehuru det inte
anstod en adelsman, kunde vara ett mycket gott sätt att förmera och förbättra sina
egendomar.133 Även hantverk var adeln ovärdigt, men intressant är att Brahe med en
tydlig hänvisning till autarkimålet menade att undantag borde göras även av den
adlige hushållaren om produkterna hörde till hushållets nödtorft eller om han
genom eget hantverk kunde låta bli att köpa samma produkt av en hantverkare.134

Enligt Colerus var det härliga med en egen kryddgård framför allt, ehuru en sådan
även spred väldoft, att man ägde själv i stället för att behöva köpa, samt att man
kunde sälja det man inte behöver.135

Den inledningsvis av Lagerlöf citerade versen i Ordspråksboken sammanfattar
(tillsammans med Catos visdomsord) synen på handel: Den som far efter ting som
inte är av nöden är en dåre. Den som köper onödiga konsumtionsvaror för
nödvändiga resurser ut ur hushållet och gör det fattigare. I själva verket handlar det

                                                          
128 Ordspråksboken 11:26. Lemwig 1673, s 85; Bernhard av Clairvaux 1683, s 106f.
129 Lemwig 1673, s 85f; Bernhard av Clairvaux 1683, s 111f; Törnewall 1694, III; Brahe 1971,
s 67f.
130 Colerus 1683, s 84. Schering Rosenhane 1944, s 9, 17, 19; Bjugg 1697, under rubriken ”För
Bomäns Reedskap”. Cato 1936, s 8 (kap II). Heckscher 1953, II, s 124f, redovisar ett antal passa-
ger inom den engelska 1600-talslitteraturen där denna fras användes.
131 Petri 1897, s 78. Petri avser Ordspråksboken 11:26, 16:11; Gen 47; Joh 4:8, 1 Kor 7:30.
132 Lemwig 1673, s 98. Ordspråksboken 31:24 (Bibel 2000: Rockar av linne syr hon och säljer,
handlaren förser hon med bälten). Rålamb [1690], s 60, nämner produktion av oxar för avsalu,
samt (s 82f) att en del av produktionen varje år skall vändas i penningar. Schering Rosenhane
1944, s 10.
133 Brahe 1971, s 65f.
134 Brahe 1971, s 68f.
135 Colerus 1683, s 140; se även s 169 (samma argument om fiskdammar) samt 363 (humle-
gårdar).
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om en handelsbalanslära på hushållsnivån. Ett hushåll bör ha en aktiv balans och
inte föra ut mer medel än vad som förs in. De avgörande faktorerna blir då spar-
samheten, fliten och tillvaratagandet av hushållets resurser. I synnerhet – och här
uppvisar hushållets handelsbalanslära slående likheter med handelsbalansläran på en
samhällelig nivå – får inga varor vilka är nödvändiga för hushållet föras ut, och inga
varor vilka är onödiga för hushållet, föras in. Detta sistnämnda faktum är också ett
skäl till att överflöd så hårt kritiseras.

Medlen måste alltså i så hög grad som möjligt bevaras inom hushållet. Intressant
i detta sammanhang är dygden kyskhet, som behandlas inte endast ur sexualmora-
lisk synvinkel utan även utifrån en ekonomisk. Den inomäktenskapliga sexualiteten
säger utläggningarna av hushållningsläran inte mycket om. Vad gäller utomäkten-
skapliga förbindelser pekas på att de också är vad man skulle kunna kalla utom-
hushålleliga. Biskop Hall, vars sedelära rymmer ett kapitel om hushållet, framhåller
att kyskheten är en väsentlig dygd hos husfadern. När husfadern däremot går till
skökor eller svärmar för en kvinna som förestår ett annat hushåll än husfaderns eget,
är detta ett hårt slag mot hushållningens syften, emedan hushållets produktion och
konsumtion skall präglas av ett tillvaratagande av hushållets egna resurser. Hus-
fadern för genom umgänge med andra kvinnor pengar och nödtorft ut ur hus-
hållet.136 Argumenten hämtas från Ordspråksbokens 5:e kapitel, vari samma eko-
nomiska syn på kyskheten kan – om man så vill – utläsas. Det varnas för den
trolösa kvinnan, varpå följande verser följer:

Låt tina wägar wara fierran ifrå henne/ och nalkas intet in til hennes huus dör/ At tu
icke skal gifwa tina äro them främmandom/ och tijn åhr them grymma. Att främ-
mande icke skola mätta sigh af tinne förmågo/ och titt arbete icke wara vthi eens
annors huus.137

Gränsen mellan etik och ekonomi är här helt utsuddad. En god hushållning rym-
mer alltid såväl det ena som det andra.

Avslutning. Hushållningsläran – förändring inom en given ram

Husfadern hade, om man knyter an till den förtydligande förenkling som gjorts
ovan, två uppgifter som en följd av sin egenskap av styrande princip och enväldig
härskare: den materiella behovstäckningen, samt upprätthållandet av hushållets
hierarkiska ordning. Båda dessa uppgifter måste utföras för att hushållet skulle
kunna reproduceras.

                                                          
136 Lemwig 1673, s 91ff. Om Hall respektive Lemwig, se kapitel 3, not 90.
137 Ordspråksboken, 5: 8-10. Observera att denna innebörd försvunnit i Bibel 2000 (men finns
kvar i 1917 års bibel). Även i verserna 15-20 framträder tydligt den ekonomiska aspekten på
kyskhet. Lemwig nämner också Jesu Syraks nionde kapitel, i vilket liknande uppfattningar kan
utläsas.
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Hushållet sågs som analogt med individen. Liksom den organism människan
ansågs utgöra inte var självreglerande, utan till stor del präglades av kampen mellan
affekt och förnuft, var inte heller hushållets hierarki det. Ordningen måste ständigt
upprätthållas av hushållets medlemmar. Den reglerande rollen föll på husfadern,
vilken ensam ansågs besitta alla nödvändiga dygder och som därför var ålagd att
regera och fostra hushållets övriga medlemmar, på samma vis som det ålåg förnuftet
att regera över och reglera affekterna.138 De övriga hushållsmedlemmarnas dygd och
därmed ordningens upprätthållande ankom på husfaderns aktivitet.

Egennyttan har hittills inte berörts i kapitlet. Ändå framträder motsatsparet
egennytta – allmän nytta tydligt inom hushållningsläran. Det är endast genom allas
arbete för det gemensamma bästa som hushållet kan bli framgångsrikt. Den
enskilda individens själviska verksamhet kan inte vara annat än skadlig för såväl
henne själv som hushållet.139

Även vad gäller den materiella behovstäckningen är husfaderns aktivitet primär.
Med tanke på hushållningslitteraturens ringa originalitet är det inte förvånande att
Keith Tribe konstaterat detta i sin analys av den engelska husfaderslitteraturen:
”The process of agricultural production begins and ends with the activity of the
husbandman…”.140 Några slutsatser av intresse särskilt för de följande kapitlen kan
dras beträffande den materiella produktionen.141

För det första präglas hela hushållningen av autarkisträvan. Endast undantagsvis
omnämns handel och då som ett medel att förbättra oberoendet. Överhuvudtaget
behandlas hushållet hela tiden som en självständig enhet, i hög grad frikopplad från
omgivningen och en samhällelig eller ens regional ekonomi.142

Som en andra slutsats kan som en följd fastslås att handel alltså är sekundär. Det
var framför allt tillvaratagandet av hushållets resurser som skapade hushållets
välstånd. Avgörande för detta tillvaratagande var fliten, och då framför allt hus-
faderns flit. Även detta lyfter Tribe fram:

Husbandry is the activity of maintaining resources which are given to man by God;
any increase in such resources through the activity of the husbandman is his gain or
profit, a reward for his personal diligence rather than the outcome of a specified and
discrete process of production.143

Den materiella produktionen är, såsom framgått ovan, laddad med ett etiskt inne-
håll. Dygder som flit, sparsamhet och måttlighet och den rikedom dessa kan skänka

                                                          
138 Hoffmann 1959, s 12.
139 Ordet egennytta är ovanligt inom hushållningslitteraturen. Det är av redogörelser för de olika
plikterna som det framgår att egennyttan är otänkbar inom hushållet.
140 Tribe 1978, s 56.
141 I denna avslutning säger jag inget om vad jag inledningsvis nämnt, nämligen att kapitlet också
tjänar till att ge en bild av tidigmodern samhällsuppfattning, eftersom jag åter kommer in på
samhällsuppfattningen i den första delen av nästa kapitel.
142 Detta har framhållits av Tribe 1978, s 56, Horstbøll 1989, s 30.
143 Tribe 1978, s 56.
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det välordnade hushållet ställs mot laster som lättja och slösaktighet. De ekono-
miska verksamheterna är inte frikopplade från etiska värderingar; tvärtom sätter
sådana ramar för den ekonomiska praktiken såsom den framställs i litteraturen.

Slutligen fanns i hushållningslitteraturen ingen uppfattning om tillväxt, utan
tvärtom eftersträvades regelbundenhet och oföränderlighet.144 En stor del av hus-
hållningslitteraturens anvisningar rörande produktionen syftar till förbättringar av
driften. Att det fanns en strävan efter ett större välstånd framgår också av definitio-
nerna av hushållets ändamål såsom de redovisats ovan. Hushållet skulle förkovras
och dess ägodelar förmeras och förbättras. Detta bör dock inte ses som att där fanns
någon tanke på en kontinuerlig utveckling eller tillväxt. Gemensamt för de verk
inom hushållningsläran som lade tonvikten på den materiella delen är avsaknaden
av en utvecklingstanke till förmån för ett tydligt autarkimål.

Det stora välståndet syftade till att göra hushållet mindre beroende av om-
världen. Per Brahe skriver att ”thet är een Erlig Mennischie tungt och blygliget att
lijthe till een annen, Och är fast bettre sielfuer hafua, ähnn Syster att bedie”.145 I den
text som tillskrivs Sankt Bernhard framhålls att ett överskott alltid skall eftersträvas,
men detta därför att husfadern skall ha för ögonen ”huru han kan vppehålla sitt
Hws uthaff thet han hafwer att vpbära”, vilket är ett tydligt självhushållningsmål.146

Rosenhane menar att i det väl skötta hushållet läggs pengar undan till en
Dödepäning, Nödepäning och ährepäning.147 Polhem framhåller i ett brev till Eric
Benzelius 1722 det viktiga i att såväl väga utgifter mot inkomster som att därutöver
skapa ett överskott för framtida behov.148 Jesu Syraks bok har sammanfattat det väl,
så väl att dessa rader ofta citeras: ”Om tu inthet församblar i Vngdomen, huadh
wiltu tå hafue i Ålderdomenn”.149 Förbättringarna som eftersträvades inom hus-
hållningslitteraturen var av resurstillvaratagande natur, och deras syfte var att för-
enkla självhushållningen. Det var alltså förändring inom en given ram.

                                                          
144 Horstbøll 1989, s 31, kommer fram till samma slutsats gällande 1600-talets danska hus-
hållningslitteratur.
145 Brahe 1971, s 52.
146 Bernhard av Clairvaux 1683, s 103.
147 Schering Rosenhane 1944, s 19. Se även [Cato] 1693, bok 1, §§ 24, 39; Cecil 1697, s 66.
148 Om Riksenss Cultur [2], bilaga till brev till Eric Benzelius, 18/9 1722, i Polhem 1941-1946,
s 155f.
149 Jesu Syrak 25:3 (25:5 i Bibel 2000), citerad av Brahe 1971, s 53.



KAPITEL 5

Politica
Strävan efter oberoende på samhällsnivån

What oeconomy is in a family, political oeconomy is in a
state: with these essential differences however, that in a
state there are no servants, all are children: that a family
may be formed when and how a man pleases, and he may
establish what plan of oeconomy he thinks fit; but states
are formed, and the oeconomy of these depends on a
thousand circumstances. The statesman (this is a general
term to signify the head, according to the form of
government) is neither master to establish what oeconomy
he pleases, or in the exercise of his sublime authority to
overturn at will the established laws of it, let him be the
most despotic monarch upon earth.1

Inledning

I avhandlingens första delstudie utredde jag människosynen inom polititexterna.
Sedan kopplades denna till den aristotelisk-skolastiska affektläran. Denna och
dygdeläran framställdes som två sidor av samma mynt. I den tredje delstudien
framgick hur väl förankrat ett äldre ekonomiskt tänkande, hushållningsläran, var i
etiken. Även på hushållsnivå fanns en dygdelära.

I det följande skall jag i fyra kapitel undersöka det ekonomiska tänkandet på
riksnivå, såsom det kom till uttryck inom polititexterna, i ljuset av vad som fram-
kommit i analyserna av hushållningsläran, affektläran och den irrationella egen-
nyttan. I det första av dessa kapitel berör jag frågor som alltid hållits som centrala
komponenter i merkantilismen: handelsbalansläran och manufakturproduktionen.
Den största tonvikten läggs dock på strävan att tillvarata landets resurser, en strävan
som tidigare inte uppmärksammats i tillräcklig grad.

Om man så vill kan man låna den pedagogiska uppdelning som gjordes i kapitel
4, och hävda att detta kapitel rör den materiella delen av hushållningen; handel och
produktion (konsumtionen berörs först i nästa kapitel). Jag menar, att ehuru man
visserligen inte kan tillskriva 1600-talets tänkare en strävan efter fullständig autarki,
präglades tidens ekonomiska tänkande av uppfattningen att en mycket hög grad av
oberoende faktiskt var möjligt.

Ett sådant kunde – vilket säger sig självt – uppnås genom ett så effektivt nytt-
jande som möjligt av de inhemska resurserna, vilket gjorde import av motsvarande
                                                          
1 Steuart 1767, s 2; samma citat framhålls i Tribe 1978, s 84.
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utländska varor onödiga. Handeln skulle ordnas på så vis att det som fanns i över-
flöd exporterades och endast det vilket var nödvändigt för landets behov importera-
des. Vilka varor det handlade om och i vilka kvantiteter var avhängigt landets för-
måga att tillvarata de egna resurserna. Såväl tilltron till manufakturerna som
handelsbalansläran och synen på handel bör ses i förhållande till denna strävan efter
oberoende.

När det ekonomiska tänkandet framställs på detta vis, hamnar utrikeshandeln i
skymundan på ett sätt som inte är gängse inom forskningen om merkantilismen.
För en hushållning som siktar på oberoende kan handel förvisso spela en viktig roll,
men det är ändå tillvaratagandet av de egna resurserna som utgör hushållningens
kärna. Vidare menar jag att den växande inhemska produktion som antogs följa av
ett fullgott tillvaratagande, främst var avsedd att ersätta den inhemska konsum-
tionen av utländska varor med en inhemsk konsumtion av inhemska varor, vilket
går stick i stäv med Heckschers berömda ”varuskräckstes”, det vill säga tesen att
merkantilisterna ansåg att produktionen skulle inriktas på export medan knapphet
på hemmamarknaden snarast sågs som en fördel.

Detta kapitel är uppdelat i två huvuddelar, och det är först i den andra delen
som jag går in på det ekonomiska tänkandet. Först skall jag i korthet uppehålla mig
vid banden mellan en samhällsnivå och en individ- respektive hushållsnivå, genom
att utvidga den analogi som redan påtalats vad gäller individ och hushåll, till att
gälla även samhället (riket). Resonemanget tjänar till att ytterligare visa på det
rimliga i att analysera polititexterna i ljuset av affekt- och hushållningslära.

Individ – hushåll – rike. En analogi i tre led

Jag skall här ta fasta på vad jag redan nämnt, nämligen att etiken enligt den aristo-
telisk-skolastiska filosofin rymde tre nivåer, en individ- eller allmännivå (ethica)
vilken behandlade människans plikter mot sin nästa, en hushållsnivå (oeconomia),
behandlande de olika hushållsmedlemmarnas plikter, samt en samhällelig nivå
(politica), rörande undersåtarnas respektive överhetens plikter. Jag har framhållit att
individnivån (affekt- och dygdelära) samt hushållsnivån (hushållningslära) sågs som
analoga. I bägge fallen handlade det om slutna system eller organismer vari delarna
stod i ömsesidigt beroende av varandra, och i bägge fanns en styrande princip: På
individnivån regerade förnuftet över affekterna och kroppen, på hushållsnivån rege-
rade husfadern över hushållets övriga medlemmar, liksom över tingen.

Rimligt är då att anta att även den tredje nivån, samhällsnivån, kunde uppfattas
som analog med de andra nivåerna, att även samhället sågs som en organism, vari
fanns en styrande princip, nämligen fursten eller överheten. Här skall jag inte ge
någon fullständig analys av tidens samhällstänkande utan endast uppehålla mig
kring följande två frågor: Huruvida det finns någon grund för antagandet att
samhället på 1600-talet uppfattades som en nivå av den timliga tillvaron analog
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med individ- och hushållsnivå, samt huruvida, om så är fallet, denna analogi kom
till uttryck inom eller kan antas ha varit relevant inom polititexterna.

Samhället som en individ och överheten som samhällskroppens styrande princip

I kapitel 2 redogjorde jag i korthet för 1600-talets samhällsuppfattning, såsom den
framträtt i den samtida litteraturen och framställts av tidigare forskning. Samhället
uppfattades som en organism vars olika komponenter var hierarkiskt ordnade samt i
ömsesidigt beroende av varandra. Kroppsmetaforen, som ofta lyfts fram av forsk-
ningen, visar tydligt på att samhället kunde framställas som analogt med kroppen.
Jag skall här inte vidare argumentera för att så var fallet utan istället använda
kroppsmetaforen för att tydliggöra överhetens eller furstens roll som styrande prin-
cip.

Ingen av de två tidigare berörda nivåerna, individnivån respektive hushållsnivån,
var självreglerande utan det förutsattes att där fanns en styrande princip. Individen
måste bruka och odla sitt förnuft, och husbonden måste odla sin jord, tillvarata
hushållets resurser och upprätthålla hushållets ordning. Av kapitel 2 framgick att
inte heller samhället uppfattades som självreglerande, utan att en reglerande, aktiv
roll tillföll statsmakten, medan individerna under denna tydligen inte tillskrevs
någon större rationell förmåga. Liksom hushållets medlemmars föreföll deras
dygder och beteenden vara betingade av en styrande princips verksamhet.

Begreppet kroppsmetafor är egentligen något missvisande och tenderar att bli
anakronistiskt, i det att vi ser en bild av en kropp som en maskin; att vi gör en
dikotomi mellan kropp och själ. I äldre tiders tänkande var åtskillnaden mellan
kropp och själ inte lika tydlig som idag. Såsom ovan sagts måste det enligt den
aristoteliska filosofin inom varje enhet, inom varje slutet system, finnas en aktiv,
styrande princip. Den för individen styrande principen var förnuftet, vilket till
skillnad från affekterna, fantasin och minnet var rationellt och aktivt. Det har också
framgått ovan att de slutna systemen, dessa organismer, utan denna styrande prin-
cip inte kunde anses som fungerande. En människa som inte leddes av en styrande
princip (förnuftet) var en människa endast till namnet.

Kroppsmetaforen avsåg egentligen inte en kropp i sig utan en besjälad kropp.
När furstemakten hänfördes till kroppens huvud avsågs med detta förstås inte
huvudet eller ens hjärnan i sig, utan huvudet i dess egenskap av hemvist för den
rationella delen av själen. Termen kroppsmetafor blir därmed något missvisande om
man inte tar hänsyn till att den rymmer en uppfattning om kropp och själ som
oskiljaktliga.

Explicita påståenden att överheten uppfattades som en aktiv princip på samma
sätt som förnuftet i människan och husbonden i hushållet har visat sig svåra att
finna i polititexterna.2 Utan att allt för länge uppehålla mig kring frågan, skall jag

                                                          
2 Uppfattningen är explicit hos Aristoteles och skolastikerna liksom hos den i Sverige inflytelserika
naturrättstänkaren Johannes Althusius; se hänvisningar i kapitel 4 samt Drar 1980, s 73f; Peil



Hushållningens dygder

122

därför lyfta fram tre faktorer vilka framhölls i 1600-talets samhällsteoretiska
tänkande och som mer eller mindre indirekt pekar på att fursten/överheten upp-
fattades på så sätt.

För det första ansågs det nödvändigt att fursten på samma sätt som husbonden
kunde kontrollera sig själv. Det grundläggande krav som inom hushållningsläran
ställdes på husfadern återkommer vad gäller fursten, såväl i furstespeglar och dylik
didaktisk litteratur och i de sedeläror vari överheten diskuteras, som i den politiska
propagandan. I den sedelära som Johan Gabriel Werving översatt från engelskan
ställs i det inledande avsnittet om överheten följande typiska fråga: ”Ty huru är den
skickelig till att regera andra/ som intet kan regera sig sielf?”3 Under drottning
Kristinas tid liksom under enväldet framhölls i furstliga panegyriker regentens goda
självkännedom och förmåga att kontrollera sig själv. Sålunda skrev skalden och
professorn i Åbo Torsten Rudeen, i en hyllningsdikt till Karl XI 1696, att ”Then ey
then starkast är/ som land och städer winner/ Men then wäll/ som sig sielf har hålla
lärdt i tömm/…”.4 Bernt Olsson, som i ett annat sammanhang lyft fram dessa
verser, har framhållit deras stoicism, men med tanke på att kravet på självkontroll
gällde även husfadern, och med tanke på Gamla testamentets inflytande på affekt-
lära och hushållningslära, kan det påpekas att en närmast identisk vers återfinns i
Ordspråksboken.5

För det andra var den gängse uppfattningen att samhället inte kunde bestå utan
överhet, och att denna var en garant, inte endast för samhällets bestånd, utan även
för dess medlemmars leverne och dygder. Där överhet saknas råder kaos, och där en
dålig överhet eller furste styr, där är också undersåtarna dåliga och lastbara, men,
med Per Brahes ord: ”Huar een förståndig öfuerheett är, ther går thet ordentelige

                                                                                                                                                                                    
1983, s 364f (för Althusius i Sverige, se Lindroth 1975b, s 355f); se även Bo H Lindberg 1982,
s 108. Peil utreder analogin kropp – rike grundligt och visar på dess avsevärda spridning; s 367ff.
En kortare genomgång är Hale 1973. För en sammanfattning av det svenska forskningsläget, se
Lennersand 1999, s 21ff.
3 Werving 1699, s 13. Lindschöld 1669, I öppningen, III inträdet; Lemwig 1673, s 65ff, 70;
Achrelius 1692b, Judicium 4; ”Hercules”, v 440-443, i Stiernhielm 1910; Wivallius 1980, s 109
(som citerar Predikaren 10:16-17). Den medeltida, år 1634 tryckta, svenska furstespegeln
Konnunga Styrilse 1634 lägger stor vikt vid furstens självkontroll. Furstespeglar av senare datum
skiljer sig inte från den, se diskussion i Pacianus 1616, kap 2, särskilt s 17f, 36f; Ulfsparre 1620,
§ 9; de Fénelon 1723, s 193-196; Spegel 1711, s 6 (en furstespegel utifrån exemplet kung
Salomo) samt Spegel 1901, s 2ff (dedikationen till Karl XI i denna beskrivning av Gotland – där
Spegel var superintendent – utgör en furstespegel i miniatyr). Johannesson 1997, s 316f om
Schefferus Memorabilia… (1671). Tessin d y karaktäriserade den avlidne Karl XI genom att tala
om ”dygderna hos en så stor furste, som helt var herre över sina passioner”, Josephson 1947,
s 30f.
4 Rudeen citerad efter Bernt Olsson 1984, s 104, se även s 107; Lars Gustafsson 1956, s 78, 97f,
156ff, 196ff; Lars Gustafsson 1966. Särskilt viktig vad gäller furstens funktion och skyldigheter i
det hierarkiskt ordnade organiska samhället är Bo H Lindberg 1992, s 233-248, och 1982, s 101-
110, som stöder sig på en stor mängd såväl svensk som utländsk empiri av främst juridisk och
statsrättslig natur.
5 ”En toligh man är bättre än en starck/ och then som råder sit sinne är bättre än en som städer
winner”. Ordspråksboken 16:32. Se även Jesu Syrak 10:1-3.
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till”.6 Rosenhane uttrycker i Hortus Regius denna uppfattning genom ett Cicero-
citat: ”Utan styre kan inget hem, ingen stat, inget folk eller människosläkte bestå,
ingenting av allt det som finns i naturen, inte ens själva jorden”.7 Enligt hustavlan
och den lutherska ortodoxin hade överheten satts in av Gud för att upprätthålla
ordningen.8 Laurentius Paulinus Gothus framhöll att utan överheten försvann all
ordning, gick religionen i stöpet, tog orättvisor och övervåld överhanden, och skulle
”Menniskiornas leffwerne… wara mycket slemmare/ än oskälighe Creaturs och
wildiurs sin emellan”.9

Samuel Pufendorf såg även han staten (med en styrande överhet) ”liksom en
medicin mot den mänskliga ofullkomligheten”.10 Han ville emellertid inte ta hjälp
av sådana argument som att överheten var insatt av Gud, utan utgick från männi-
skans natur i dess nuvarande (fallna) tillstånd såsom han uppfattade den, varför han
anknöt till affektläran. I en passage i De jure naturae et gentium framhöll han
sålunda att ett fredligt socialt liv utan en statsmakt var omöjligt, på grund av att det
endast fanns ett fåtal människor vilka ägde förmåga att se det sant fördelaktiga för
samhället och för sig själva, medan de flesta var döva för förnuftets röst och slavar
under sina affekter, vilka de blandade samman med förnuft.11

Slutligen räckte det inte endast med att överheten fanns – därtill förutsattes en
mycket hög grad av aktivitet från dennas sida för bevarandet av samhällsordningen,
och en inaktiv överhet medförde samma resultat som avsaknaden av överhet.
Fursten/överheten måste liksom husfadern vara flitig i sin regerande verksamhet,
föregå med goda exempel, och ständigt verka för undersåtarnas välbefinnande samt
vaka över dem.12 I en tryckt beskrivning av triumfbågen rest över Kristina inför
hennes kröning 1650 jämförs regenten med den välsignelsebringande solen:

                                                          
6 Brahe 1971, s 45, som citerar Jesu Syrak, kap 10:1.
7 Schering Rosenhane 1978, s 13, svensk översättning s 78.
8 Normann 1948, s 9f.
9 Paulinus Gothus 1631, s 406f; Jonæ 1605, s 250f; Fischer 1618, s 100f; Brockenius 1696, s 86f.
Se även en världslig författare som Ulfsparre 1620, § 1. I en av sina otryckta texter framhåller
Polhem som så många andra biet som en förebild för människan. Polhem vet inte om bina styrs
av en kung eller inte, men menar att det är troligt, eftersom ”aldenstund en sådan god och full-
komelig ordning aldrig kan gijs bland meniskor med mindre en kung måste hålla hand der öfver,
så borde man troo att sådant kunde än mindre låta sig göra hoos dee oförnufftiga diuhren”;
”Dispu[ta]tion om olijka regementzformer” (svårdaterad, förmodligen efter 1718), i Polhem
1951, s 177.
10 ”Cum civitates revera sint medicina quaedam humanae imperfectionis”; Pufendorf 1990, s 85.
11 Pufendorf 1995a, VII:1.11. Passagen behandlas i Saastamoinen 1995, s 141-148, som ger en
mer detaljerad bild av Pufendorfs uppfattning.
12 Torsten Rudeen hyllar Karl XI, för att ”med kunglig svett” arbeta för undersåtarnas lycka,
”Öfver vår allernådigste konungs Carl XI:s födelsedag den 25 nov. 1965, i Hanselli, del 8, s 147.
Skytte 1604 (furstespegel, opaginerad); Pacianus, kap 2, särskilt s 37ff; Fischer 1618, s 136,
genom en kroppsmetafor; Risingh 1671, s 7; Werving 1699, s 10; Spegel 1711, s 7; Wivallius
1980, s 109; Tribe 1984, s 273f, redovisar samma uppfattning hos de tyska 1600-talskameralis-
terna; Bo H Lindberg 1982, s 108 i furstespegeltraditionen.
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En intelligent och dygdig regent är sitt rikes sanna sol, som genom sin kraft, om än
helt omärkligt, verkar överallt och alltid för att skapa fred, välfärd och välstånd, upp-
muntrar konsten och vetenskapen, grundar och får att växa vackra städer, förträffliga
dygder och andra dylika ting.13

Det förefaller alltså som om undersåtarnas dygd ansågs vara avhängig furstens.
Urban Hiärne, till vilken vi skall återkomma nedan, pekade på länken mellan hus-
håll och rike, genom att med anledning av Karl XI:s besök vid och nedstigning i
Sala gruva och den produktionsökning som i och med denna händelse inträffade,
framhålla att ordspråket nu var mer än sant, att ”Herrens Öga gör Hästen feet” –
som vi sett intog innebörden av detta intryck en central plats i hushållnings-
litteraturen.14 Undersåtarna betraktades som likställda med barnen i hushållet – se
nedan – och måste liksom dessa övervakas och ledas rätt. Samuel Columbus
beskriver i en dikt skildrande Karl XI:s gärningar kungen som en herde, utan vilken
hjorden skulle bli ulvens rov eller skingras och falla från branta klippor, medan
däremot ”alting wäl med konungs wärckan går”.15 Bilden av fursten som en pastor
populi betonar förstås folkets hjälplöshet i fall av dennes frånfälle. Dietmar Peil har i
sin grundliga studie över härskarmetaforik visat att herdemetaforen är en av de
äldsta och mest spridda bilderna av fursten.16 Allan Ellenius har liksom Peil lyft
fram en annan vanlig bild av riket, som ett skepp med fursten vid rodret.17

Såsom Melkersson påpekat kunde man under denna tid inte tänka sig ett funge-
rande samhälle utan en överhet vilken reglerade och ordnade samhället: ”Utan en
styrande instans i samhällshelheten kunde denna helhet inte existera”.18 Vi kommer
i det följande att se att detta var en självklar premiss i polititexterna – politin var ett
enligt denna syn väsentligt medel genom vilket undersåtarnas liv reglerades och
                                                          
13 ”Un régent intelligent et vertueux est le vrai soleil de son pays, qui, par sa puissance, bienque
tout à fait insensiblement, oeuvre partout et toujours de façon à créer la paix, le bien-être et la
richesse, encourage l’art et la science, plante et accroît de belles villes, de merveilleuses vertus et
autres choses analogues”. Citat efter Karling 1966, s 180f. Om solmetaforiken, se Johannesson
1968, kap III, se särskilt 110. Ett intressant exempel på den gode kungens flit finns i Corin 1958,
s 269f (en skrivelse till Karl XI från Stockholms överståthållare Christoffer Gyllenstierna 24/11
1688).
14 Hiärne 1909, s 14. Spegel 1711, s 7, varierar detta uttryck, i det att han framhåller vikten av
furstens flit samt att denne bör ”förskingra snart thet onda med sitt öga”
15 Den Swenske Konungs-Son, strofer 113, 117, Columbus 1995, s 243f. Se också Jonæ 1605,
s 268; Brockenius 1696, s 73f.
16 Peil 1983, s 29. Peil redovisar en omfattande empiri över sidorna 29-59.
17 Ellenius 1954-55, s 175-189; Peil 1983, kap II f. Normann 1948, s 20, not 73; Hall 1673,
s 34; Fischer 1618, s 101 begagnar såväl herde-, skepps- som solmetafor; Achrelius 1692b sol-,
kropps- och skeppsmetafor (opaginerad, vid marginalanteckning ”comparatio imperiorum cum
sole”); hos Dahlstierna är undersåtarna såväl bin som flyger vilse som vilsna får när Karl XI gått
bort, Kunga Skald, Ottensången resp Första Bönedags Högmäßan, i Dahlstierna 1920, s 144,
147; se även Skytte 1604: ”När man will gå til seglatz/ gifwer man honom styret i handene/ som
weet wäl omgås medh roret/ och förstår sigh vppå compassen/ oc efter then gemene hopen inthet
annat är/ än ett skip/ och Regenten inthet annat än een styreman/ bör icke Regenten tå ware j sijn
konst tilförende lärd och vnderwijst?”.
18 Melkersson 1997, 84-88, citat från s 87; se även s 12.
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deras beteenden styrdes. I förbifarten kan sägas att detta var en samhällssyn som
passade enväldet. Det är inte heller någon händelse att den återfinns, inte endast
hos en absolutistisk tänkare som Hobbes, utan även i Bossuets uppfostringsskrifter
till franska kronprinsen, Solkungen Ludvig XIV:s son.19

Samhället som ett hushåll och överheten som husfader

Analogin individ – rike framträder genom kroppsmetaforen tydligt i 1600-talets
samhällsuppfattning. Analogin hushåll – rike har framhållits av tidigare forskning.
Uppfattningen av staten eller riket som ett stort hushåll (och fursten som en hus-
fader) var vanligt förekommande på den internationella arenan. Som välkända
exempel på tänkare för vilka denna uppfattning spelat en avsevärd roll kan nämnas
Jean Bodin, Thomas Hobbes och Robert Filmer, och även den sistnämndes kritiker
John Locke.20 Dessa har lyfts fram av Keith Tribe, vilken argumenterat för att till
exempel Hobbes uppfattade samhällsekonomin som ett storhushåll förvaltat av
fursten.21 Samma uppfattning återkommer hos de tyska 1600-talskameralisterna.
Wilhelm von Schröder skrev i sin Fürstliche Schatz- und Rent-cammer följande
signifikativa mening: ”En furste är som en husfader, och eftersom hans undersåtar
måste regeras, är de att betrakta som hans barn”.22

von Schröders uppfattning att undersåtarna var eller borde betraktas som barn
förekom även på andra håll och utgör i sig ett mycket tydligt belägg för att riket
uppfattades som ett stort hushåll.23 Denna nedlåtande uppfattning om undersåtarna
måste betraktas inplacerad i sitt rätta teoretiska sammanhang. Det fanns i hus-
hållningsläran tre mellanmänskliga förhållanden inom hushållet: make – maka,
fader (eller föräldrar) – barn, samt husfader (herrskap) – tjänstefolk. Förhållandet
mellan furste och undersåtar på samhällelig nivå motsvarade för von Schröder och
andra förhållandet mellan husfader och barn på den hushålleliga, vilket för övrigt
framgår av det citat av den engelska 1700-talstänkaren James Steuart som inleder
detta kapitel: ”What oeconomy is in a family, political oeconomy is in a state: with
these essential differences, however, that in a state there are no servants, all are
children…” (undersåtarna kunde inte gärna betraktas som tjänstefolk emedan

                                                          
19 Björn Eriksson 1988, s 60f. Denne redogör även för Hobbes, s 61ff. Erikssons kap 1 är en
intressant studie kring tidigmoderna uppfattningar av fursten som en styrande, sammanhållande
princip.
20 Tribe 1978, kap 3.
21 Ibid.; ”…the economy of the state is conceived as a vast house-holding process under the
regulation of the sovereign”, s 46. Ambjörnsson 1972, s 45f; Stadin 1997a, s 205, som utgår från
Wiesner 1993, s 242f, som menar att det främsta argumentet under 1600-talet mot kvinnligt
regentskap var att fursten var rikets husfader, och därför skulle vara en man, eftersom husfadern,
som styrde över allt och alla i hushållet, av nödvändighet var en man.
22 von Schröder, Fürstliche Schatz- und Rent-cammer… (1721), citerad efter Frohnert 1995, s 371.
Tribe 1988, kap 2, diskuterar denna analogi såsom den framträder hos de tyska 1600-talskamera-
listerna.
23 Raeff 1983, s 113 ger exempel ur den tyska massan av politiförordningar, främst från 1700-
talet.



Hushållningens dygder

126

sådana mot betalning kunde tjänstgöra hos flera på varandra följande husfäder).
När tyska 1600-talskameralister och andra kallar befolkningen för barn uttrycker de
alltså inte i direkt mening en uppfattning om dessa människors mentala förmåga
eller dylikt – att de i någon mer bokstavlig bemärkelse var barn – utan anger endast
hur förhållandet mellan furste och undersåtar i teorin är ordnat och vilka plikter för
vardera part detta förhållande medför. Därmed inte sagt att von Schröders
uttalande inte skulle vara ringaktande, utan endast att hans och andras liknelser
mellan undersåtar och barn måste sättas in i deras rätta teoretiska sammanhang.
Som framgått i kapitel 2 var tilltron till undersåtarnas rationella förmåga låg, och
deras dygd ansågs vara avhängig furstens på samma sätt som barnens husfaderns.

Även i den svenska 1600-talslitteraturen var analogin hushåll/husfader –
rike/furste vanligt förekommande.24 I den panegyriska poesin kring Karl XI betona-
des dennes ställning som rikets husfader.25 Även uppfattningen om över-
heten/fursten som en fader och undersåtarna som barn förekommer.26 I en skrift
från 1690 som lyfts fram av Kekke Stadin finner vi de hushålleliga förhållandena
beskrivna i enlighet med vad som ovan sagts. I denna beskrivs kungen som fadern,
ämbetsmännen som modern, samt undersåtarna som barnen.27 Såsom Stadin påpe-
kat kunde liknelsen också gå åt andra hållet – att ett hushåll kunde liknas vid en
monarki och husfadern vid dess furste.28

Även vad gäller överhetens respektive undersåtarnas skyldigheter och rättigheter
finns inom den politiska och etiska litteraturen en stor likhet mellan samhällsnivå
och hushållsnivå. Undersåtarna var förpliktade till att hedra och ära överheten, till
att lyda den, samt till att hålla sig till sin plats och syssla.29 En predikant hänvisade i
en predikan över hustavlan vad gällde överheten till Nebukadnessars dröm om
världsträdet, som ju var en symbol för överheten; detta träd hade ett praktfullt löv-

                                                          
24 Kalm 1948, s 191; Bo H Lindberg 1982, s 109, 116f; Stadin 1997a, s 207; Snickare 1999, s 73.
För 1700-talets räkning, se Melkersson 1997, s 87.
25 Bernt Olsson 1984, s 103; se även Samuel Columbus dikt om Karl XI:s gärningar, Den Swenske
Konungs-Son, strofer 106, 108, Columbus 1995, s 240f.
26 Englund 1989, s 204; Bo H Lindberg 1992, s 245-248. Jonæ 1605, s 291; Pacianus 1616,
s 58ff; Fischer 1618, s 130; Ulfsparre 1620, § 36; SRP 26/2 1639 (Axel Oxenstierna); En konungs
bönepsalm, psalm 320, v 10, i Psalmboken 1698; de Fénelon 1723, s 200. Jämför sent 1700-tals-
exempel hos Lewan 1985, s 28.
27 Herlin, Petrus, Alla menniskiors Plicht emot Gud och Alla Undersåtars Plicht emot Konungen,
(1690), s 9, efter Stadin 1997a, s 206. Bernt Olsson 1984, s 109. Melkersson 1997, s 11, 83, ger
exempel från 1700-talet för denna uppfattning. Johansson 1997, s 491, berör 1500-talet (Gustav
Vasa).
28 Stadin 1997a, s 205, med hänvisning till Schering Rosenhane 1944, s 5; Gartzius 1650 (opagi-
nerad): ”Thy thet een Konung är i sitt Land/ thet är en Hußbonde i sitt Huß”. Gustav II Adolf
jämför i ett utkast till tal till riksdagen 1617 Gud med en god husfader, Sverige med ett hushåll
och invånarna med ett husfolk; Styffe 1861, s 165f.
29 Paulinus Gothus 1631, s 412-415; Brockenius 1696, s 85-91; Pleijel 1951, s 18ff; Oestreich
1974, s 10. En mer ingående utredning av överhetens respektive undersåtarnas plikter kan här
inte beredas plats.
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verk som skänkte såväl skugga som föda till alla varelser.30 Överheten hade, förutom
att verka för gudsfruktan, att sörja för undersåtarnas välstånd och för deras säkerhet
– såsom herden för sin hjords31 – att utöva tukt och fostran och befrämja dygd, att
stifta goda lagar och regler, att se till att dessa upprätthålls samt att fälla rättvisa
domar. Inte endast flit utan framför allt rättvisa är då förstås en central dygd.32

Analogin mellan hushåll och rike är vanligt förekommande inom polititexterna.
Erik Lindschölds tal till kungen vid riksdagen 1686 är ett tydligt exempel, vari vi
även finner jämförelsen mellan undersåtarna i ett rike och barnen i ett hushåll:

Att heeta konungh, dhet är ett stort nampn, ett härligit nampn, men Pater patriæ,
Landzens fader, dhet är ett liufligit, nampn, dhen bästa titel som een regent någonsin
har hafft… Een konungs egenskap ähr att see på sin macht, sin myndigheet, sitt herra-
välde, sin högheet, sin ähra; men een faders skylldigheet ähr att see på sine barns bästa,
att skiöta dhem, att hielpa dem, sökia deras förkofring, främia dheras hopp, öka deras
håfvor.33

Peter Englund har visat hur husfadersmetaforen förekom till exempel i riksråd och
riksdag samt menat att den blev vanligare under seklets senare hälft.34

Kommerskommissionen skrev i en relation av år 1693 att det vore en allmänt
erkänd princip att den som i sin hushållning konsumerar mer än vad han har i
inkomst till slut blir bankrutt, samt att det förhöll sig på samma sätt med ”dee
stoore huushållen”, länderna; även i dessa måste hushållaren rätta utgifter efter
inkomster.35

                                                          
30 Gudmundi 1642 (opaginerad). Nebudkadnessars dröm är i Dan 4:7ff. Se även Brockenius
1696, s 73f, samt Bo H Lindberg 1982, s 109.
31 Peil 1983, s 37f.
32 Några typiska exempel är ärkebiskop Olaus Svebilius tal vid riksdagens avslutande 1686, tryckt
i Loenbom VII, s 180ff; Skytte 1604; Jonæ 1605, s 266; Brockenius 1696, s 56f, 66-79; Werving
1699, s 3, 6ff; Schering Rosenhane 1978, s 20, översättning s 84; Columbus 1995, s 229-234
(Den Swenske Konungs-Son, strofer 84ff). För ett tydligt exempel ur polititexterna, se Nesselius,
Om sölfwerwärken i Swerige, under rubriken ”Medel och wägar till Sweriges opkomst”, Bergs-
hammararkivet, RA. För olika teologers arbeten, se Normann 1948, s 13ff, 147f, 153f. För lik-
heten mellan ortodoxi och en ståndpunkt baserad på naturrättslig grund, se Normann 1948, s 86-
89. Se också Ellenius 1954-55, s 171ff.
33 RAP 14/9 1686. Spegel 1901, s 9f, framhåller samma sak.
34 Englund 1989, kap 5, s 202ff. Se också Nováky 1993, s 215f;
35 Kommerskommissionens relation av den 16/10 1693, se också RAP 11/11 1693. Exemplet har
lyfts fram av Grauers 1960, s 63f. Lagerlöf 1714a, s 25, 28ff; Christopher Polhem, ”Discurs om
Sveries æconomi” (möjligen tillkommen efter fredssluten 1719-1721), i Polhem 1951, s 147;
Polhem 1721, s 1; Borgarståndets riksdagsprotokoll 1720, bilaga 24, ”Riksrådet M. J. De la Gar-
dies memorial ang. manufakturerna”, s 523. Förordet till Johan Claesson Risinghs arbete Een
Land-book ger en bra bild av riket som ett stort hushåll; Risingh 1671, s 4-7.



Hushållningens dygder

128

Strävan efter oberoende och onödiggörandet av import i det
ekonomiska tänkandet

Strävan efter oberoende

Hushållningsläran rymde en syn på hushållet som en sluten enhet. Strävan efter
autarki satte sin prägel på hela hushållningen. Det är förstås vanskligt att se 1600-
talets ekonomiska praktik som präglad av en bild av Sverige som analogt med ett
sådant hushåll. De pengar som kom in genom exporten av järn och koppar ansågs
vara omistliga för riket, och den expansiva handelspolitik som bedrevs särskilt vad
gällde Östersjöområdet under stormaktsväldet har påvisats av flera forskare.36 Tydli-
gen kan ett utpräglat autarkimål knappast utläsas bakom vare sig järnexporten eller
handelspolitiken.

Hur det ligger till med det ekonomiska tänkandet är en annan sak. I hur hög
grad merkantilismens idégods var inriktat på autarki eller självhushållning är en
omtvistad fråga. Som vanligt har debatten för svensk del mestadels rört frihetstiden.
Per-Arne Karlssons tolkning av det frihetstida tänkandet som en hushållningslära
(Karlssons term är hushållsideologi) präglad av autarkisträvan och jämviktstänkande
har kritiserats av Åsa Karlsson och Lars Magnusson, vilka menat att hans tes är svår
att leda i bevis empiriskt.37 Magnusson har hävdat att det finns mindre anledning
att tillskriva frihetstiden en strävan efter autarki än vad det finns för den äldre
period som jag behandlar.38 Carl Danielsson har påtalat handelsbalanslärans
samband med en autarkisträvan, liksom att det senare 1600-talets merkantilistiska
skyddspolitik präglades av målen autarki och rikedomsökning.39

I Merkantilismen diskuterar Heckscher frågan om autarki tämligen utförligt
utifrån ett internationellt perspektiv. Han kommer där till slutsatsen att merkanti-
lismen inte präglades av någon autarkisträvan, då den rymde en uppfattning att den
inhemska produktionen i högsta möjliga grad skall inriktas på export (Heckschers
så kallade ”varuskräckstes”). Endast export skapade enligt denna tolkning rikedom
medan inhemsk konsumtion var värdelös, varför det gällde att inrikta en så stor del
av verksamheten som möjligt på export medan en inhemsk knapphet på varor inte
sågs som något negativt. En sådan tolkning lägger förstås stor tonvikt vid utrikes-
                                                          
36 För järnexporten, se Heckscher 1936, s 472ff, 477. För en expansiv handelspolitik framför allt i
Östersjöväldet, se Ekegård 1924, kap I:II-III; Karl-Gustaf Hildebrand 1949; Nyström 1974;
Attman 1985.
37 Per-Arne Karlsson 1989, s 52ff, 76f; Magnusson 1991, s 456; Åsa Karlsson 1994, s 67.
38 Magnusson 1991, s 456. Magnusson förefaller där dock vara obenägen att tillskriva perioden
efter 1500-talet och 1600-talets första hälft några sådana ideal.
39 Danielsson 1930, s 6, 50. Även andra forskare har påtalat autarkisträvan hos olika merkantilis-
tiskt influerade tänkare; sålunda har Nesselius i sina texter från 1700-talets första decennium sagts
framlägga ett utpräglat autarkiprogram; Almqvist 1936, s 142; Lindeberg 1941, s 52. Åsa Karls-
son, 1994, s 64, benämner de sena stormaktstidens ekonomiska tänkare kameralister samt menar
att denna lära hade som ekonomiskt mål självförsörjning och ackumulering av penningmedel
inom landet; dock utgår hon från Marc Raeffs (1983) diskussion av den tyska kameralismen och
redovisar ingen svensk empiri.
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handeln; det var endast genom denna som exporten kunde bedrivas och rikedom
skapas.40 Jag kommer i det följande att argumentera för att Heckschers tolkning inte
är empiriskt påvisbar vad gäller stormaktstiden, utan att snarare det omvända
förhållandet rådde. Den inhemska produktionen var i hög grad avsedd att ersätta
den inhemska konsumtionen av utländska varor med en inhemsk konsumtion av
inhemska varor. Först skall jag försöka visa att strävan efter autarki eller oberoende
var en viktig del av det ekonomiska tänkandet.

För tydlighetens skull bör en distinktion göras mellan autarki och autarkisträvan,
ett begrepp som jag här använder i betydelsen ”en strävan efter en så hög grad av
oberoende som möjligt”. Medan under stormaktstiden en autarkisträvan tydligt
kom till uttryck inom polititexterna, ansågs autarki, självförsörjning eller ett totalt
oberoende av varor från andra länder, förmodligen inte vara ett realistiskt mål (även
om det ibland framställdes så).

En utläggning kring handelsbalansläran brukar inleda redogörelser för merkan-
tilismen eller det tidigmoderna ekonomiska tänkandet och därmed också sätta
kursen för dessa. Omsorgen om en aktiv handelsbalans är förvisso en väsentlig
komponent inom 1600-talets ekonomiska tänkande från och med 1630-talet, från
vilket decennium de äldsta utläggningarna kring handelsbalansen kommer.41 Att ta
endast den i betraktande, eller utifrån dess till synes centrala ställning lägga tonvik-
ten på utrikeshandeln är emellertid missvisande. Det förefaller överhuvudtaget som
om handelsbalanslärans framskjutna position inom det ekonomiska tänkandet lett
till att en betoning inom forskningen lagts på handelns vikt och funktion att skapa
nationellt välstånd. Utifrån en sådan betoning kan knappast självförsörjning ses
som ett framträdande drag inom samma tänkande. Frågan är emellertid om det är
en riktig betoning.

Rent hypotetiskt kan man förstås tänka sig ett rike, där all emfas läggs på en
aktiv handelsbalans som medel till rikedom, men där samtidigt försök görs att hålla
handeln på en så låg nivå som möjligt. Den som exporterar nästan inget men
importerar ännu mindre eller ingenting alls åtnjuter förstås en aktiv handelsbalans
och därmed ett ökat penninginflöde. Jag vill inte hävda att 1600-talets tänkare ville
avskaffa eller minimera såväl inrikes- som utrikeshandel. Tankeövningen kan dock
vara nyttig då det som sagt finns en tendens att se en tonvikt på handelsbalansen
som en tonvikt på handel. Så behöver inte alls vara fallet. Inom polititexterna lades
som jag nu ämnar visa mycket stor vikt vid handelsbalansen, medan handelns
                                                          
40 Heckscher 1953, II, s 107-114, 123. Om varuskräckstesens viktiga plats i Heckschers analys av
merkantilismen, se Herlitz 1964, s 107f.
41 Danielsson 1930, s 20f. Då började även statistik göras upp över balansen mellan import och
export; Nyström 1983, s 61; Boëthius och Heckscher 1930, s XXIIf. Handelsbalansläran slog
igenom i Europa under det tidiga 1600-talet efter att ha utarbetats i England i samband med den
ekonomiska debatten under det tidiga 1620-talet; Magnusson 1999, s 87-98. Idén att pengar bör
hållas kvar inom riket samt utgifter balanseras mot inkomster var dock äldre än så ehuru föga
elaborerad; De Roover 1974b, s 362f. Ett intressant exempel utgör Martin Luthers skrift till den
tyska adeln, vari han ser lyxvaror som ”ett av de stora skepp, på vilka pengarna föres ut ur Tysk-
land”; Luther 1917, s 171f.
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omfattning egentligen var en fråga som i förhållande till en annan fråga var mindre
intressant. Handel i all ära: Graden av autarki beror till sist på förmågan att
tillvarata och förbättra det som ryms inom riket.

Oberoende som ett rimligt mål att sträva efter

Uppfattningen att världens naturtillgångar och nödtorft var ojämnt fördelade, vilket
innebar att handel mellan riken var nödvändig, ses ofta som en del i merkantilis-
mens uppfattning om handeln.42 Vi finner den explicit uttryckt hos Johan Claesson
Risingh:

Han [handeln] utskaffar ifrån oß the Waror/ som wij hafwe til öfwerflöd/ them wij
sielfwe vthi wårt Land icke alla förbruka kunnom/ och skaffar oß ther emot in igen the
Saker/ som wij tarfwe och hafwa bräck om: Ty Naturen hafwer hwart Land med
serdeles Gåfwor så begåfwat/ at intet Land finnes/ som ju icke på något godt öfwerflö-
dar/ och åter om något Bräck hafwer/ hwilket Feel och Bräck igenom Handelen rätt
och lagligen bootas och fyllas böör och kan.43

En sådan uppfattning omöjliggör förstås varje idé om en fullständig autarki. Man
skall därav emellertid inte förledas att tro att Risingh och hans samtida lade in
något sorts jämlikhets- eller jämviktstänkande i sin syn på de ojämnt fördelade till-
gångarna, det vill säga en uppfattning att dessa skulle medfört en jämnt distribuerad
handel där alla sålde och alla köpte ungefär lika mycket. Såsom Risingh säger
handlar det om att sälja det som finns till överflöd och köpa det som krävs till
nödtorft. Det säger sig självt att däri även ryms uppfattningen, att ju mindre
nödtorft som måste köpas, desto bättre, på samma sätt som ett större överflöd är att
föredra framför ett mindre.

Om inte ett fullständigt oberoende var ett realistiskt mål, var ett närapå fullstän-
digt sådant enligt tidens uppfattning ett helt rimligt mål. I adelns besvär vid riks-
dagen 1668 kommer inte endast autarkisträvan till tydligt uttryck, utan framhålls
även denna strävans rimlighet:

Effter det uthi alle välbestälte konungarijker och republiqver medh helssosamme stad-
gar och förordninger altidh der hän syfftas, att ju mehr ett regemente af sigh sielfft och
des egit landh kan bestå, så att det intet af fremmande hafver af nöden, ju lycksammare är
thet att æstimera, och Sveriges rijke, vårt kere fäderneslandh, ähr af Gudh och naturen
med åtskillige härlige commoditeter af metaller, skogar, strömmar och annat slijkt

                                                          
42 Irwin 1998, s 15f, 27, 30. Frängsmyr 1971, s 221 påpekar att denna uppfattning under frihets-
tiden konkurrerade med en uppfattning om Sverige som särskilt väl rikt på naturtillgångar.
43 Risingh 1669, s 14; även Risingh, Een Tractat om Kiöp-Handelen, del 1, bok 1, s 25f, X926,
KB. För uppgifter om Risinghs traktat, dess upplägg, tillkomsthistoria samt bevarade delar, se
Dahlgren 1992, s 101-105. Jmf Kammarrådet Jakob Gyllenborg i kommerskommissionen 1687 i
anledning av en diskussion kring tullen på vin: ”Hehla werlden ähr så skapat, att den ena orten
behöfver den andre och wore att uphäfva sådan societet, der tull skulle höjas”; kommissionens
protokoll 9/3, citerat genom Grauers 1960, s 41.
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fram för andre vällsignat, som både till thet allmenna bästa så vähl som hvars och ens
privat tarfvor här i rijket kunna utharbetas och uthi styckevijs nobiliteras.44

Uppfattningen om världens ojämnt fördelade tillgångar konkurrerades i själva
verket ut av den betydligt vanligare uppfattningen att Sverige var exceptionellt
lyckligt lottat vad gällde fördelningen av naturens håvor. Det förslag till skogs-
ordning som antogs vid riksdagen 1647 rymmer en i sin optimism talande
programförklaring. Enligt denna var Svea rike så väl utrustat vad gäller naturtill-
gångar att där fanns samlat på en plats allt det som annars fanns utspritt över
världen. Problemet var snarare dessas flitiga tillvaratagande medelst förnuft och
kunskap:

[Gud har genom sin godhet ordnat] så att alt det som i så måtto kräffwes till Landzens
cultur, förbättringh och pryddnadt, och annorstädes sällan finnes tilsamman, här hoos
oss hafwer sigh samblat tilhopa, och lijka som i ett knippe förbundet, att befordra
Inbyggiarnes nähringh och förkåffringh, där dedh medh skääl handterades och medh
flijt och idkesamheet på den ene, så och medh förnufft och wettenskap på den andre
sijdan, drefwet och nyttiat blefwe. 45

Om resurserna alltså fanns ansågs tillvaratagandet av dem vara sämre.46 Redan 1639
sade Axel Oxenstierna att ”Gudh haffver giffvett oss hela Indien i vårt fäderness-
landh, om Gudh ville giffva förståndh och vet och flijtt och idhkesamheett, och
[folket] slå sigh ifrån dryckenskap”.47 I kommerskollegii berättelse för åren 1661
och 1662 rådde optimism vad gäller de svenska naturtillgångarna. Landet var ”rijkt
och ymnogt i sigh sielfft nogdt” varför det inte borde behöva lida av en passiv
handelsbalans, men tillvaratagandet av rikedomarna hade varit alldeles för dåligt:
”Feelen stijcker i Culturen och wahrornes vtharbeetande”.48 Mångsysslaren Urban
Hiärne skriver i ett arbete från 1679 att ”Gud hwart och ett Land medhdelar alt
tarfweligit så wäl till lijffz- som til Hälsans uppehälle”; det är svenskarnas försum-
lighet vad gäller hushållningen som gör att de köper utifrån och föraktar vad som
finns inom landet.49 Abraham Sahlstedt var av samma uppfattning. Sverige var
enligt honom utan like välsignat med stora rikedomar, men konsten att tillvarata
dem var bortglömd.50 Enligt Lagerlöf (1714) var oberoendet möjligt om svenskarna
lärde sig sköta hushållningen, vilket innebar ett tillvaratagande av landets resurser
samt en måttlig konsumtion därutav:

                                                          
44 RAP, bilaga 15, ”Ridderskapetz och Adelens sampt Krigzbefelletz underdånigste petita och
besvär”, 1668, s 546f, min kursivering.
45 RAP, bilaga K, ”Project till Skogsordning”, 1647, s 119.
46 Se även De la Vallée 1953, s 74.
47 SRP 23/1 1639.
48 ”Kongl. Commerce-Collegii berättelse för åren 1661 och 1662”, HSH XXXII, s 297ff, 307,
310ff, citat s 298.
49 Hiärne 1679, s 2.
50 Sahlstedt, Gazophylacium, s 3, Nordinska samlingen 1516, UUB. Se även s 88, 100.
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Wij hafwa i landet alt det wi behöfwa til landsens wälstånd/ så när som wijn/ salt/
kläde och något mer/ om wij allenast lefde måtteligen i mat och kläder/ och rätt
brukade jorden.51

Även Risingh menar att Sverige var sig självt nog. I Itt Vthtogh om Kiöp-handelen
som citerades ovan, ett arbete om handeln, hade denne anledning att lyfta fram
uppfattningen om tillgångarnas ojämna fördelning. I ett annat, tillika tryckt arbete
om jordbrukets förbättring i Sverige, Een Land-Book, konstaterar han däremot att
landet kan ”wäl af sigh sielff bestå”, endast jordbruket, i dess egenskap av grund för
allt välstånd, kunde komma igång.52

Metoden att uppnå oberoende: Onödiggörandet av importerade varor

Import är ett känsligt ämne för varje land som strävar efter oberoende, och så var
fallet även för det stormaktstida Sverige. Citatet ur Risinghs verk ovan om de
ojämnt fördelade resurserna är också en definition av handel som en verksamhet
genom vilken man byter till sig nödtorft mot det man har i överflöd. Samma defi-
nition återkommer på flera håll – som Risingh genom citat visar i sin otryckta
handelstraktat är det inte hans egen utan Aristoteles.53 Enligt Polhem är handel att:

Föryttra dhe varor utrijkes som inrijkes finnas till öfverflöd, det ähr mehra än landet
sielf behöfver, och der emot förbyta och inskaffa andra varor som inrijkes intet finnas,
men landet i gemen och i synerhet nyttigt och nödigt ähr att unfå.54

Lagerlöf talar om den gode fursten som en husfader, och menar att denne inte skall
tillbyta sig annat ”än det/ som är ovmgängeliget”.55 I ett plakat av år 1653 angående
nederlagen i Göteborg sades handeln bestå av länders utbyte av överflöd och
nödtorft. Detta skedde i samband med att nyttan av en stapelstad så nära Östersjön
för alla nationer framhölls. Där kunde:
                                                          
51 Lagerlöf 1714a, s 26; 1719a, s 15f; Silfwercrantz 1762, s 22. I en otryckt pamflett bland
Nesselius manuskript, förmodligen av en annan författare, med titeln Påminnelser af en person,
hwilcken handeln i Östersiön går mycket när (1717), prisas tsaren för att genom en god hushållning
ha sett till att ”ryssarna kunna nu bestå af sig sielfwa och wara alla de andra förutan”, Bergs-
hammararkivet, RA.
52 Risingh 1671, s 5f.
53 Risingh, Een Tractat om Kiöp-Handelen, del 1, bok 1, s 25f, X926, KB, som citerar Aristoteles
utan att ange från vilken text det kommer; det är emellertid ur första boken av Politiken; Aristo-
teles 1993, s 31. En god handel definieras på samma vis i en furstespegel från 1620-talet,
Ulfsparre 1620, § 61.
54 ”Discurs om Sveries æconomi” (efter fredsluten 1719-1721), Polhem 1951, s 147. Se även
Polhem 1721, s 33; ”Om Riksenss Cultur [2]”, bilaga till brev till Eric Benzelius, 18/9 1722,
Polhem 1941-46, s 156.
55 Lagerlöf 1714a, s 28f. Se också Linder 1720, s 2f; Bode 1723, s 48f. Detta arbete är en över-
sättning av ett tyskt arbete, som anges vara sammansatt av en Henrich Bode, men författat av en
förnäm och kunnig herre. Verkets argument är mestadels hämtade från 1600-talskameralisten
Wilhelm von Schröders Fürstliche Schatz- und Rent-Kammer (1686). Se även Schauman 1910,
s 29-43, som även behandlar författarfrågan.
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allahanda Nationer sine öfwerflödige wahrur, effter theres godhtyckio nederläggia eller
försälja, och ther emoot sine tarfwer, nästan genom heela åhret, affhämta måge.56

I förbifarten kan nämnas att denna uppfattning kommer till uttryck även i en dikt
av Samuel Columbus över Karl XI:s gärningar: ”At huar förskaffar sig thed nyttigt
är ok nödigt/ Ok flyr som lands-förgifft utgifft til öfwerflödigt”.57

Det gällde alltså att ha ett överflöd inom landet, samt minimera vad som var
nödtorft nödvändigt att importera. Den gode hushållaren följer Cato den äldres
devis och köper mindre än han säljer, såväl i de stora som i de små hushållen. Detta
framhöll Axel Oxenstierna i en diskussion kring möjligheterna till och fördelarna
med en inhemsk saltproduktion. Det vore bättre att landet genom en inhemsk
produktion gjorde sig oberoende av saltimport, samt istället förde ut vad landet
hade god tillgång på; han påpekade att man ”vela heller sällia än köpa, som gemen-
ligen sker i beholdne husholdh”.58 Cato parafraseras i instruktionen för det plane-
rade kommerskollegium på 1630-talet vilken ger oss ett av de första uttrycken för
handelsbalansläran i Sverige (kollegiet kom sedan inte att grundas förrän 1651).59

Detta dokument har analyserats av Danielsson, som ger oss följande citat:

…och althenstundh then som mehre köper än han kan sällia, sällan blifuer rijk,
rijckzens commercier therföre så motte fattas, at man mehr motte hafua at debitera
utanlandz än thet här af främmande tages och consumeras.60

Vad som verkligen var nödtorft, och hur stor del av detta som behövde hämtas
utifrån, var förstås underkastat förändring. Ju mindre nödtorft som behövde hämtas
utifrån, desto mindre import krävdes och desto lättare blev det att uppnå en aktiv
handelsbalans. Av detta följer att stor vikt kom att läggas på att hindra införseln av
onödiga eller onyttiga varor. När enligt kronan ett fungerande glasbruk för flasktill-
verkning och dylikt kommit igång år 1643 förbjöds införseln av dylika glas emedan
de ”icke synes av nöden vara”.61 Kommerskollegium får år 1664 order att utforska
                                                          
56 ”Kongl May:tz til Swerige Placat, frije Nedelagen i Götheborg angående” (16/9 1653), Stiern-
man, Samling, II, s 750. Se även ”Kongl. May:tz Förordning om Seglationen emellan Finland och
Refwel, sampt andre tillåtelige hambner vthi Est- och Liffland”, ibid., s 764f.
57 Den Swenske Konungs-Son, strof 90, Columbus 1995, s 233. En passage i de Fénelon 1723,
s 514, kan också framhållas. Den vise Mentor har där genom sina råd förmått Idomeneus, tidi-
gare kung av Kreta och nu kung av Salenta att överge odygdens väg till förmån för ett dygdigt
styre och en god politi. Mentor har då fått Idomeneus att ”tilbyta sig Boskap (hwaruppå hans
Undersåtare hade brist) emot de öfwerflödige och onödige waror/ som nu mera i Salenta intet
finge brukas”.
58 SRP 7/3 1643.
59 Danielsson 1930, s 21. Instruktionen skrevs av Lars Grubbe.
60 Lars Grubbes s k ”Punctation” (1637), citerad efter Danielsson 1930, s 21. Passagen citeras
även i Gerentz 1951, s 21f. Om ”punctationen”, se även Dahlgren 2000, s 226f.
61 ”Kongl. May:tz Förbudh på allehanda slags Glasgeschier, medh Flaskor och Flaskefoder, at föra
hijt in vti Rijket” (21/2 1643), Stiernman, Samling, II, s 345. Ett betänkande av prästeståndet vid
riksdagen 1672 sammanfattar väl denna uppfattning. Enligt detta var medlen till en god handels-



Hushållningens dygder

134

huruvida några varor som nu importeras är onödiga för att i sådant fall stänga dem
ute genom någon ”särdeles gravation” eller direkta förbud.62 I ett utskotts-
betänkande av år 1680 om kommerskollegium definieras en av dess uppgifter som
att se till att onödiga varor inte importeras samt att nödvändiga varor inte exporte-
ras.63 I 1697 års berättelse om ”Commerce-sakernas beskaffenhet” anges som ett
skäl till den förbättrade ekonomiska situationen, att onyttiga och överflödiga varor
stängts ute.64 Här liksom annorstädes lades tonvikten på de mest onödiga av alla
onödiga varor, nämligen de vilka tjänade till lyx och yppighet, till vilka vi åter-
kommer i nästa kapitel.65

Det första av dessa exempel pekar tydligt åt den viktigaste frågan vad gäller den
materiella delen av det ekonomiska tänkandet. Genom inhemsk tillverkning av
flaskor och dylikt har importen av samma varor visat sig vara onödig, varför den
skall stoppas. Endast nödtorft skall importeras, och vi kan under hela perioden se
en vilja att onödiggöra så många importvaror som möjligt. Ett sådant onödiggörande
kan rimligtvis ske genom sänkt konsumtion och/eller genom ett bättre tillvara-
tagande av de inhemska resurserna. Vi skall i nästa kapitel återkomma till konsum-
tionen och den måttlighet som där förespråkades, för att här inrikta oss på produk-
tionen. Den resurstillvaratagande strävan som här skall behandlas kan ses som
bestående av tre delar: ett allmänt nyttjande av landets resurser och naturtillgångar,
manufakturerna, samt kontrollen över den svenska utrikeshandeln och sjöfarten.

Ett bättre nyttjande av landets resurser

Viljan efter att kartlägga, utforska och bättre utnyttja landets tillgångar i syfte att
förbättra hushållningen brukar sättas i samband med den frihetstida utilismen,
exemplifierad genom Linnés resor och skrifter kring behovet av att utforska landet.66

Trots att forskare som Carl Danielsson och Heckscher i korta ordalag berört en lik-
nande, ehuru inte lika programmatisk, inställning från överhetens sida under 1600-
                                                                                                                                                                                    
balans att det sågs till att endast nödvändiga varor köptes av utlänningarna, att manufakturerna
sattes igång varmed ett större antal varor vilka nu importerades kunde göras onödiga (se nedan),
och genom ett avskaffande av allt överflöd, såväl i kläder som ”annan onödigh apparat” (se kapitel
6). Prästeståndets riksdagsprotokoll 1672, bilaga 4, ”Prästerskapets sekreta utskotts betänkande
angående inrikes ärenden”, s 148.
62 ”Bref til General Commercie Collegium, at wid Consultationen öfwer Myntet och Wexelen låta
sigh wara Twå stycker anlägne, först om några Wahror och Pertzeler, och sedan om Wexelstyhl
och Bruuk” (6/4 1664), Stiernman, Samling, III, s 185. Exemplet har uppmärksammats av
Danielsson 1930, s 35.
63 RAP, bilaga 16, ”Utskottsbetänkande angående bergs- och kommersekollegiernas indragning”,
1680, s 323.
64 ”Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegii underdåniga berättelse til K. Maj:t om Com-
merce-Sakernas beskaffenhet” (22/5 1697), Loenbom IV, s 17.
65 Risingh 1669, s 20; RAP 18/6 1668 (lantmarskalk Johan Gyllenstierna); 15/9 1686 (lantmar-
skalk Erik Lindschöld). Det är ett centralt resonemang i Sahlstedt, Gazophylacium, passim, Nor-
dinska samlingen 1516, UUB.
66 Denna har förstås rönt stor uppmärksamhet. Forsman 1947, s 114ff; Frängsmyr 1971, s 217,
219; Lindroth 1978, s 91-94, 188-192.
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talet, brukar någon allmän resurstillvaratande strävan, vid sidan av manufakturerna,
inte förknippas med 1600-talets merkantilistiska idéer.67 Under hela perioden fanns
dock i polititexterna en strävan att bättre tillvarata landets resurser, att utforska lan-
det och efterspana dess förborgade skatter.

Danielsson har framhållit att under det tidiga 1600-talet ”börjar den tanken
vinna utbredning, att man borde sträva efter att själv tillverka ett flertal varor, varpå
utlänningarna nu gjorde sig vinst”; profiten borde stanna inom landet.68 Att
handelsbalanslärans genomslag från 1630-talet och framåt spätt på denna ambition
är tämligen givet. Danielsson har också nämnt Axel Oxenstiernas stora intresse för
näringarnas utveckling och då särskilt bergsbruket.69 Man finner i rikskanslerns
liksom i andras skrifter och uttalanden från dessa tidigare decennier en mängd utsa-
gor kring nyttan av att landets resurser mer generellt kom i bättre bruk.70 Främst
berördes bergsbruket men även andra näringar nämndes. Vid riksdagen 1642
berördes humleproduktionen. Bristen på humle inom riket måste avhjälpas genom
inhemsk odling.

Nu är vitterligit och oemotsägeligit, att humblan vexer här mestadeels öfverallt i landet
så godh och ympnig som någor annorstädes, allenast att den medh flijt bearbetades
och medh förnufft handteerades, effter som man sijr hvadh nytta dee göra, som derom
sig vinleggia.71

Vid samma tillfälle stadgades även att tillgången på skog skulle tillgodoses genom
att tio nya träd måste planteras för varje hugget, samt att var och en måste ha upp-
sikt över att de träd han planterat inte åts upp i unga år.72 Generalguvernören över
Finland Per Brahe (d.y.) genomförde under sommaren 1639 en resa i Finland.
Enligt hans egen utsago var det ovanligt att sådana resor skedde under sommaren,
                                                          
67 Om Danielsson, se nedan. Heckscher 1936 har lyft fram överhetens strävan att utforska och
exploatera fyndigheter av silver i Norrland (s 438ff), och av koppar (s 445f). Se även Dahlgren
1993, s 123f; Hedberg 1995, s 13-16, med referenser till internationell forskning; samt not 83.
68 Danielsson 1930, s 15f. Ett exempel på ett sådant tidigt uttryck är Ulfsparre 1620, § 76.
69 Danielsson 1930, s 16ff.
70 ”Memorial till Regeringen och Rådet, med en plan för dess åtgärder i den inre förvaltningen”
(8/10 1633), AOSB, band I:1, s 480 (passage framhållen även i kapitel 2); ”Rådslag öfver åtskil-
lige rikets ärender” (14/12 1636), HSH XXXIII, s 141f; ”Fullmacht och Placat opå thet nyß
anordnade Collegium af Commercierne” (28/11 1637), Stiernman, Samling, II, s 111; SRP 25/2
1639; 11/7 1640; ”Resolution för Städerne uthi gemen på deras inlagde sollicitatur” (25/2 1642),
Stiernman, Beslut, II, s 1016. Se också Dahlgren 2000, s 226f.
71 RAP, bilaga C, ”Puncter som Kongl. Maij:tt vår allernådigste Drottningh achter nyttige och
nödige för rickssens och alle dess trogne inbyggiares vällferd skuldh at uptagas, betenckias och
berådslås aff Ricksens Ständer här församblade”, 1642, s 182. Se även ”Riksdags Beslut” (23/2
1642), Stiernman, Beslut, II, s 1008.
72 RAP, bilaga C, ”Puncter som Kongl. Maij:tt vår allernådigste Drottningh achter nyttige och
nödige för rickssens och alle dess trogne inbyggiares vällferd skuldh at uptagas, betenckias och
berådslås aff Ricksens Ständer här församblade”, 1642, s 181. Ambitionen gällande såväl humle-
gårdar som trädplanteringar uttrycktes på nytt vid riksdagen 1647; RAP 9/2 samt bilaga E,
”Några Ahrender och Puncter, som synes wara wärde att införas i Skogzordningen, Ständerne
förestälte och communicerade att betänckia”, s 111f, 1647.
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eftersom det var lättare att färdas på vintern, över snön. Brahe menade emellertid
att det då var svårt att rätt uppskatta landets resurser. Ett bättre brukande av
marken i denna landsända kunde göra den bördigare än de flesta länders.73 Ett
tidigt, tydligt exempel (1646) på den resurstillvaratagande strävan är ett memorial
angående några norrländska städer, som anbefalldes att själva ”vtharbeta sigh, vthur
den armodh de släpas medh”. Detta lät sig göras om de tog tillvara de metall-
fyndigheter liksom de strömmar och de fiskevatten som fanns i deras omnejd (varav
de sistnämnda utlänningarna lagt beslag på), om bättre nytta togs av traktens
skogar, med mera: myrar kunde göras om till jordbruksmark, boskapsskötseln
borde förbättras, jordbruket borde anpassas efter jordmånen, hantverkarna skulle
vara skyldiga att lära ut sina kunskaper till svenska barn, etc. Därtill sålde de som
det var nu hudar obearbetade som de senare fick köpa tillbaka bearbetade, en hus-
hållningens kardinalsynd.74

Även om manufakturerna ännu ej hamnat i centrum av blickfånget fick även de
en del uppmärksamhet under dessa tidiga decennier. Under riksdagen 1641 på-
talades att det var de manufakturer vilka ”dyrcka den rudem materiam”, det vill
säga förädlade inhemska råvaror, som gjorde ett land rikt, och att en förutsättning
för välstånd var att såväl de som tillvaratagandet av landets tillgångar utvecklades.
Landets nuvarande tillstånd sades bero, inte på landets naturliga förutsättningar,
utan på befolkningens egennytta.75

Samtliga dessa strävanden gällande manufakturerna, jordbruk, bergsbruk och så
vidare, syftade till att excolera (av det latinska excolo, odla, bearbeta), det vill säga
uppodla rikets landskultur och commercier, alltså näringsliv. Detta skulle i sin tur
leda till en bättre handelsbalans och en högre grad av oberoende. I riksrådet 1636
sades att borgarna aldrig skulle kunna förkovra sig (till rikets nytta), om de inte
”excolerade” det som fanns i riket, istället för att föra ut de inhemska varorna obe-
arbetade och köpa in dyra utländska varor.76

 Viljan att på olika sätt excolera landet ökar under 1600-talets två senare tredje-
delar. Den har lyfts fram gällande manufakturerna, men den gällde inte endast
dessa utan landets samtliga möjligheter till ökad utkomst. Det kanske tydligaste
uttrycket för denna vilja var grundandet av kommerskollegium 1651. Enligt kolle-
giets instruktion från samma år var dess syfte att sätta näringslivet i flor genom en
satsning på manufakturer, sjöfart och handel, och med det sistnämnda avsågs då
näringslivet i allmänhet. Detta skulle ske bland annat genom en tydlig uppdelning

                                                          
73 Nordin 1992, s 89f.
74 ”Bij-Memorial öfwer de ährender, som Kongl. Maj:t nådigst hafwer pålagdt och befalt Secret.
Daniel Behm i acht taga och förrätta vthi the Nordländske Städerna Söderhambn, Hudwigswald,
Sundzwald och Härnösand, om deras förbättring och tilwäxt etc” (21/8 1646), Stiernman, Sam-
ling, II, s 471-477, citat s 471.
75 RAP, bilaga A, ”Puncter, som å Kongl. Ma:ts vår allernådigste Drottnings vegner den Kongl.
Regeringen haffver denne reesa funnit nödige att föreställa dem hijtkallade gode herrar och män
aff Collegierne och Landzhöffdingerne sampt Bisperne och Superintendenterne”, 1641, s 75.
76 SRP 21/5 1636.
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mellan stads- och lantnäringar, så att den ena inte förstörde för den andra (se
kapitel 7), liksom genom att lättja ingenstädes tilläts utan att var och en hade syssel-
sättning (se kapitel 8). Därpå togs tillvaratagandet av landets resurser upp:

Här opå följer, at Landen genom GUDz wälsignelse moste flijteligare bearbetas, och
gifwa vth mehra råå Wahrur i Hwete, Rågh, Korn, Hafra, Erter och andre sådane
legumina; Sedan i Silfwer, Koppar, Jern, Swafwel, Alun, Victeril etc. I beck, Tiära,
Lijn, Hampa, allahanda Träwärcke, så ock alt annat, som af Huushollen komma,
Smör, Kött, Fläsk, Talg, Hudar, Skinn, Ull etc.77

Råvarorna skulle sedan bearbetas för konsumtion inrikes och utrikes. I 1668 års
generella manufakturprivilegium (privilegium för hantverkshusen), stadgades att en
person skulle förordnas vid varje hantverkshus, vilken hade att underrätta sig om
dittills outnyttjade råvaror samt att se till att de kunde komma till användning.78 I
instruktionen för det medicinska kollegiet (1680) fanns en punkt enligt vilken
studium botanicum i riket skulle utvecklas i syfte att stänga ute utländska växter till
förmån för inhemska.79 Likaså rönte de lappländska områdena stort intresse då de
ansågs rymma stora naturtillgångar samt även kunna bereda bärgning åt en ditflyt-
tande allmoge. 1640 sade Oxenstierna att det var ”Cupido excolendi patriam” som
var drivkraften bakom startandet av bergverk i lappmarken.80 Rovdjurens utrotande
stod också på listan över angelägna åtgärder.81

                                                          
77 ”Instruction för Handels eller Commercii Collegio, som Hennes Kongl. May:t är til wärka at
anrätta, och måste hafwa Inspectionen på alle Navigations, Commerciers och Manufacturers beford-
ring i Swerige och deß vnderliggiande Provincier; och hwarefter samme Handels Collegii Directo-
rer och Assessorer hafwa sig at rätta” (23/8 1651), Stiernman, Samling, II, s 674. Instruktion är
författad av Axel Oxenstierna, men bl a Risingh var inblandade i förarbetena; för ett förarbete av
Risingh, se Dahlgren 2000, s 229f. Se också ”Mötetz Besluut i Stockholm” (15/12 1651),
Stiernman, Beslut, II, s 1182, liksom den ovan nämnda kommerskollegii berättelse för åren 1661
och 1662, vilken lyfts fram i detta avseende av Danielsson 1930, s 33.
78 ”Kongl. Ma:tz Privilegier, gifne Handtwerkshusen, som här och där i Rijket inrättas skola”
(18/9 1668), Stierman, Samling, III, s 705ff. Andra exempel på strävan att tillvarata landets resur-
ser är ”Kongl. Maj:ts nådige Resolution, vppå det General Commercie Collegium vti vnderdånighet
före- och anbragt hafwer, Slesische ofärgade Klädes införsel igenom Cronones hamner i Tyskland
til Swerige och däropå fölliande Klädefärgeriets inrättande och fortställande angående” (27/10
1653), Stiernman, Samling, II, s 757; ”Placat och Förbudh på Eketräns vthuggande och
vtförande” (7/6 1662), för civilt och militärt skeppsbyggande, Stiernman, Samling, III, s 70;
”Placat och Påbudh, angående ett Reglemente, som wid Sille-fisket i acht tages och observeras
skal” (13/10 1666), ibid., s 384ff.
79 ”Privilegier, hwilcka Kongl. Maij.t Collegio Medico nådigst förundt och confererat hafwer” (4/8
1680), Stiernman, Samling, IV, s 273: ”Det skulle ock tiena til Medicinae studii practici märkeliga
befordran, om de medicamenter, som nu med omkostnad och risico ifrån främmande Land
inbringas, och eljest här i landet wexa och till fångs äro, måtte här anskaffas och elaboreras, hwari-
genom omkostnad bespares och Landsens egne warur cultiveras”. ”Kongl. Maj:ts nådigsta Privile-
gier för Collegium Medicum” (30/10 1688), ibid., IV, s 1050f; samt Risingh 1671, s 52.
80 SRP 10/2 1640 (”lust att uppodla fosterlandet”); andra exempel är SRP 17/9 1635; de två
sammanhörande ”Privilegium för them, som uti Lappmarcken uptaga åtskilliga slags Metall-bruk”
(9/8 1673) och ”Kongl. Maij:tz Placat, angående Lappmarckernes bebyggiande” (27/9 1673),
båda i Stiernman, Samling, IV, s 26ff, respektive 33f; plaketet förnyades 1695 (”Kongl. May:ts
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Från och med 1660-talet hade manufakturerna kommit att inta främsta ledet
vad gällde excolerandet av riket. Alla varor passade emellertid inte för manufaktur-
produktion. Humle var en sådan vara. Kronan lagstiftade 1687 om en landsomfat-
tande tvångsproduktion av humle i syfte att göra allmogen självförsörjande. Plaketet
röjer ett eko av hushållningsläran; bönderna skall ”intet behöfwa emot reda
Penningar det till deras förtäring och husbehof sig att tillhandla, som de sielfwe utaf
deras flit, mödo och arbete kunne i deras dageliga nödtorft inhämta och åtniuta”.82

En annan importvara som skulle ersättas av inhemsk produktion, men inte genom
manufakturer, var lärft. Denna vara menade kronan i ett plakat från 1694 lätt
kunde produceras i de enskilda hushållen i sådan mängd att det inhemska behovet
kunde tillgodoses. I samma plakat förbjöds en räcka olika lärfttyper vilka satsningen
först och främst skulle ersätta, medan andra belades med hög tull. Landshövdingar
och guvernörer gavs i uppdrag att animera folket till lärftproduktion.83

Vad gäller humlen och lärften försökte kronan genom piska respektive morot
onödiggöra dessa varor som importvaror. Kommerskommissionen, som tillsattes
vid riksdagen 1686 och som hade som syfte att befordra handel, sjöfart och manu-
fakturer, berörde i en relation av år 1687 även andra områden än dessa på vilka
åtgärder var nödvändiga, som produktionen av alun, svavel och salpeter, marmor-
bruk, metalltillverkning, plantering av ekar och andra träd, ett bättre skötande av
                                                                                                                                                                                    
förnyade Placat om Lappmarkernas bebyggiande och de förmoner och friheter, som de, hwilke sig
där nedsättia, åtniuta skola” (3/9 1695), Stiernman, Samling, V, s 527); ”Landshöfdingen öfver
Wester- och Österbotten Johan Graans berättelser för åren 1662, 1668 och 1670. 3. Berättelse
om Lappmarken, af år 1670”, HSH XXXI, s 309-320, passim.
81 SRP 26/3 1646; RAP, ”Wår allernådigste Drottnings Andre Proposition”, 1647, s 100f (punkt
2); RAP 2/12 samt bilaga 12, ”Formeres en supplique till Hans Maijestet, att Hans Maij:t täcktes
uthi desse effterföljande puncter förbättra den senaste giorde ordning om jacht och diurefång,
emedan straffen äre så ringa, så att hon derföre ringa considereres”, s 389ff, 1672; ”Instruction,
hwarefter Ståthållaren wid Oeconomie-wäsendet uti Hertigdömet Estland, så den, Matthias von
Porten, som nu för tiden der är, som de hwilke efter honom i tjensten kunna blifwa förordnade,
uti sitt Ämbetes förrättning och beställning sig hafwa hörsamligen att efterrätta” (28/8 1691),
Stiernman, Samling, V, s 267; Nesselius, Oförgripeliga tankar. II. Om Finnlands cultur in specie,
§ X, Bergshammararkivet, RA. Nesselius ger det något udda förslaget, att unga finska män inte
skall få gå sin första nattvard om de inte samtidigt levererar ett rovdjursskinn till kronan, vilket de
skall ges ersättning för.
82 ”Kongl. Maj:ts Placat, angående Humle-Gårdar, deras inrättande, och hwad som där tillhörer”
(10/7 1687), Stiernman, Samling, IV, s 885. Allmogen var redan enligt byggningabalkens 50
kapitel samt enligt husesynsförordningen av år 1681 skyldig att hålla humlegårdar; se Grauers
1960, s 44.
83 ”Kongl. May:ts Placat och Förordning, angående åtskillige slags sortementer af Lärft, hwilka en
dels förbiudas, endels ock med förhögning af Tullen efterlåtas att införskrifwas och införas” (14/3
1694), Stiernman, Samling, V, s 457ff. Den resurstillvaratagande strävan framgår av studier över
enskilda varor: Åhman 1983, s 50f, 91, 94ff, om pottaska för framställning av såpa och glas – som
Axel Oxenstierna framhöll i riksrådet (SRP 17/9 1645) innebar pottaskebränning en möjlighet att
tillvarata träd som annars ruttnade bort (fallna träd etc); Sjöberg 1981-1982 om socker; Krantz
1986, s 6 om glas; Corin 1958, s 363-366, om ett försök att odla vejde (som användes som färg-
ämne) i Stockholm. Salt var en av de nödvändiga varor landet led naturlig brist på; de stora
ambitionerna och många försöken under 1500- och 1600-tal att skapa en inhemsk saltproduktion
beskrivs i Tegengren 1934.



 Politica. Oberoendesträvan på samhällsnivån

139

åkrar, trädgårdar och humlegårdar samt befrämjandet av fiskerinäringen och krea-
tursskötseln.84 1697 års berättelse om rikets ekonomiska tillstånd meddelade opti-
mistiskt inte endast att onödiga varor stängts ute, utan också att de i vissa fall ersatts
av inhemska manufakturprodukter. Det påpekas också att rikets naturtillgångar nu
utnyttjades på ett bättre sätt.85

Några arbeten av enskilda författare från 1600-talets senare del förtjänar att
nämnas. I Een Land-Book uppehåller sig Johan Risingh helt vid frågan hur Sveriges
jordbruk skall kunna utvecklas från den rådande, låga nivån. Boken rymmer till
största delen praktiska råd och anvisningar liknande dem man finner i hus-
hållningsläran, men den hushållets etiska ram inom vilken den senare ger sina råd är
här utbytt mot det nationella välståndet, jordbruket som en grund för detta, samt
tillvaratagandet av de resurser som ligger outnyttjade i landet.86

Abraham Sahlstedts arbete Gazophylacium commerciorum regni Svecie är helt
uppbyggt kring tanken att bättre tillvarata landets resurser i syfte att göra import
onödig och hindra export av dyrbara råvaror. Sahlstedt berör främst manu-
fakturerna men ger detta ord en mycket vid innebörd, och han berör även jord-
bruket, bergsbruket, rikedomen på skog samt fiske och jakt. Exempelvis framhåller
han Sveriges goda tillgångar på mineraler och andra ämnen som kan fungera som
färgämnen, varigenom importen av kläde skulle kunna inskränkas till ofärgade
sådana. Vidare menar han att landet är väl lämpat för odling av tobak, kryddor och
humle. Peppar menar Sahlstedt ändå är ett sorts gift som mycket väl kan ersättas
med svenska, mer hälsosamma kryddor.87

Mystikern och kättaren i landsflykt Anders Kempes Den Anatomerade Graanen
kom ut i Hamburg 1675. Detta arbetes mystisk-religiösa grundton gör att ett
varnande finger bör höjas för att lägga allt för stor vikt vid likheterna med politi-
texterna, och det skulle heller aldrig räknas till den merkantilistiska litteraturen,
men trots detta delar det ändå centrala drag med det ekonomiska tänkande som här
presenteras. Kempe menar att jordens resurser doldes i och med syndafallet samt att
det är människans skyldighet att utforska och efterspana dem.88 Han prisar de
barbariska folken i Indien och Afrika för att i måttlighet kunna leva på vad deras
länder har att erbjuda – ”Men Norstiernans barn [svenskarna] hugnas ingalunda
wed sitt eget/ hwarken til maat/ Dryck eller Läkedomar/ vthan trengtar altijdh

                                                          
84 Kommerskommissionen till K. M:t 27/10 1687; Detta enligt Grauers 1960, s 51.
85 ”Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegii underdåniga Berättelse til K. Maj:t om
Commerce-Sakernas beskaffenhet (22/5 1697), Loenbom IV, s 17f, 32f.
86 Risingh 1671. Även Olaus Rudbeck d. ä. bör nämnas i detta sammanhang. Denne utnämndes
1665 av kommerskollegium till kommissarie för landskulturen med uppgift att verka för jordbru-
kets förbättrande i riket; Gunnar Eriksson 1998-2000, s 645. I Atlantican redovisade han i götisk
anda vid upprepade tillfällen Sveriges utmärkta förutsättningar; Rudbeck 1937, s 13f, 56f, 122f;
Forsman 1947, s 114-118.
87 Sahlstedt, Gazophylacium, s 85, 102ff, 105, Nordinska samlingen 1516, UUB.
88 Kempe 1675, opaginerat företal; s 18. Arbetet behandlas mer ingående av Ambjörnsson 1981,
s 58ff.
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effter SöderLändernas Afwel/ Frucht och Fetma”.89 Till detta finns nu ingen anled-
ning. Gud har nämligen välsignat Sverige med den nyttiga granen. Denna kan
användas till näring och framför allt till medicin och därmed täcka mycket av det
inhemska behovet av det sistnämnda.90

Urban Hiärnes strävan att utforska rikets naturtillgångar har uppmärksammats,
men det faktum att denne liksom Linné långt senare gav sig ut på långa resor bland
annat i detta syfte brukar inte påtalas särskilt ofta.91 Ett tydligt uttryck för viljan att
förbättra självhushållningen genom ett utforskande och tillvaratagande av de
inhemska resurserna utgörs av Hiärnes tryckta skrift Een Kort Anledning Till Åtskil-
lige Malm- och Bergarters/ Mineraliers Wäxters/ och Jordeslags/ sampt flere sällsamme
Tings effterspörjande och angifwande från år 1694. Denna inleds med att Hiärne
hänvisar till kunniga män både inhemska och utländska, vilka alla menat att Sverige
gömde stora tillgångar, i synnerhet under marken, vilkas tillvaratagande försumma-
des av de okunniga svenskarna. Detta har också på senare tid visats, enligt Hiärne i
synnerhet genom överhetens uttalade strävan. Man hade nu fått vetskap om att
många metaller, mineraler och växter vilka importerades fanns att utvinna i
Sverige.92

Hiärne betonar också fliten som en förutsättning för projektets genomförande.
Verket i övrigt består av en förteckning över nyttiga och onyttiga geografiska,
geologiska och andra fenomen vilka människor skall söka efter och kartlägga, i syfte
att optimera bruket av landets resurser samt på så vis ersätta en mängd produkter
som nuförtiden hämtas utifrån.93 Hiärnes avsikt var att skriva två liknande verk
rörande växtvärlden respektive djurvärlden, men detta blev inte av.

Hiärnes redan tidigare nämnda skrift om vedsparande bör även den nämnas här.
Dess tillkomst menar författaren berodde på den skogsbrist som uppstått kring
Stockholmstrakten i det att varken hög eller låg idkat god hushållning, det vill säga
iakttagit sparsamhet innan det var för sent.94 Hiärne ger ett antal förslag genom
vilka enligt honom rikets värmeproduktion kan göras mindre kostsam för skogen:
användandet av torv (man vänjer sig vid lukten), av stenkol (vilket bör eftersökas),
av bark som blir över från garverier, av risknippen varmed även mindre pinnar kan

                                                          
89 Ibid., s 23. Kraftig kritik mot överflödet finns även på s 61ff.
90 Ibid., passim. Kempes tilltro till granens möjligheter tar sig extrema former vad gäller kotten:
”Kotten eller Käglen/ som högsätet för [före] Pomerantser/ Lemoner/ Granatäplen/ Päron/ Äpp-
len/ Plomon/ Krikon och fleere Trädz-Fruchter beträder/ och det med rätt och billigheet…” (s
31); framför allt emellertid p g a dess medicinska egenskaper.
91 Lindroth 1971-73; Ohlsson 1997, s 360. Det ringa intresset för Hiärnes resor kan delvis förkla-
ras av att endast en av dessas beskrivningar trycktes, och det först av Hiärnes son (Hiärne 1762).
92 Hiärne 1694 [opaginerad], förord.
93 Ibid., passim, t ex kap III:3, vari efterlyses ett sökande efter lersorter, och då i synnerhet den vita
sådana, vilken skulle kunna ersätta den nu från Frankrike importerade leran.
94 Hiärne 1696, s 1ff. Skogsbrist upplevdes som ett hot under 1600-talet; Heckscher 1936,
s 478ff.
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användas, av gamla stubbar och rötter, samt av torkad dynga. Verket rymmer också
skisser på och beskrivningar av effektivare ugnar.95

Viljan att genom sparsamhet och ett fullgott nyttjande av de inhemska
resurserna nå en bättre inhemsk hushållning växte under 1700-talets första decen-
nier. Henrik Thim lyfter fram hela 37 silvergruvor som väntade på att nyttjas.96 I
1723 års instruktion för kommerskollegium sågs näringslivet som bestående av tre
delar, ”vart lands växter och fruktbarheter, dessa fruktbarheters förvandling uti
fabriker och manufakturer och navigation och sjöfart”.97 Åsa Karlsson har framhållit
Casten Feifs tankar om jordbrukets förbättrande i en brevväxling med lands-
hövdingen på Gotland, Nils Posse, liksom andra uppslag från Feif samt från Israel
Nesselius och Silfwercrantz.98

Vi finner denna strävan mycket tydligt uttryckt hos Polhem, liksom hos
Nesselius. Tillvaratagandet av de inhemska resurserna samt ersättandet av import
med inhemska varor är centralt i flertalet av den sistnämndes texter. Bland otaliga
förslag finner man inhemsk tillverkning av kattun för att ersätta den kostsamma
importen, en inhemsk tobakstillverkning eller, om det visade sig vara omöjligt,
framtagandet av en inhemsk växt vilken skulle ersätta tobaken.99 Ett mer excentriskt
förslag var spridandet av 13:e och 14:e tomerna av Åke Rålambs Adelig öfning
(varav den 13:e är den Oeconomia som figurerat i kapitel 4 och den 14:e är en
kokbok) på svenska i Finland, varmed finnarna kunde lära sig svenska och deras
jordbruk förbättras. Resultatet av ett sådant projekt kunde enligt Nesselius bli mer
framgångsrikt där än annorstädes, ”emedan folchet om wintern har god tijd att
läsa”.100 Polhem, vars maskiner och projekt har rönt ett visst intresse i eftervärlden
och uppmärksammades även av samtiden, skrev 1717 ett flertal texter innehållande
förslag på hur olika grenar av den nationella hushållningen kunde förbättras.101

Även Lagerlöf och Silfwercrantz menade att mycket av det som nu importerades
kunde göras hemma.102 Den senare berömmer i det avseendet England och
                                                          
95 Ibid., passim. Arbetet fick en sen uppföljare i den märkliga skriften Xylobalsamus artificialis Eller
Träbalsam (Hiärne 1718), om ett balsam vilket kunde förlänga livslängden på virke och därmed
ytterligare hindra slösaktig avverkning. Hiärne 1909 bör nämnas i detta sammanhang, då den var
en lärobok i hur bergsbruk effektivt kunde bedrivas.
96 Thim, Talanders dröm, s 75ff, 84,, 88ff, L127, UUB. Mer om resurstillvaratagande i Thim, se
s 29f, 35f, 65ff, 71ff. Om silverbruks excolerande, se även Heckscher 1936, s 440.
97 1723 års instruktion för Kommerskollegium, citerad efter Gerentz 1951, s 64f; språket moder-
niserat av Gerentz.
98 Åsa Karlsson 1994, s 68f. Se också brev från Feif till Polhem, 21/3 1712, Bring 1911, s 245f.
99 Nesselius, Oförgripeliga tankar. I. Om landets cultur i gemen i Swerige och Finnland, I.1.7. Oför-
gripeliga tankar. II. Om Finnlands cultur in specie, § VI, Bergshammararkivet, RA (det som enligt
Nesselius kan ersätta tobaken är ”folia lactucae”, d v s bladen av sallad. Kanske avses laktuken
(lactuca virosa), även kallad giftsallad, vilken i Sverige använts för medicinska ändamål.
100 Nesselius, Oförgripeliga tankar. II. Om Finnlands cultur in specie, § I.4.
101 ”Om lant-colegiers inrettning”; ”Om lantculturens inrättning”; ”Project till en allmen manu-
facturordning af alle handa jern- ståhl- och messingzarbete af blanksmijden”, Polhem 1951, s
77ff, 80ff, 87ff. Se även Polhem 1726, passim. Om Polhem och det samtida intresset, se Lind-
gren 1995-1997 samt där angiven litteratur.
102 Lagerlöf 1714b, s 9; Silfwercrantz 1762, s 22.
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Holland, medan spanjorernas misslyckande tillskrivs deras ”slätta hushålning” samt
försummandet av manufakturerna. Silfwercrantz framhöll även förtjänsterna i att de
inhemska manufakturerna placerades i de områden där de råvaror som behövdes
fanns naturligen.103

Lagerlöf skrev två pamfletter om spannmålslagring respektive den rätta skötseln
av mjölkkor, och Lagerlöfs vän Johan Linder lät 1720 trycka skriften Swenska
Färge-konst.104 I den förstnämnda pamfletten framhåller Lagerlöf hushållningens
dåliga tillstånd, samt det faktum att den kan förbättras endast genom sparsamhet
och flit. Han framhåller också som en förebild en man som kände till alla gräs som
växte i landet ”och wet wäl/ hwar til de doga [duga]; samt kan gifwa wid handen/
hwad til Kåhlsaker/ til soppor och wälling här i Swärget på wilda fältet wexer”.105

Denna man råkar vara – detta förstår man då man läser de båda herrarnas alster –
ingen mindre än nämnde Linder, sedermera adlad Lindestolpe.106 Redan i titeln till
dennes skrift om färgning framträder självhushållningssträvan: Swenska Färge-Konst/
Med Inländske Örter/ Gräs/ Blommor/ Blad/ Löf/ Barkar/ Rötter/ Wexter/ och Minera-
lier. Linder beklagar sig där inledningsvis över högfärden, överflödet och girigheten,
genom vilka laster hushållningen i riket urartat. Landet äger annars resurser för att
vara sig självt nog.107 Men det är illa ställt med rikshushållningen:

Huru här i landet tilgår/ är allom bekant. Hwad som på wåre åkrar och ängar wexer/
trampas under fötterne/ wanwyrdas/ förachtas/ och af fåå kännes/ til hwad thet duger/
fast thet både til spijsning och föda/ til läkedom/ til kläder/ samt andre nödtorffter
wore högst gagneligit; ther emot hwad från främmande länder införes/ är allena godt
[d v s det enda som duger för de numera högfärdiga svenskarna]/ fast thet så dyrt
köpes/ och hela Landets effecter til sitt fåfänga inköp uthdrager.108

Svenskarna sköter sin hushållning dåraktigt och sederna var bättre förr. Råvaror går
ut och lyxvaror in.109 Linder vill nu bidra till tillståndets förbättring genom sin skrift
varmed var och en kan lära sig att färga olika textilier utan att köpa utländska färg-
ämnen. Boken i övrigt är en detaljerad guide i färgningens värld där inhemska bär,
gräs och växter spelar en avgörande roll.

Sven Rask har i en artikel om salpeterframställning i Sverige framhållit som ett
kuriosum ett förslag förelagt Karl XI från en general Sjöblad. Det gick ut på att
särskilda krogar med specialinredda stall skulle uppföras med jämna mellanrum
                                                          
103 Silfwercrantz 1762, s 38ff. Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början. 1. 1719-
1720, bilaga 24, ”Riksrådet M. J. De la Gardies memorial ang. manufakturerna”, s 522. Detta
framhölls även av De la Vallée 1953, s 85; samt Sahlstedt, Gazophylacium, s 27, 60f, 62, 64, 70f,
Nordinska samlingen 1516, UUB.
104 Lagerlöf 1719a och 1719b.
105 Lagerlöf 1719a, s 15f, citat s 16.
106 Denne skrev ett arbete om de befintliga gräsen kring surbrunnen Wiksberg; ett arbete som
även det bör ses i ljuset av strävan att tillvarata de inhemska resurserna; Linder 1716.
107 Linder 1720, s 1.
108 Ibid., s 1f.
109 Ibid., s 2.
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utmed svenska vägar, vilka skulle möjliggöra ett tillvaratagande av den hästspillning
som resandet till lands producerade; denna behövde därmed inte förfaras utan
kunde komma till bruk i salpetertillverkningen.110 I ljuset av vad som här sagts bör
exemplet inte föras till kuriosakabinettet, utan snarare ses som typiskt för sin tid.
Liksom i hushållningsläran intar sparsamheten en framträdande position i politi-
texternas syn på produktionen. Linders syn på rikets hushållning ligger inte långt
från den 11:e versen i 12:e kapitlet i Ordspråksboken, viktig inom hushållnings-
läran, enligt vilken den som brukar sin åker får bröd tillfyllest, men den som far
efter onödiga ting är en dåre. Den synen var förhärskande i polititexterna.

Manufakturerna och exporten av överflöd

Manufakturerna har rönt stort intresse i forskarvärlden, något som naturligtvis
kommer sig av det stora intresse dessa rönte av sin samtid. Det har som Heckscher
påpekat lett till att manufakturerna kanske fått för stor uppmärksamhet av forsk-
ningen, med tanke på den obetydliga faktiska roll de kom att spela.111 Här är
emellertid den frågan av mindre vikt.

Det ökade intresset för manufakturer sammanfaller i tiden – 1630-tal – med att
handelsbalansläran etablerades i Sverige, vilket inte var en tillfällighet.112 Att det
tilltog under seklets gång, med en kraftig ökning under 1660-talet och med kulmen
under 1680-talet, för att sedan vara en bit in på 1700-talet är väl känt.
Redogörelsen för manufakturerna kan göras kort. De har redan behandlats
ingående, naturligtvis också utifrån flera aspekter vilka här förbigås, av forskare som
Danielsson, Heckscher och Per Nyström, och vi kommer därtill åter att beröra dem
i kapitlen 6 och 8.

Allmänt sett kan sägas att manufakturernas inrättande och utvecklande syftade
till rikets, särskilt städernas, samt undersåtarnas förkovran och tillväxt.113 Detta,
såsom framgår av instruktionen för kommerskollegium 1651, genom att förädla
landets råvaror, i första hand till inhemsk konsumtion varmed importen kunde
hämmas, och i andra hand till export, en export som då ersatte en export av
råvaror.114 Manufakturernas funktion i 1600-talets ekonomiska tänkande kan
preciseras genom fyra punkter.

För det första var de varor som tillverkades eller skulle tillverkas av
manufakturerna sådana av vilka det fanns ett behov inom landet och som ansågs

                                                          
110 Rask 1991, s 284.
111 Heckscher 1936, s 507.
112 Boëthius och Heckscher 1938, s XXIIf; Nyström 1983, s 61.
113 ”Privilegium för Charles Hovard på Lädergarfweri” (18/6 1662), Stiernman, Samling, III, s 73;
”Kongl. Ma:tz Privilegier, gifne handtwerkshusen, som här och där i Rijket inrättas skola” (18/9
1668), ibid., s 700; ”Rijkzdags Beslut” (9/11 1686), Stiernman, Beslut, III, s 1984.
114 ”Instruction för Handels eller Commercii Collegio, som Hennes Kongl. May:t är til wärka at
anrätta, och måste hafwa Inspectionen på alle Navigations, Commerciers och Manufacturers beford-
ring i Swerige och deß vnderliggiande Provincier; och hwarefter samme Handels Collegii Directo-
rer och Assessorer hafwa sig at rätta” (23/8 1651), Stiernman, Samling, II, s 674f.
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kunna ersätta import, varmed pengar som gick ut ur landet kunde hållas kvar.115 Per
Nyströms synpunkt om detta är intressant; vid sidan av ett försök att definiera vad
som avsågs med manufakturer utifrån deras skillnader och likheter med hantverk –
något som visat sig vara svårt – fastslår han helt enkelt att manufakturvaror var de
industri- och hantverksprodukter som också importerades.116 Att många av
manufakturerna tillverkade statusvaror skall, som kommer att framgå i kapitel 6,
inte ses som att de tillverkade varor som inte behövdes. Det framgår tydligt av
manufakturprivilegierna och andra dokument att manufakturprodukterna skulle
ersätta nödvändiga varor vilka nu importerades. Ett exempel är en
fönsterglasmanufaktur för vilken fransmannen Antoine Wettemar privilegierades år
1672. Förhoppningen var att denna skulle kunna ersätta den kostsamma importen
av dylika glas från Frankrike.117 Det ingick ofta en klausul om att import skulle
förbjudas eller kraftigt inskränkas när en manufaktur väl satts i verket.118

Manufakturerna kan således ordnas in i autarkisträvan och den därmed
sammanhängande strävan att uppodla landet. Ordvalet vad gällde grundläggandet
av manufakturer i landet pekar tydligt på viljan att onödiggöra importvaror; termen
var ofta att ”dra in” eller ”inbringa” manufakturer utifrån.119 En långt gången
skyddspolitik kom som bekant till för att skydda manufakturerna. Deras syfte var
att hålla bearbetade varor ute ur landet, något som annars kunde leda till att de
inhemska försöken att tillvarata landets resurser gick omkull. Medlen ansågs,

                                                          
115 ”Privilegium för Gillis Simons öfwer Socker Raffinaderie” (21/11 1661), Stiernman, Samling,
III, s 54; ”Till Rådmannen Nils Hansson Törne, att hafwa inseende det intet något förbudit
Sidentyg må blifwa inpracticerat” (12/6 1690), Stiernman, Samling, V, s 135; Se Grauers 1960,
s 26f för exempel från kommersutskottets sammanträden vid riksdagen 1686. Sahlstedt,
Gazophylacium, s 25f, 30-33, Nordinska samlingen 1516, UUB, menar att de manufakturer som
skall uppmuntras är de som kan förhindra export av råvaror (järn-, koppar, trämanufakturer etc,
samt de som kan ersätta sådan som nu importeras.
116 Nyström 1983, s 80.
117 ”Privilegium för Antoine Wettemar at förfärdiga fönsterglas” (21/5 1672), Stiernman, Samling,
III, s 941f. Se även ”Privilegium för en Borgare i Wismar, Andreas Bentschneider, på Saltsiuderij”
(14/11 1664), ibid., s 291f; ”Placat, angående någon Frijhet på Saltsiuderiet” (13/10 1666), ibid.,
s 387; ”Privilegium för Såcker-Raffinaderiet för Gerdt Weber” (3/12 1666), ibid., s 398;
”Privilegium för Charles Bondet, på någre Manufacturer här uthi Swerige at tilwärka” (27/11
1674), Stiernman, Samling, IV, s 70; ”Privilegier på ett Glas Manufactur” (21/1 1676), ibid.,
s 145ff.
118 ”Kongl. May:tz Förbudh på allahanda slags Glasgeschier, medh Flaskor och Flaskefoder, at föra
hijt in vti Rijket” (21/2 1643), Stiernman, Samling, II, s 344f; ”Privilegium på Stensnideri för
Erick Balck (13/3 1661), Stiernman, Samling, III, s 27f; ”Privilegium på ett Saltwärcks inrättande
för Marqvis Giovani Guangnini” (3/3 1678), Stiernman, Samling, IV, s 183f; ”Kongl. Maj:ts
nådige Stadga och Förordning, angående ett Rasp- och Spinnehus inrättande i Stockholm”
(21/10 1698), Stiernman, Samling, V, s 731f. Danielsson 1930, s 28.
119 ”Kongl. May:tz nådige Förklaring och Resolution opå dhe Beswär och Sollicitations-Punchter/
som K. Ma:tt af samptlige Städernes Fullmechtige/ vnderdånigst insinuerade och andragne äre”
(24/12 1652), Stiernman, Beslut, II, s 1203; ”Kongl. Commere-Collegii berättelse för åren 1661
och 1662”, HSH XXXII, s 290; ”Privilegium för Gillis Simons öfwer Socker Raffinaderie” (21/11
1661), Stiernman, Samling, III, s 54; ”Privilegium för Charles Hovard på Lädergarfweri” (18/6
1662), ibid., s 73.
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förutom att befria manufakturerna från olika tungor, vara höga tullar och
importförbud på de varor vilka producerades eller stod i begrepp att produceras
inom landet.120 Under den intensivare manufakturvurmen som kulminerade vid
riksdagen 1686 var, såsom Sven Grauers framhållit, förbudstankarna i svang, och
efter det första sammanträdet som det särskilt för manufaktur- och handelsfrågor
tillsatta kommersutskottet haft vid den riksdagen, kunde lantmarskalk Erik
Lindschöld sammanfatta förhandlingarna med att hävda att det bästa vore att
förbjuda alla utländska varor. Som Grauers påpekar var ett sådant beslut i linje med
de ekonomiska idéerna men föga verklighetsanpassat.121

För det andra handlade det framför allt om varor för vilka outnyttjade råvaror
fanns inom landet men för vilkas framställande kunnande i allmänhet saknades. I
första hand skulle landets egna råvaror förstås användas i manufakturerna.122 I andra
hand skulle manufaktur av varor för vilka råvaror måste importeras privilegieras –
detta var sämre än att förädla inhemska råvaror men bättre än att importera dyrare,
bearbetade varor. Om någon import skulle ske skulle den bestå av nödvändiga
råvaror vilka skulle bearbetas inom landet.123

I bägge fallen var dock kunnandet av stor vikt. Importen av kvalificerad
arbetskraft och kunnande, samt odlandet av kunskap inom landet betonades ofta. Ett
exempel utgör den ovan nämnda fransmannen Wettemar, ett annat justmakare
Axelsson, en man som 1698 påstods ha lärt sig justmakarkonsten i Ryssland och
som nu befann sig i Finland. Behovet av en justmakare sades där vara stort och i ett
brev från kronan till kammar- och kommerskollegium sades att om denne
beviljades tullfriheter som stöd för sin verksamhet skulle nyttan av ett justmakeri
överväga förlusterna i tullinkomster.124

                                                          
120 Detta framgår av en rad manufakturprivilegier och andra dokument rörande manufakturerna,
t ex ”Kongl. May:tz Nådige Resolution och Förklaring öfwer dhe allmenne Beswärs puncter, som
samptelige Städernes Fullmechtige wid denne nu wäl öfwerståndne Rijkzdag/ vnderdånigst före-
dragit och inlefwererat hafwa” (3/12 1680), Stiernman, Beslut, II, s 1867f; ”Till Cammar- och
Commerce-Collegium, om Camereraren Jöran Adlerstens Glasbruk” (8/2 1695), Stiernman, Sam-
ling, V, s 502f. Skyddspolitiken har utretts grundligt framför allt av Danielsson och Grauers och
kommer här att förbigås.
121 Grauers 1960, s26ff.
122 Tydliga exempel är ”Privilegium på Stensnideri för Erick Balck (13/3 1661), Stiernman, Sam-
ling, III, s 26; ”Privilegier för Factoren Joachim Ehrenpreus wid Jönköpings Gewärs Factorie” (15
(26)/2 1715), Stiernman, Samling, VI, s 203.
123 RAP, Sekreta utskottets protokoll i inrikes ärenden, 19/10; 29/10 1672. För diskussionen vid
riksdagen 1672, se Danielsson 1930, s 54ff. Silfwercrantz 1762, s 24, 37f, är av samma uppfatt-
ning.
124 Justmakeri är en särskild form av garveri. ”Till Cammar- och Commerce-Collegium, angående
Justmakaren Axel Axelsson” (19/1 1698), Stiernman, Samling, V, s 668f; ”Privilegium för Antoine
Wettemar at förfärdiga fönsterglas” (21/5 1672), Stiernman, Samling, III, s 941f. Andra exempel
är: ”Instruction för Handels eller Commercii Collegio” (23/8 1651), Stiernman, Samling, II, s 675;
”Privilegium för Præsidenten Albrecht Swanenberg på åtskilliga Manufacturier” (4/7 1662), Stiern-
man, Samling, III, s 88; ”Privilegium för Myntemästaren Isaac Kock, at låta allehanda slagz
Koppararbete förfärdiga” (14/8 1663), ibid., s 170f; ”Octroy för en Holländare öfwer
Sillfiskerijetz inrättande i Swerige” (10/2 1667), ibid., s 490; ”Kongl. Ma:tz Privilegier, gifne
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För det tredje skulle varorna först och främst tillgodose den inhemska marknaden.
I en idealt ordnad hushållning var det endast i händelse av produktion över landets
behov som utförsel skulle ske. Utifrån polititexterna kan inga egentliga belägg heller
presenteras som talar för en varuskräck och en inre marknad präglad av knapphet.
Manufakturerna syftade liksom den allmänna strävan att bättre tillvarata rikets
behov först och främst till ett inhemskt behovstäckande samt därmed till ett större
oberoende gentemot utlandet. Vad som eventuellt kunde exporteras var överskottet.

Vi har ovan sett principiella uttalanden om detta. Det framgår också av de
enskilda manufakturprivilegierna liksom av andra förordningar rörande
manufakturerna. I förbudet på införsel av glas till följd av ett fungerande inhemskt
glasbruk (1643) förklaras att entreprenören, Melcher Jung i Stockholm skall
försörja landet med glas, och därutöver även bedriva export:

allehanda Glasgeskier både fijne som gemene förfärdiga och tilwärka, och thet i sådan
quantitet och ymnogheet, at han icke allenast hinner, och kan wåre Vndersåter här i
Landet boendes, medh Glas försöria och förse, vthan och hwart åhr en Post til
vthrijkes och främmande Orter förskicka och senda.125

Ovan citerades en passage i instruktionen för kommerskollegium vari kollegiet gavs
i uppdrag att verka för ett bättre tillvaratagande av landets råvaror, som sedan skulle
förädlas i inhemska manufakturer. Dessa skall vara av sådan kvalitet att de för gott
pris kan avyttras utomlands. Först skall emellertid de inrikes såväl offentliga som
privata behoven tillgodoses:

[Det skall] Flijtigt tilsijs [tillses] och medh gode rådh ärhålles, det Rijket och theß
Provincier så publice som privatim må til tarfwen och heder försörjas inrijkes medh
allehanda giorde och bearbetade warur.126

Samma inställning framträder i en annan viktig förordning, 1668 års
privilegium för hantverkshusen, vilken lyfts fram av Nyström som ”den
grundläggande urkunden för manufakturpolitiken”.127 Här drogs linjerna upp för
den svenska manufakturpolitiken under de kommande decennierna. Danielsson
skriver: ”I händelse manufakturvaror producerades utöver landets eget behov, skulle
för utförsel låg värdetull fastställas”.128 Inhemska behov skulle täckas och inhemsk
konsumtion befrämjas, samt överflödet exporteras:
                                                                                                                                                                                    
Handtwerkshusen, som här och där i Rijket inrättas skola” (18/9 1668), ibid., s 708 (punkt
XXIV); ”Privilegium för Lorentz Reichshöfft på et Ylle-Manufacturie, som han i Malmö wil inrätta”
(18 (29)/4 1715), Stiernman, Samling, VI, s 224. Se också Sjöberg 1981-1982, s 117; Nyström
1983, s 77.
125 ”Kongl. May:tz Förbudh på allehanda slags Glasgeschier, medh Flaskor och Flaskefoder, at föra
hijt in vti Rijket” (21/2 1643), Stiernman, Samling, II, s 345. Se även Sjöberg 1981-1982, s 102,
om privilegiet för sockerraffenaderi från år 1647.
126 ”Instruction för Handels eller Commercii Collegio” (23/8 1651), Stiernman, Samling, II, s 674.
127 Nyström 1983, s 114.
128 Danielsson 1930, s 51.
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När wercken komma vthi then gång och esse, at Landet af theras arbete kan hafwa sitt
nöije och fullnadh; Tå wele Wij ock wara betänckte, at medh wijdare special wilkor
befrämja consumption theraf; Kunde ock mehra Wahror tilwerckas, än som Landets
consumption fordrar, så wele wij ock på thet möijeligaste vthförslen theraf, medh en
lindrigh Tull-Taxa, til ett wist pro cento, beneficera, så at Handtwerckshusen må theraf
känna en godh lijsa och profijt.129

Sahlstedt förespråkade varmt handel, men påpekade att det viktiga var att först
skapa ett inhemskt välstånd i Sverige; först därefter var någon framgångsrik handel
möjlig.130 I ett reformförslag undertecknat av kommerskollegiets president Magnus
Julius De la Gardie och framfört vid 1720 och 1723 års riksdagar framfördes
åsikten att man för att erhålla en aktiv handelsbalans skulle satsa på en inhemsk
manufakturnäring, vilken främst skulle arbeta med inhemska råvaror, först för
inhemsk konsumtion och sedan, efter hand, för export.131

Manufakturkommissarien De la Vallée är i sitt memorial av år 1666 tydlig på
denna punkt. Han är av den uppfattningen att Sverige ”ligger som i en wråå på
wärden [i världen]”, varför landet inte kan agera i världens mellanhandel. De varor
som införs kan antingen konsumeras eller föras tillbaka till det land de kom ifrån.
Detta visar, enligt De la Vallée, på att det är meningslöst att de manufakturer, vilka
producerar varor som redan framställs i andra länder, tillverkar mer än vad som
behövs till den inhemska konsumtionen. Det blir nämligen en kostsam historia att
exportera ett eventuellt överflöd av varor vilka redan finns rikligt i de länder till
vilka de skall säljas. De varor vilka utländska manufakturer inte kan frambringa
skall dock tillverkas i så stor kvantitet att den räcker till såväl det inhemska behovet
som en inkomstbringande export:

Men the andra slag wahror som på andra orther [utanför Sverige] icke kunna
tillwärkas, men här för materiens och situationens skuldh allareedo inrättadhe ähro eller
här effter inrättade warda, så kan giöras så stohr mykenheet, som icke allenast landet
sielft behöfwer uthan på alla the främmande orther dher sådant angenembt ähr
transporteras och bortföras kan.132

                                                          
129 ”Kongl. Ma:tz Privilegier, gifne Handtwerkshusen, som här och där i Rijket inrättas skola”
(18/9 1668), Stierman, Samling, III, s 706 (punkt XIX). Se även RAP, Sekreta utskottets proto-
koll i inrikes ärenden, 24/10 1672; där beslutades ”att tacka K.M:t, som här till har befordrat
manufact[urerne] och bedia att villia ther i continuera, så att manufacturerne må så inrättas, att
inrijkes blifver ingen mangel therpå af dedh, som nödvendigt behöfves, och resten kunde rechnas
för vinst och uthföras”.
130 Sahlstedt, Gazophylacium, s 24, Nordinska samlingen 1516, UUB. Se även ”Om Riksenss
Cultur [2]”, bilaga till brev från Polhem till Eric Benzelius, 18/9 1722, Polhem 1941-46, s 156.
131 Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början. 1. 1719-1720, bilaga 24, ”Riksrådet M.
J. De la Gardies memorial ang. manufakturerna”, s 522, 525. Se även ”Til Kongl. Rådet, angå-
ende deß samt Kammar- och Commerce-Collegiernes betänkande, angående fri handel i Swerige”
(14/7 1712), i Stiernman, Samling, VI, s 105; Vallerö 1969, s 51.
132 De la Vallée 1953, s 75f, citat s 76.
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För det fjärde var det, som framgått, av stor vikt när export väl skedde, att
exportvarorna var bearbetade. En utvecklad manufakturverksamhet skulle medföra att
de varor som exporterades var förädlade. Att endast förädlade varor skulle exporteras,
och tillika endast råvaror importeras, var det ideala tillståndet i enlighet med läran
om en aktiv handelsbalans. När Risingh sålunda säger att fasta, det vill säga
obearbetade råvaror, inte får exporteras, eller förädlade, ”förgängelige och onyttige”
varor importeras, följer han närmast en regel, som ständigt återkommer i
anknytning till handelsbalansläran.133 Axel Oxenstierna sammanfattade redan 1636
denna regel om att endast råvaror (”ignoble” varor) bör införas och endast förädlade
(”nobla” varor) utföras:

[man bör] låta dee vahrur högt gravera, som gå grofft uth uhr rijket, men dee, som äre
förarbetade, gravera dedt medh liten toll, så lagandes att våre vahror altidh gå noble
uth och ignoble in i rijket, och manufacturerne må bliffva här inne excolerade.134

I denna ordning fanns även en sysselsättningsaspekt; en inhemsk förädling av varor
innebar att fler sysselsättningar fanns inom landet (vi återkommer till den i kapitel
8).135 Framför allt var bearbetade varor dyrare än råvaror. En import av sådana
innebar att mer pengar fördes ur riket än vad som var fallet med en import av
råvaror. En export av förädlade varor ansågs generera ett större inflöde av pengar än
export av råvaror.136

Det bör framhållas att den svenska exporten under denna tid till största delen
bestod av varor som uppfattades som sådana vilka fanns i överflöd (och på vilka
andra länder led brist): främst järn, koppar och tjära. Dessa varor utfördes dock i
mer eller mindre obearbetat skick, vilket alltså inte var det idealiska sättet. De skulle
helst vara förädlade, men särskilt vad gällde järnexporten gjorde sig verkligheten
alltför påmind. Järnet utgjorde landets viktigaste kommersiella tillgång och höga
exporttullar därpå till förmån för ännu föga utvecklade järnmanufakturer (stål och
olika färdigprodukter) ansågs vanligtvis som alltför skadliga. I linje med teorin

                                                          
133 Risingh 1669, s 105. Irwin 1998, kap 1, s 28. För formuleringar av handelsbalansläran, se
Danielsson 1930, s 33, 39ff, 49f, 54; Heckscher 1936, s 677; Boëthius och Heckscher 1938,
s XXII-XXIX; Grauers 1960, passim; Vallerö 1969, s 17f, 51.
134 SRP 17/11 1636. Citeras även i Danielsson 1930, s 9. Andra exempel från är ”Förordning för
Köpmansgildet i Stockholm” (28/6 1662), Stiernman, Samling, III, s 85; Risingh 1669, s 19f;
Sahlstedt, Gazophylacium, s 36f, Nordinska samlingen 1516, UUB; Silfwercrantz 1762, s 15;
”Om städers plicht oc privilegier, betänckiande opsatt åhr 1715”, Polhem 1951, s 6. Heckscher,
1936, s 677ff, har påpekat att denna uppfattning slog igenom tidigt i näringspolitiken, samtidigt
med de första utläggningarna kring handelsbalansen. Utförseln av råkoppar och tackjärn förhind-
rades och avsikten var att bearbetningen av dessa råvaror skulle ske inom landet. Även andra råva-
ror belades med hög tull vid utförsel, dock inte i den utsträckning som allmänt förespråkades. På
varor vilka inte gick att avyttra inom landet förespråkades låg tull. Så var fallet med sirap år 1696:
”Till Cammar- och Commerce-Collegium, angående Siraps utförande emot half pro cento” (22/6
1696), Stiernman, Samling, V, s 585f.
135 Grauers 1960, s 32, 36, för exempel från riksdagen 1686.
136 Danielsson 1930, s 6.



 Politica. Oberoendesträvan på samhällsnivån

149

påtalades emellertid ofta behovet av att utveckla metallmanufakturerna på
bekostnad av export av obearbetad järn och koppar.137

Det intressanta med manufakturerna är enligt min mening inte huvudsakligen i
vad mån de representerade något nytt. Det är ju uppenbart att de utgjorde en nyare
produktionsform, i högre grad inriktad på storskalig produktion. Manufakturerna
var en nyhet också i det att det var en produktionsform som hamnade utanför den
befintliga strukturen. De hade ofta karaktär av stadsnäring men de lydde inte under
de regler – vare sig överhetens eller hantverkarnas egna – vilka gällde hantverket.
Hantverkarnas ständiga klagomål gentemot manufakturerna talar här sitt tydliga
språk. Det intressanta med manufakturerna är att detta nya av deras förespråkare
ställdes i det gamlas tjänst. Dessa företag kan förvisso, så att säga med facit i hand,
ses som tecken på uppkomsten av en ny kapitalistisk era. Den samtida överheten
förefaller emellertid snarare ha sett dem som ett utmärkt och nödvändigt redskap
för att uppnå en högre grad av oberoende. Flertalet av de manufakturer som
privilegierades arbetade med produkter vilkas framställning krävde större
kapitalinsatser och som det vanliga hantverket därmed inte kunde åstadkomma:
glas, socker, papper, metall, etc.138 Det vanliga hantverket räckte inte till för att förse
landet med vad som behövdes av dessa produkter. Därmed kunde manufakturerna
lätt infogas i den hushållningslära på samhällsnivå som satte sin prägel på 1600-
talets ekonomiska tänkande.

Intresset för utrikeshandel

Som ett led i en resurstillvaratagande strävan kan även önskan att utveckla och
utöka den svenska utrikeshandeln ses. En sådan önskan behöver inte stå i konflikt
med en strävan efter oberoende då någon fullständig autarki inte var ett realistiskt
mål. Där fanns ett behov av att köpa och där fanns vinster att göra genom
försäljandet av överflödiga varor.

                                                          
137 ”Kongl. Commerce-Collegii berättelse för åren 1661 och 1662”, HSH XXXII, s 311f;
Sahlstedt, Gazophylacium, som lägger stor vikt vid metall- och trämanufakturer, t ex s 25f,
Nordinska samlingen 1516, UUB; Nesselius, Project, huru Swerige genom finesse med handel och
wandel, kan upkomma, I.1, Bergshammararkivet, RA. Grauers 1960, s 31f som behandlar riks-
dagen 1686. Grauers (s 35f) redogör också för ett anonymt förslag från prästerskapets håll i
samband med denna, ”Oförgripeligit förslag om wår kåppar[z]och järnetz nyttige consumtion
med deraf fölliande prijs”. Se även Heckscher 1936, s 500; han går igenom järnmanufakturerna
s 500-506.
138 Av de ca 40 manufakturprivilegier som finns tryckta i Stiernman, Samling, volymer III-V
utgörs drygt hälften av produkter som glas, metall, tran, salt, socker, skeppsbyggerier, papper.
Några typiska exempel är ”Privilegium för Isac Cronström på Pappersmakeriet” (12/6 1670),
Stiernman, Samling, III, s 832, i vilket det anges att ”en särdeles invention” skall användas, samt
”Privilegium för Öfwerste Arents och Rustmästaren Kohl på Ståhlmakerie” (28/9 1671), ibid.,
s 880f. Man kan med Heckscher notera att papper vid denna tid gjordes, inte av trä utan av
linnelump, varför den inhemska råvarutillgång vi idag utgår från som självklar inte alls var given;
Heckscher 1936, s 511f.
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Hur stora eventuella förluster och vinster från handeln blev ansågs bero på
graden av kontroll över denna. En omfattande utrikeshandel tjänade ingenting till
om den bedrevs endast av ”de fremmande”, av utländska köpmän. Då var den
tvärtom skadlig i det att den innebar såväl en hög grad av beroende som att de
vinster som gick att göra på handeln hamnade utanför landet. Ett oberoende liksom
en aktiv handelsbalans förutsatte en ”inhemsk seglation”, som termen lydde,
någonting som alltså (i de flesta fall) inte syftade på inrikeshandel utan på
utrikeshandel bedriven genom svenska skepp, svenskt manskap och svenska
köpmän.139 Handeln upplevdes emellertid ofta som liggande just i de främmandes
händer; så menade till exempel Risingh att det var holländarna som förde in
nödtorft i Sverige samt förde ut dess överflödiga produkter.140 Det ansågs att det var
möjligt att sätta fart på den outvecklade inhemska seglationen; samma optimism
gjorde sig gällande här som vad gällde de outnyttjade resurserna. Överhetens fiskala
intressen och möjligheten för denna att öka sina intäkter genom handeln spelade
förstås stor roll i detta liksom i andra sammanhang. Enligt en förordning av år 1636
var syftet med den inhemska seglationen och ”commercen” att bidra ”til sine Landz
och Städers tilwäxt och förbättring och til Cronones intraders förökning”.141

Detta krävde ett flertal saker. Först och främst krävdes att handelsflottan inte var
för obetydlig. Stora satsningar gjordes eller talades i alla fall varmt för vad gäller
skeppsbyggandet.142 Landets stora skogar sågs i sammanhanget som en tillgång. I
kommersutskottet vid riksdagen 1686 redogjorde kommerserådet Johan Stiernhöök
för den svenska handelns utveckling, och menade att tillväxten av den svenska
handelsflottan medfört att 400 000 riksdaler kunnat föras in och hållas kvar i
riket.143 Trots Stiernhööks optimism menade många att handeln och
handelspolitiken måste inriktas på att svenskarna själva genom en ännu bättre
utvecklad sjöfart tog hand om vinsterna.144

                                                          
139 En tydlig bild av detta ger ”Kongl. Commerce Collegii Betänkande om Swenska Handelen” (5/4
1682), Loenbom VIII, s 138. Se även Thim, Talanders dröm, s 30, L127, UUB; Ekegård 1924,
s 94.
140 Det framgår tydligast i en av Risinghs mindre otryckta skrifter, En kort Tractat om Sweriges
Cronos Handel, folie 3b (§2), i L122, UUB. Se också Heckscher 1936, s 567, 595 (om Risingh),
samt Sahlstedt, Gazophylacium, passim, Nordinska samlingen 1516, UUB; Grauers 1960, s 29;
Nyström 1983, s 75. Samuel Columbus gav vid ett tillfälle uttryck för samma mening; 1963, s 9f.
141 ”Förordning om Städernas seglation, och en Frijmarcknadh åhrligen at hålla vthi Stockholm
och Åboo” (20/11 1636), i Stiernman, Samling, II, s 66.
142 Se t ex ”Instruction för Handels eller Commercii Collegio” (23/8 1651), Stiernman, Samling, II,
s 675; Sahlstedt, Gazophylacium, s 27, Nordinska samlingen 1516, UUB.
143 Grauers 1960, s 24.
144 Ibid., s 29. Sahlstedt, Gazophylacium, s 101; ”Till Cammar- och Commerce-Collegium om
Lagmans Cedercrants förslag, angående Handelens förkofring och inbyggarnes wälstånd på Gott-
land” (23/12 1696), Stiernman, Samling, V, s 626f.
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För det andra krävdes att de inhemska köpmännen gavs vissa konkurrensfördelar
gentemot de utländska.145 Detta förhindrades i verkligheten ofta av olika
handelstraktater med starkare länder, såsom Holland.146 För det tredje ansågs det
nödvändigt att även personerna inblandade i seglationen – såväl köpmän som
redare, befäl och besättningar – var inhemska, vilket innebar att kunnandet inom
landet måste öka.147 Enligt en förordning av år 1662 skulle skolor upprättas vari
svensk ungdom kunde lära sig seglation och dylikt (styrmansskolor), ”så at sådane
Konster och Wettenskaper öfwer heela Rijket til det gemena bästa uthbredas må”.148

Särskilt viktiga var förstås köpmännen vilkas privata vinster man inte gärna såg
hamna utomlands. Dessa samlade åtgärder går ibland under namnet
sjöfartsprotektionism.149 För det fjärde ansågs nödvändigt att man i så hög grad som
möjligt handlade med första hand, med tillverkningsorten, och inte med
prishöjande mellanhänder såsom holländarna.150 Kommerskommissionens
tillsättande vid riksdagen år 1686 framstår som kulmen för satsningen på den
svenska seglationen.151

Rikstygmästare Per Sparre sammanfattade tidsandan när han menade att handel
förvisso bestod i ett utbyte av produkter, men att det var svenskarna som skulle
driva detta utbyte medan de främmande skulle hållas borta.152 Den ideala handeln
var den som drevs av ett land som egentligen inte var beroende av andra länder.153

                                                          
145 ”Förordning för Köpmansgildet i Stockholm” (28/6 1662), Stiernman, Samling, III, s 85.
Grauers 1960, s 50; Nováky 1993, s 224. Risingh förespråkar lägre tull för svenskar i förhållande
till utlänningar, Een Tractat om Kiöp-Handelen, del 1, bok 3, kap IX, L122, UUB.
146 Ekegård 1924, s 56f; Dahlgren 1993, s 125, samt Grauers 1960, 25f, som också redovisar
försök att kringgå dessa.
147 ”Instruction för Handels eller Commercii Collegio” (23/8 1651), Stiernman, Samling, II, s 675;
”Till Commerce-Collegium, om de Redare, som bruka sådane Skeppare på deras Skepp, hwilka
hafwa sitt bo utom Lands” (3/12 1690), Stiernman, Samling, V, s 160f; ”Till Cammar- och
Commerce-Collegium swar, angående Swenske Styrmäns anskaffande” (13/7 1692), ibid., s 348f.
148 ”General Factorie Contoirs Privilegium” (11/8 1662), Stiernman, Samling, III, s 97. ”Kongl.
Commerce-Collegii berättelse för åren 1661 och 1662”, HSH XXXII, s 310. I en rådsdiskussion
1642 angavs som ett motiv till att fortsätta koloniprojektet i Amerika att det innebar att folk
tränades i sjöfarande, SRP 17/6 1642 (se även Dahlgren och Norman 1988, s 13).
149 Danielsson 1930, s 4f.
150 ”Instruction för Handels eller Commercii Collegio” (23/8 1651), i Stiernman, Samling, II, s 675;
”General Factorie Contoirs Privilegium” (11/8 1662), Stiernman, Samling, III, s 97; ”Kongl.
Commerce Collegii Betänkande om Swenska Handelen” (5/4 1682), Loenbom VIII, s 138.
”Instruction för Commissarien Henric d’Azzaweda” (22/11 1667), Stiernman, Samling, III, s 600ff,
är ett tydligt uttryck för strävan att handla på första hand. Det var uppfattningen om det nödvän-
diga med förstahandshandeln som medförde att stor vikt ibland lades på handeln med österlan-
det; varorna därifrån var dyra och inköptes normalt av mellanhänder. Såväl Sahlstedt, Gazophyla-
cium, s 24, Nordinska samlingen 1516, UUB, som Silfwercrantz 1762, passim, åsyftar detta. Se
även Ekegård 1924, s 106.
151 Grauers 1960, s 38f, 49f. Skapandet av ett handelskontor 1662 med syfte att förbättra svensk
handel och underlätta för svenska köpmän bör emellertid nämnas i sammanhanget (”General
Factorie Contoirs Privilegium” (11/8 1662), Stiernman, Samling, III, s 94ff.
152 Grauers 1960, s 29.
153 Från att vilja ta kontroll över sin egen handel och göra sig själva oberoende – är steget förstås
inte långt till att vilja ta kontroll över andras handel och göra dem beroende av ens egna varor.
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Avslutning

 Det är vanskligt att tillskriva 1600-talets tänkare en bild av Sverige som ett slutet
och autarkiskt hushåll. Däremot förefaller det rimligt att påstå att just den bilden av
ett hushåll ändå utövat ett stort inflytande på utformandet av tidens ekonomiska
tänkande. Hushållet som en självständig, oberoende enhet var ett starkt och
inflytelserikt ideal inom polititexterna. På detta tyder särskilt den ofta manifesterade
övertygelsen om de inhemska resursernas tillräcklighet.

Liksom i hushållningsläran stod de egna behoven och hur dessa skulle täckas i
centrum. Ett långtgående oberoende var i polititexterna ett realistiskt mål, som
skulle nås främst genom ett effektivt tillvaratagande av de inhemska resurserna.
Betoningen av merkantilismen som en lära kretsande huvudsakligen kring handel
kan ha lett till att en resurstillvaratagande strävan inte beaktats i särskilt hög grad.
Om man granskar de stormaktstida polititexterna finner man emellertid en sådan
tydligt uttryckt.

En förutsättning för oberoende var en väl avvägd balansering mellan inkomster
och utgifter, och att inte pengar och nödvändiga varor i onödan fördes ut ur landet
i utbyte mot onödiga varor, det vill säga varor vilka inte kunde räknas som nödtorft.
I polititexterna tar sig den resurstillvaratagande strävan uttryck just i form av vad
jag kallat ett onödiggörande av importvaror. I en väl ordnad hushållning är inte
endast importen av onödiga varor obefintlig. Mängden varor som verkligen kan ses
som onödiga att importera har också gjorts större genom ett effektivt nyttjande av
de egna tillgångarna.

Handelsbalansen bör ses i ljuset av strävan efter oberoende. En aktiv
handelsbalans var nödvändig för att oberoende skulle kunna nås, men också en
följd därav; den som stod i beroende kunde knappast räkna med en aktiv balans.
Risingh konstaterar detta: ”Och är thenne Balance högnödigh/ ja thet wore fast
bättre/ at wij kunde oß och andra/ medh wåre och andras Wahror bespijsa/ än at
wij aff androm något tarfwa skulle; Ty then som tarfwar han kiöper altijd dyrt”.154

Även satsningarna på manufakturer och utrikeshandel fick sin prägel av
autarkisträvan och uppfattningen att ett långtgående oberoende faktiskt ansågs vara
ett rimligt mål. Manufakturerna var förvisso en ny produktionsform, men i
polititexterna stod de inte så mycket för någon ny, borgerlig eller kapitalistisk
strömning, utan fyllde där en väsentlig funktion i enlighet med det ”gamla” sättet
att se på ekonomin. Satsningarna på utrikeshandeln gällde mindre handelns volym
som problemen att få inhemsk kontroll över den. Den handel som berörde Sverige
skulle bedrivas av svenskar på Sveriges villkor. Även detta talar för att uppfattningen
                                                                                                                                                                                    
Risingh framhåller vilken stor nytta som ligger i en handel så pass utvecklad, att den kan försörja
såväl det egna som andra länder med såväl egna som andras varor. Det är enligt Risingh det
holländarna gör, som i brist på egna varor tagit kontrollen över andras utförsel av överflödiga
varor, Risingh, En kort Tractat om Sweriges Cronos Handel, L125, UUB. Se även Thim, Talanders
dröm, s 30f, L127, UUB.
154 Risingh 1669, s 105.
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om ett rike som ett stort hushåll, i hög grad slutet och oberoende av omvärlden, var
ett levande ideal i polititexterna.

Med undersökningen av polititexternas syn på handel och produktion framgår i
hur hög grad den stod under inflytande av en syn på hushållet som i sin tur var
djupt präglad av en aristotelisk, med gammaltestamentlig visdom väl förenlig,
dygdelära. Sparsamhet (i bemärkelsen effektivt resurstillvaratagande) var en
väsentlig förutsättning för det svenska välståndet och oberoendet. Jag skall nu gå
vidare för att i tre kapitel undersöka andra aspekter av det samhällsekonomiska
tänkandet, och belysa andra sådana förutsättningar: måttligheten, rättvisan och
fliten.





KAPITEL 6

Överflödsförordningarna och synen på
överflödskonsumtion

Staat efter Stånd.
Greef Abraham Brahe, gref Pährs far, har hållit sig mycket
slätt i kläder, gått mäst klädd i Sämsk, hafft offta een
Tiänare medh sigh allenast. En gång möter han en Präst,
benämd Her Mårt’n, körkje-herde i Ängsiön, en lijt’n
sochn ut mäd Wästrås. Greefwen wille befråga sig något
mäd Präst’n, ok begynte sitt taal mäd: hwadan kommen i?
Präst’n swarade, Jag kommer från Moor min. Greef’n
förtyckte sådant suar, ok frågade huem han war? Präst’n:
Jag är Her Mårt’n i Ängsiö, huad är ni för en? Sw: Jag är
en Greefwe. Sw: Gu’ förlåt Ehr så mått ni ok håll’ ehr
någorlunda som en grefwe, iag toog ehr för Mäster
Michel, Sämskmakare på Norrmalm.1

Inledning

I analysen av hushållningsläran framgick vilka centrala positioner måttlighet och
sparsamhet intog i denna. Tillsammans utgjorde de ledstjärnan för både konsum-
tion och produktion. Ett rättande av mun efter matsäck och ett effektivt tillvara-
tagande av hushållningens resurser var två nödvändiga delar av en god hushållning.
I det förra kapitlet försökte jag visa att en liknande resurstillvaratagande strävan
intog en central plats även i det samhällsekonomiska tänkandet. Därmed lyftes
sparsamheten fram som en dygd inom produktionen.

I detta kapitel står måttligheten inom konsumtionen i fokus. Undersöknings-
objektet är ett framträdande ämne inom polititexterna, nämligen frågan om lyx och
överflödskonsumtion. Undersökningen har formen av ett ifrågasättande av en ofta
framförd tes rörande merkantilismens roll i synen på lyx. Enligt denna kom
merkantilismens framväxt under 1600-talet att innebära att en äldre, moraliskt
präglad syn på lyxkonsumtion ersattes av en amoralisk syn på lyx. Den nya synen
var ekonomiskt betingad. Istället för att som tidigare fördöma lyx i alla former kom
nu endast utländska lyxprodukter att bannlysas. Inhemskt tillverkad lyx ansågs
däremot gynna den egna manufakturindustrin samt skänka sysselsättning åt de
fattiga, varmed en sådan var av godo. Lyx var av ondo endast i den mån den var
utländsk.

                                                          
1 Columbus 1935, s 4 (verket är en samling anekdoter, skämt och lustigheter).
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Efter en inledande forskningsgenomgång sker ifrågasättandet genom en empirisk
undersökning, vari först analyseras den svenska överflödslagstiftningen under stor-
maktstiden samt diskussioner och förslag i riksråd och vid riksdagar i samband med
denna, varefter jag övergår till kritiken av överflöd inom övriga polititexter. Under-
sökningarna föregås av en diskussion kring begreppet överflöd och vilken innebörd
detta ord kan tänkas ha haft under stormaktstiden.

Forskningen kring överflödslagstiftning

Forskning utanför Sverige

Medan forskningen om synen på och lagstiftningen kring lyx varit ringa i Sverige
har den varit mer omfattande utomlands. Fokus har då legat på lagstiftningen
snarare än annan lyxkritik. Två frågor har intresserat forskningen, av vilka den
senare inte intresserar mig här: motiven bakom lagstiftningen, samt hur den
genomfördes, vidmakthölls och efterlevdes.

Såsom rättssociologen Alan Hunt påpekat var lagstiftningen mot överflöd
framför allt ett tidigmodernt fenomen. En sådan lagstiftning förekom emellertid
redan under antiken liksom i det medeltida Europa, men var då sällsynt, sporadisk
och godtycklig.2 De första medeltida dräktförordningarna dök upp under Karl den
stores tidevarv, förmodligen med syfte att upprätthålla en feodal ordning vilken inte
bestod av sig själv på lokal nivå. Enligt ett påbud skulle bönderna vara tvungna att
bära en boskapsstav då de gick till kyrkan på söndagarna, något som kan tolkas som
en strävan efter att bonden skulle veta och bli påmind om sin plats i den hierarkiska
ordningen.3 Under de följande århundradena följde en rad försök att knyta olika
kläder till olika rang, och även de för ostentativ konsumtion lämpliga ceremonierna
bröllop och begravningar rönte intresse från lagstiftarnas sida.4 Syftet med de
medeltida förordningarna var oftast att upprätthålla en (befintlig, upplevd eller
önskad) social ordning. Exklusiva kläder reserverades för folk av hög rang. Grupper
som köpmän, tjänstefolk, lärlingar och prostituerade förbjöds att använda vissa
material.5

Det var dock först efter feodalismens glansdagar som överflödslagstiftningen
kom att florera i Europa. Såsom Hunt med flera visat skedde en kraftig ökning i
volym från och med 1500-talet. Denna lagstiftning tog sig mycket snarlika former
från land till land, även om tiden för kulmen varierade, något som talar för att de

                                                          
2 Hunt 1996, kap 2. Se även Hughes 1983, s 71 för de italienska städerna. Synen på lyx i antiken
behandlas av Sekora 1977, kap 1.
3 Hunt 1996, s 25f. Som en intressant parallell kan nämnas att Allan Ellenius, 166, kap IV, pekat
på att bonden inte förefaller ha framställts utan stav i 1600-talskonsten.
4 Hunt 1996, s 26; Eisenbart 1962, s 14. Den äldsta svenska lyxlagstiftningen utgörs av Magnus
Erikssons landslag, Giftermålsbalken § VIII och Konungsbalken, § XXII, vari finns bestämmelser
om gästabud. Jespersen 1996, s 176. Om äldre svensk överflödslagstiftning, se Ek 1959.
5 Hunt 1996, s 27.



 Synen på överflödskonsumtion

157

fyllde samma funktion på olika håll.6 I Spanien och England nåddes kulmen under
1500-talet, på övriga kontinenten under 1600-talet.7 I Sverige liksom i Danmark
kom 1600- och 1700-talen att bli överflödslagstiftningens århundraden. Det
karaktäristiska för dessa lagar var enligt Hunt att de i allt högre grad var inriktade
på ostentativ konsumtion gällande klädsel och dylikt, medan däremot begravningar,
bröllop och liknande tillställningar kom att spela en allt mindre roll.8

Hunt försöker utifrån tidigare forskning av mer nationell eller regional karaktär
åstadkomma en generell förklaring av fenomenet överflödslagstiftning under den
tidigmoderna perioden, något han menar bör vara möjligt med tanke på lagstift-
ningens påfallande likhet från land till land. Han urskiljer tre syften bakom över-
flödslagstiftningen: ett etiskt, ett socialt och ett ekonomiskt. De enskilda förord-
ningarna var, enligt Hunt, alltid men i varierande grad en kombination av några av
dessa tre syften, som alltså får ses som idealtypiska. För det första kunde över-
flödslagstiftningen tjäna till ett upprätthållande av den bestående ordningen; till
reproduktion av hierarkiska sociala relationer byggda på rang, stånd, etc (etiskt
syfte). För det andra – med det första sammanhängande – kunde den tjäna till att
reglera kampen mellan olika sociala grupper, främst då enligt Hunt mellan ett
uppåtstigande borgerskap och en privilegiebevarande adel och/eller mellan låg- och
högadel (socialt syfte). Avslutningsvis kunde överflödslagstiftningen tjäna som ett
nationalekonomiskt, protektionistiskt redskap, syftande till att gynna inhemsk
produktion på bekostnad av utländsk (ekonomiskt syfte).9 Det var då inte längre
överflöd i sig som bekämpades, utan utländska lyxprodukter.

Det etiska syftet

Det etiska syftet bottnar i en uppfattning om samhället som hierarkiskt ordnat. En
sådan samhällsuppfattning förutsätter förstås att ordningen syns. De enskilda indi-
vidernas position i samhället skall vara möjlig att identifiera med blotta ögat för de
övriga samhällsmedlemmarna. Hunt har för detta skapat begreppet recognizability
eller igenkännbarhet.10 Lyxen i allmänhet, och modet i synnerhet, innebar ett hot
mot samhällsordningen eftersom den innebar att människor levde över sina till-
gångar och över sin samhällsställning varigenom de synbara gränserna mellan
samhällets olika grupper suddades ut. Överflödslagstiftningens etiska syfte var alltså
att skydda och förstärka samhällsordningen.

N. B. Harte har påvisat det etiska syftet vad beträffar den engelska lagstift-
ningen. Att upprätthålla ordningen var där ett viktigt syfte redan i de tidigaste
lagarna. Under 1500-talet, då antalet förordningar kulminerade i England, fram-
träder emellertid med större tydlighet en uppfattning av samhället som ett som bör
                                                          
6 Ibid., s 22, 28, 36ff.
7 Ibid., tabell och diagram s 29.
8 Ibid., s 29f.
9 Ibid., s 8.
10 Ibid., s 108f.
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vara strikt hierarkiskt ordnat. Avgörande för denna ordningssträvan var enligt Harte
två saker: den alltmer komplexa sociala kartan i samhället, och modets uppkomst.
Sammantagna skapade dessa faktorer bilden av ett samhälle vari igenkännbarheten
var på väg att försvinna och med den även den hierarkiska ordningen.11 I ett längre
citat ur en förordning från 1533 framträder denna bild. Regleringarna var till för:

The necessary repressing, avoiding and expelling of the inordinate excess daily more
and more used in the sumptuous and costly array and apparel customarily worn in this
realm, whereof hath ensued and daily do chance such sundry high and notable incon-
veniences as be to the great, manifest and notorious detriment of the common weal,
the subversion of good and politic order in knowledge and distinction of people
according to their estates, pre-eminences, dignities and degrees, and to the utter impo-
verishment and undoing of many inexpert and light persons inclined to pride, mother
of all vices…12

Överflödsförordningar uppfattades av delar av den engelska samtiden som nödvän-
diga. De var uttryck för den hierarkiska samhällsordningen, inom vilken var och en
hade sin bestämda plats. Den platsen skulle avspeglas, gå att igenkänna, i kläde-
dräkten.13 Modets framväxt under 1400- och 1500-talet ökade behovet av över-
flödslagstiftning då klädseln ansågs särskilt lämpa sig för oordnade beteenden.14

Under 1600-talet lyckades inte något av många förslag till överflödslagar ta sig
igenom de politiska och rättsliga instanserna i England. Hunt påpekar dock att
Charles II år 1666 meddelade sitt råd nyheten att han genom en förordning hade
avsikten att fastslå ”a fashion for clothes which he will never alter”.15

Modet är alltså intressant i detta sammanhang. Det uppfattades ofta som en
arena för ostentativa beteenden och därmed också som ett medel att kullkasta
ordning och rang. Det var ett hot mot igenkännbarheten och sågs som ett uttryck
för oordning Hunt menar med andra att orsaken till att överflödslagstiftningen i så
hög grad blev ett tidigmodernt fenomen berodde på att samhällsordningen under
tidigmodern tid upplevdes som hotad och stadd i oordning, en tes som även Hans
Maier driver. Denne ser hela politiväsendets uppkomst som ett svar på en stånds-
samhällets kris under senmedeltid och renässans.16

Modet uppfattades som ett mycket synligt uttryck för oordningen. Diane
Hughes ser för de italienska städernas del ett explicit samband mellan modets upp-
komst och framväxt liksom den upplösning av igenkännbarheten som det medförde

                                                          
11 Harte 1976, s 136f, 139-143.
12 Act of Apparel från 1533, citerad efter Harte 1976, s 139. Språket är moderniserat av Harte.
13 Ibid., s 139.
14 Ibid., s 139-143.
15 Hunt 1996, s 42. Hunt ger på samma sida även ett exempel på en skotsk 1600-talsförordning
enligt vilken modets utveckling inte endast skulle kontrolleras, utan fås att upphöra.
16 Ibid., s 28, 105. Maier 1980, s 82f; hela första delen av Maiers verk rör övergången från det
medeltida samhället till tidigmodern tid och uppkomsten av politiväsendet. Se även Sinemus
1974, s 33f, Sekora 1977, kap 1, särskilt s 55ff, 60f; samt Ek 1959, s 114.



 Synen på överflödskonsumtion

159

å ena sidan, och överflödslagstiftningens såväl kvantitet som ordningsbevarande
strävan å den andra.17 Hughes påvisar också det intressanta faktum att brott mot
överflödslagarna tilläts i de italienska städer då gärningen innebar ett markerande av
de sociala rollerna och identiteterna. Där förekom även lagar vilka förordade inte
förbud, utan obligatoriska påbud för ämbetsmän att bära exklusiva kläder.18

Constanze Eisenbart har i en undersökning från 1962 visat att medan de tyska
förordningarna under medeltiden sällan bottnade i hänsyn till en hierarkisk
ordning, blev upprätthållandet av en sådan från och med 1500-talet det klart
dominerande syftet bakom dem, liksom med politiväsendet överhuvud taget.19

Under 1500- och 1600-talet förekom enligt Eisenbart hänvisningar till
ståndsskillnader i närapå alla tyska överflödsförordningar, och alla andra syften var
underordnade detta etiska.20 Även Eisenbart framhåller oordningssymptomens och
särskilt modets stora roll i detta.21 Sammanfattningsvis kan med Hunt sägas att
överflödsförordningarna i hög utsträckning tjänade som medel att upprätthålla
sociala hierarkier, och var ”an aspiration to construct an ‘order of appearance’ that
allowed the relevant social facts… to be ’read’”.22 Lyxen och särskilt modet innebar
att denna läsning grumlades, att hög och låg inte gick att skilja från varandra.

Det sociala syftet

Det sociala syftet var besläktat med det etiska. Återigen handlade det om en strävan
efter ordning, men medan det etiska syftet ofta var överhetens kan det sociala syftet
härledas till en eller annan grupp i samhället. Initiativen till förordningarna kom
inte alltid från överheten. Olika grupper hade anledningar att lägga band på
antingen sin egen grupps eller någon annan grupps konsumtion. Lågadeln kan
tänkas ha velat stävja högadelns lyxkonsumtion, och adeln som helhet borgarnas.
Överflödslagstiftningen kunde alltså användas av inflytelserika grupper i samhället,
inte endast för att bevara och förstärka ordningen utan också för att omdefiniera
den. Lagstiftningen blev därmed en arena i kampen om privilegier och ståndsrättig-
heter.

Det sociala syftet förutsatte ett etiskt, eller snarare, förutsatte en hierarkisk
samhällsordning. Somliga ville bevara den bestående ordningen, andra ville i olika
utsträckning omdefiniera den. Där måste dock finnas någon ordning. I denna
undersökning kommer det sociala syftet i hög grad att förbigås. Jag skall återkomma
till det.

                                                          
17 Hughes 1983, s 89f, s 99.
18 Ibid., s 90f.
19 Eisenbart 1962, s 54ff (medeltiden), 56ff (utvecklingen därefter).
20 Ibid., s 31, 58.
21 Ibid., s 56f, om modet passim; särskilt s 81ff. Sinemus 1974, s 34ff.
22 Hunt 1996, s 42.
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Det ekonomiska syftet

En vanlig uppfattning inom forskningen är att det ekonomiska syftet fick alltmer
utrymme i och med de merkantilistiska tankegångarnas genomslag under 1600-
talet. Detta bottnade inte i någon uppfattning om hur samhället borde vara ordnat,
utan var istället i hög grad, i linje med Heckschers uppfattning om merkantilismen
som morallös, befriat från etiskt innehåll. I stället togs hänsyn endast till handels-
balansen och de inhemska manufakturernas behov av skydd från utländsk konkur-
rens. Förhållningssättet till överflödslagstiftningen hade då ändrats. Från att ha
fungerat som markörer av social rang och ställning och som upprätthållare av en
hierarkisk ordning, kom de nu att bli ett redskap för staten att hålla ute utländska
lyxprodukter.23 Hunt menar att lyxprodukter därmed kom att betraktas alltmer som
andra importerade varor vilka borde hållas ute, och allt mindre som moraliskt
laddade.24

Tesen om ”lyxens avmoraliserande” har inte förblivit oemotsagd. Hughes fastslår
i sin undersökning av de italienska städernas överflödslagstiftning att ekonomiska
syften blev vanligare med tiden, men att de trots detta förblev sporadiska och av
sekundär betydelse.25 Eisenbart har vad gäller de tyska förordningarna visat att
argument utifrån handelsbalansen förekom från 1500-talet och framåt, men att
dessa var underordnade etiska syften.26 Harte har för Englands del påtalat att en
omsorg om handelsbalansen förekom tidigt, redan i den första av alla lagar mot lyx
där, från 1337. Det ekonomiska syftet var dock enligt Harte sekundärt i den
engelska lagstiftningen. Denne drar därtill följande slutsats: ”Indeed, the whole
tendency of sumptuary legislation, if effective, might be expected to dampen the
level of demand”. Vi skall nedan återkomma till detta påstående. Enligt Harte skall
syftena bakom överflödslagstiftningen sökas i modets uppkomst och det tidig-
moderna samhällets alltmer komplexa struktur.27

Tidigare forskning i Sverige

Forskningen kring synen på lyx i det tidigmoderna samhället har i Sverige varit
ringa, minst sagt. Oscar Wieselgrens arbete Yppighets nytta från 1912 är fortfarande
den givna utgångspunkten. Detta har kompletterats endast av ett fåtal arbeten (vi
förbiser här hela diskussionen kring den faktiska lyxkonsumtionens omfång liksom
kring dess betydelse för samhällsutvecklingen under stormaktstiden, ett mer vitalt
forskningsfält).

Wieselgrens verk fokuserar uppkomsten av en teori om lyxens nytta för sam-
hället, en teori vars uppkomst han för utlandets del lokaliserar till Bernard Mande-
                                                          
23 Ibid., kap 14; t ex s 371. Johnson 1965, s 289f; Berry 1995, kap 5; Heckscher 1953, s 104,
279; 1949, s 855; Nyström 1983, s 378 (not 32); Englund 1989, s 215f.
24 Hunt 1996, s 361.
25 Hughes 1983, s 77f.
26 Eisenbart 1962, 72ff.
27 Harte 1976, s 137f, citat s 138. Se även s 149ff.
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villes berömda dikt om ”private vices, publick benefits” vars första upplaga kom
1705, och för svensk del till den senare delen av 1700-talets första hälft, med von
Höpkens berömda tal i vetenskapsakademien år 1740, Om yppighets nytta.28 Wiesel-
gren berör därmed endast frihetstiden. 1600-talets syn på lyx beskriver han i förbi-
farten som moralisk och helt kopplad till en teologisk ståndpunkt; 1600-talets
lyxkritik emanerade tydligen ur ortodoxins starka ställning. Wieselgren menar att
denna syn kvarstod in på 1730-talet, då lyxproblematiken ”ännu ej blifvit klart
fattadt inom ekonomiskt intresserade kretsar i vårt land”.29 Först på 1740-talet
framträdde med von Höpken och andra uppfattningen att lyx, om den var
inhemskt tillverkad, snarare än moraliskt förkastlig var av godo för samhällsutveck-
lingen.

Bo Peterson behandlar i en uppsats från 1984 den ymniga pamflettdebatten
kring 1766 års överflödsförordning. Liksom Wieselgrens studie rör denna uppsats
endast frihetstiden. Peterson kategoriserar först frihetstidens lyxlagstiftning. Han
finner för 1700-talets räkning 58 förordningar i ”syfte att hämma importen av
lyxvaror och/eller begränsa lyxkonsumtionen i landet”. 22 st av dessa var inriktade
på bruket av enskilda produkter. 16 st förbjöd införsel av enstaka produkter, medan
20 st däremot ingrep i olika gruppers livsföring och levnadssätt. Det är endast den
sista av dessa grupper Peterson räknar som överflödsförordningar. Av dessa 20
utgjordes seklets stora överflödsförordningar av 1720, 1731, 1766 och 1794 års
förordningar, medan de övriga 16 var komplement till dessa.30 Vi kommer i den
empiriska undersökningen nedan att behålla denna kategorisering av lagstiftningen,
genom vilken de generella, mot olika gruppers livsföring och levnadssätt riktade
överflödsförordningarna skiljs från lagstiftning riktad mot bruk och införsel av
enskilda produkter.

Det primära motivet bakom frihetstidens överflödsförordningar anger Peterson
vara strävan efter en aktiv handelsbalans.31 Även om 1600- och 1700-talens över-
flödsförordningar hade som främsta syfte att hindra importen och bruket av lyx-
varor, var de dock också motiverade av andra skäl: ”Parallellt med de ekonomiska
motiven för förordningarna löper sedliga/moraliska/teologiska bevekelsegrunder”.32

Vad som egentligen ryms inom det minst sagt breda uttrycket
”sedliga/moraliska/teologiska bevekelsegrunder” utreder Peterson inte närmare och
som en allmän redogörelse för tiden före artikelns egentliga undersökningsobjekt
ger Peterson ett referat av Wieselgren. Vad gäller just 1766 års förordning förefaller
de huvudsakliga motiven ha varit ekonomiska, såväl för kritikerna som för
anhängarna därav.33 Motståndarna mot lyxen använde i denna debatt vid sidan av
de ekonomiska argumenten emellertid också argument vilka utgick från vad
                                                          
28 Wieselgren 1912, s 7ff, 24ff.
29 Ibid., s 3f, 21f, citat s 22.
30 Peterson 1984, s 3f, citat s 3.
31 Ibid., s 3.
32 Ibid., s 3, kursiveringar av Peterson.
33 Ibid., s 16, 24.
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Peterson kallar ”renlevnadsideal”; uppfattningen att lyxen fördärvade sederna och
förvekligade folket. För att förklara överflödsförordningens nödvändighet hänvisade
de även till människans naturliga lastbarhet. Förordningar av denna typ var
nödvändiga för att styra människor bort från laster.34

Av större relevans i detta sammanhang än såväl Petersons som Wieselgrens
förvisso intressanta studier kring frihetstiden är Sven B Eks artikel från 1959 om
överflödslagstiftningens historia, samt avsnitten om adelns syn på lyx i Peter
Englunds avhandling om den stormaktstida adeln. Ek utskiljer ett flertal syften
vilka han benämner ekonomiska, ståndssociala, religiösa respektive mora-
liska/götiska (i stil med ”det var bättre förr då lyxen gjort oss veka”).35 Variationerna
över tid var enligt Ek tydliga. Generellt menar han dock att ”man borde räkna med
två slags typer av dräktförordningar, dels en äldre typ vars huvudsakliga mål verkli-
gen var att reglera ståndsskillnader i dräktskicket, dels från 1600-talets senare hälft
en yngre typ vars huvuduppgift var att gynna manufakturerna”.36 De förstnämnda
av dessa präglades under 1600-talet ofta av den pågående ståndskampen (vad som
ovan benämnts sociala syften).37 Ståndssociala syften syftande till att upprätthålla
den sociala ordningen (vad som här kallas etiska syften) var de vanligaste med
1500-talets förordningar. Under denna tid var ekonomiska syften klart under-
ordnade.38 Ek ser ett brott i och med förordningarna av år 1664. Från den tiden
kom ekonomiska syften att bli alltmer framträdande på bekostnad av de stånds-
sociala.39 Ek framhåller dock att avsaknaden av explicita ståndssociala syften inte
innebar frånvaron av en vilja att bevara den sociala ordningen.40

Ek sällar sig alltså till Hunt, Heckscher och andra, vilka ser en övergång från
etiska till ekonomiska skäl under det merkantilistiska 1600-talet, och det gör även
Peter Englund. Adelns förhållningssätt till lyx präglades under det tidiga 1600-talet
enligt Englund av vad Alan Hunt – senare – benämnt recognizability. Den av forsk-
ningen väl kända överdådiga lyxkonsumtion, till synes ekonomiskt irrationell om
inte rent vansinnig, som var gängse inom de adliga kretsar Englund undersöker var
ett medel att visa samhällsposition och rang. Englund menar med bland andra
Norbert Elias, att adelsmannen, för att framstå som adlig, var tvungen att leva som
en adlig: ”Den enskildes hela livsstil måste anpassas till dennes plats i den sociala

                                                          
34 Ibid., s 22ff, 30.
35 Ek 1959. Till skillnad från Ek ser jag ingen skillnad mellan etiska (ståndssociala) motiv och
religiösa, eftersom de religiösa snarast handlar om etiska motiv klädda i religiös språkdräkt. Eks
resultat finns hastigt refererade i Ahlberger 1996, s 57-63.
36 Ek 1959, s 105. De ”moraliska/götiska” motiven berör Ek inte närmare. Här kommer att
framgå att dessa låg mycket nära de etiska (enligt Eks terminologi ”ståndssociala”) motiven, i det
att de bägge utgick från behovet av måttlighet.
37 Ibid., s 105f.
38 Ibid., s 101f.
39 Ibid., s 104f. De ekonomiska motiven i 1664 års förordningar bör emellertid enligt Ek inte
betonas alltför starkt; s 105, not 27.
40 Ibid., s 103, 105, not 28; citat s 103.
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hierarkin”.41 Demonstrationen av position innebar sålunda samtidigt en frivillig
handling och ett socialt tvång. Fester och gästabud var viktiga statusmätare precis
som etikett och manér.42

Englund menar att lyx liksom etikett, då de var medel för att markera social till-
hörighet men även sociala ambitioner, var vapen att använda i kamp såväl mellan
stånden (adel mot borgare) som inom dem (högadel mot lågadel). Det är ”bland
annat” mot den bakgrunden vi enligt Englund skall förstå införandet av över-
flödslagstiftningen under 1600-talets första hälft. Lågadeln ville begränsa lyx-
konsumtionen inom högadeln. Adeln ville å andra sidan genom förordningar
hindra att borgare förde sig som adelsmän. Högadeln gjorde länge motstånd mot
införandet av förordningar.43 Vad som i övrigt ryms i ”bland annat” redovisar tyvärr
inte Englund mer ingående. Överflödsförordningarnas syfte var emellertid
åtminstone delvis starkt ordningsbevarande. Den sociala hierarkin tog vissa speci-
fika uttryck i kläder, manér och beteenden och överflödsförordningarna syftade till
att bidra till uppehållandet av ordningen genom ett reglerande av dessa uttryck.44

Det är sålunda möjligt att utifrån Englunds tolkning urskilja två syften bakom
överflödslagstiftningen under 1600-talets första hälft, nämligen det etiska och det
sociala. Englund anger inte att det handlar om endast en förordning, 1644 års
förordning gällande adeln, samt diskussionen kring denna i riksdag och riksråd.

Under 1600-talets lopp kom enligt Englund emellertid det ekonomiska syftet att
ta allt mer plats. Under den senare delen av 1600-talet kom sparsamheten som
dygd att betonas allt mer. Tanken på att utgifterna borde vägas mot inkomsterna i
så hög grad som möjligt (det vill säga utan inskränkningar i det ståndsmässiga
levernet) hade slagit rot, såväl vad gällde statsekonomin (handelsbalansläran) som
adelsmannens privata hushållning. Det tidigare så ymniga lyxlivet kritiserades nu
från adligt håll. En alltmer prekär ekonomisk situation för adeln kan förstås ha
bidragit till detta.

Överflödsförordningarna blev under seklets gång ett medel att befrämja en
spirande svensk kapitalism. Utländska lyxvaror stängdes ute vilket ansågs bidra till
en aktiv handelsbalans, samtidigt som en inhemsk produktion av de utestängda
varorna gynnades.45 Detta skedde på bekostnad av en strävan efter igenkännbarhet
och efter att upprätthålla åtskillnaden mellan stånden: ”Utvecklingen går från lagar
som förstärker skillnaderna mellan borgare och adel mot lagar som ej längre ser
dessa skillnader”.46 Om lyxen under det tidiga 1600-talet uppfattades som nödvän-
dig för att upprätthålla ståndsskillnader och för att visa social markering, uppfatta-
des den mot seklets slut som inte bara onödig för detta ändamål, utan också som

                                                          
41 Englund 1989, s 72f, som utgår från Elias 1983, s 55f, samt ger goda stormaktstida empiriska
belägg.
42 Englund 1989, s 74f.
43 Ibid., s 76f, 215. Se även Revera 1984, s 125.
44 Englund 1989, s 75-79.
45 Ibid., s 215f.
46 Ibid., s 216.
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onyttig i stort; som skadlig för rikets ekonomi. I stället hade inte endast sparsam-
heten utan även fliten framkommit som ett nytt ideal. Nu skulle pengarna investe-
ras i handel och andra vinstgivande verksamheter.47

Vi kan sålunda sammanfatta Englunds tolkning på följande vis: I början av
seklet var motiven bakom överflödslagstiftningen etiska och sociala. Ehuru dessa
fanns kvar under seklets senare del hade emellertid ett ekonomiskt syfte framstått
som allt viktigare. Lyxen skulle regleras med hänsyn till handelsbalansen och en
spirande inhemsk kapitalism. Inhemska lyxvaror var därmed inte lika skadliga som
utländska. Englund menar att detta i grunden var ett borgerligt tänkande vilket
adeln anammat.48

I en uppsats om de danska och svenska förhållandena betonar den danske
forskaren Leon Jespersen förordningarnas ordningsbevarande funktion. Deras syfte
var enligt Jespersen främst att reglera i synnerhet klädedräkten och gästabuden så att
var och en levde i enlighet med sitt stånd, och de hade därmed även ett discipline-
rande syfte.49 Konflikten mellan förordningarnas strävan och verkligheten, i synner-
het vad gällde det mångfacetterade borgerskapet med ett flertal mycket förmögna
element, medförde en alltmer precis indelning av människor i grupper även inom
stånden.50 Enligt Jespersen kom initiativen till överflödsförordningarna ofta
”nerifrån”, från lågadel och borgare, vilka kände ett socialt tvång att konsumera mer
än vad de hade råd med. Det ekonomiska motivet till skydd för en inhemsk
industri fanns förvisso där, men var enligt Jespersen sekundärt efter såväl det
ordningsbevarande, disciplinerande syftet som ett socialt syfte, i detta fall de mindre
välbärgades strävan att bromsa de rikares lyxkonsumtion.51

Stormaktstida överflödslagstiftning

Innan vi går in på lagstiftningen skall jag diskutera vad ordet överflöd kunde ha
inneburit på 1600-talet, och därmed också visa varför jag anser det finns skäl att
ifrågasätta bilden av ett ekonomiskt, mindre etiskt laddat, syftes frammarsch. Lyx
eller överflöd kan definieras på olika sätt. Jag skall inte gå in på olika samhällsveten-
skapliga definitioner av vad lyx är. Montesquieus välkända definition kan represen-
tera en modern syn: Lyx är den onödiga konsumtionen av varor vilka någon annan
tillverkat – konsumtion av varor, producerade av andra, vilka inte är nödtorft.52

Denna definition eller någon liknande den påträffar vi inte i det svenska 1600-
talsmaterialet.

                                                          
47 Ibid., s 218f.
48 Ibid., s 206f.
49 Jespersen 1996, s 180.
50 Ibid., s 182.
51 Ibid., s 184ff.
52 Philippe Perrot 1995, s 18.
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Den enklast tänkbara definitionen av lyx är annars någonting som är onödigt.53

Såsom John Sekora visat i sin studie över lyxbegreppet i äldre tider var, i ett
samhälle vari betoningen på en hierarkisk ordning var stark, steget därifrån inte
långt till en annan definition: Någonting som är förbjudet eller någonting till vilket
man inte har rätt.54 Lyx så definierad innebär att leva över den plats i samhället man
anses höra till och/eller över sina tillgångar; att konsumera varor vilka med tanke på
konsumentens samhällsposition kan anses vara för exklusiva eller för dyrbara. Med
denna definition blir begreppet lyx ett relativt begrepp som omfattar alla nivåer i
samhället. Även den fattige kan leva över sin ställning och sina tillgångar.55

Enligt Sekora var detta en vanlig syn på lyx i äldre, hierarkiskt ordnade samhäl-
len, och som framgått i kapitlen 2 och 4 var det så lyx definieras i polititexterna
respektive hushållningslitteraturen.56 Det är inte endast eller främst de faktiska till-
gångarna som är avgörande, utan samhällsställningen. Att leva i överflöd är att leva
över den situation man befinner sig på i samhällshierarkin och över de tillgångar
vilka är förknippade med denna plats. I ett tal av år 1749 raljerar Olof von Dalin,
en tidig representant för den moderna synen, över den äldre uppfattningen:

Man kallar det öfverflöd, som öfvergår ens vilkor. En Bonde är öfverflödig med et stop
vin om veckan, när ofta en Köpman det icke är med 100 bouteiller Champagne och
Bourgogne til en enda måltid: Således räknas öfverflöd icke efter saken i sig sjelf, utan
efter omständigheterne.57

von Dalin talar inte om lyx, utan om överflöd. I det stormaktstida Sverige förekom
begreppet lyx endast sällan.58 Istället användes begreppet överflöd, en term som har
setts som okomplicerad. Det finns emellertid anledning att resonera kring dess
innebörd.

Om att leva över sitt stånd är överflöd, torde att leva i enlighet med det vara
måttlighet. Det kommer nedan att framgå att måttligheten intog en central plats i
överflödsförordningarna. Betänkas bör dock vad som sagts i kapitel 3 om uppfatt-
ningen att dygden var en medelväg mellan två ytterligheter. Det pekar åt att ordet
överflöd, då det användes i diskussionen kring det vi kallar lyx, rymde den negativa

                                                          
53 Sekora 1977, s 23.
54 Ibid., kap 1.
55 Philippe Perrot 1995, s 30.
56 För exempel ur polititexterna, se SRP 15/2 1643; ”Överståthållaren Frih. Schering Rosenhanes
berättelse år 1663”, HSH XXXI, s 32; ibid., bilaga 2, s 59; De la Vallée 1953, s 57, 89f; Silfwer-
crantz 1762, s 51f; Polhem, ”Om Sveries lösa ägendom” (1719), Polhem 1951, s 152f. Wiesel-
gren 1912, s 30ff, har pekat på att samma definition gällde under frihetstiden. Se även Brown
1994, s 84.
57 von Dalin 1749, s 14; se även Wieselgren 1912, s 32.
58 ”Lyx”, SAOB, spalt L1363; ordet förekom vanligtvis i dess latinska form. RAP, bilaga K,
”Ridderskapets och Adelens underdånige betänckiande, huruledes the förmehna Kongl. Maij:tz
nådige förordning om Adelige Samqwämer och Klädedrächter kunna effectueras”, 1652, s 147;
”Öfverståthållaren Frih. Schering Rosenhanes berättelse år 1663”, HSH XXXI, s 32.
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innebörden omåttlighet, att överskrida gränserna för vad som ansågs vara medel-
vägen.

Ordet överflöd kunde liksom i dag beteckna en ymnig förekomst av vilken sort
som helst; det behövde inte ha med lyx att göra (och det behövde inte alltid vara
negativt). När ordet användes i den specifika bemärkelsen lyx, det vill säga överflöd
i mat, dryck och konsumtion, rymde det den negativa betydelsen av överflöd som en
odygd i förhållande till måttligheten. På så sätt skilde sig detta ord från orden prål
och prakt. Prål kunde vara såväl ståndsmässigt, det vill säga måttligt i förhållande
till den pråliges rang, eller överflödigt.59 Måttlighet och överflödig konsumtion var
motpoler – dygd och odygd.60 Därmed var ordet överflöd i sig etiskt laddat. Det
etiska syftet fanns inneboende i själva ordet och utgjorde en grund för all diskussion
kring det vi idag kallar lyx.

Överflöd i bemärkelsen lyx var alltså att leva över sitt stånd och en odygd vilken
bringade skada för individen och för samhället. Att överflöd uppfattades som att
leva över sitt stånd framgår också av sedeläror liksom av uppbyggelselitteratur. I en
bönebok vid namn Brinnande Hiärte-Offer (1700) frågar författaren: ”Hafwer tig
icke mer än offta Högfärden intagit, så at tu skiöna Kläder älskat, och tig öfwer titt
stånd utsmyckat, främmande Moden efterapat?” Återigen handlar lyxen om att
överträda gränserna för det tillåtna. Denna passage, vilken lyfts fram av David
Lindquist i dennes avhandling om stormaktstidens andaktslitteratur är inte unik.
Lindquist noterar där en ”skärpt polemik mot klädlyx och nya moder...” mot slutet
av stormaktstiden.61 Redan 1631 påpekade emellertid Laurentius Paulinus Gothus i
och med att han diskuterade det sjunde budet (du skall icke stjäla) att det är över-
hetens plikt att införa överflödsförordningar ”så at Vndersåterna icke må pråla och

                                                          
59 ”Prål”, SAOB, spalt P2216; Kempe 1675, s 61: ”Man wil de höga Ståndz Personer gåå förbij/
hwars Pracht i detta Måhlet och måste hafwa Beröm/ och allenast de ringa/ som med mindre
effter de gamblas wijs/ de der lefde lenge/ starke och friske/ kunde och borde förnöyas…”; Spegel
1711, s 15, 17.
60 Ett explicit fall av sådan polarisering finns i polititexterna; ”Överståthållaren Frih. Schering
Rosenhanes berättelse år 1663”, bilaga 2, HSH XXXI, s 57.
61 Lindquist 1939, s 210f. Se även Liedgren 1926, s 348f. I sedelärorna är den vanligt förekom-
mande: Erici u.å.; Axelius 1662, s [17f (då verket saknar såväl paginering som rubriker, har jag
här paginerat det, med första textsidan efter förordet som s 1)]; Collinus 1673, verser 8-11, 36;
Lemwig 1673, s 45f; Du Four 1683, II; Achrelius [1692a], den första Reglan; Quarles 1696, §§
79, 166; sonett av skalden Carl Eldh lagd till femte boken av de Fénelon 1723, s 512; Pacianus
1616, s 65-75; Ulfsparre 1620, § 35 (furstespeglar); generalpostdirektören Johan Gabriel von
Beijers (1645-1705) först på 1800-talet tryckta dikt ”En andelig sång och dagl. Bön till Gud”
rymmer följande vers:
”Så länge som iag här på jorden måste lefva,
Så gif mig, herre Gudh, vhad nödtorfft månde kräva
Till lijfsens uppehäll i kläder, mat och drick,
Sampt hvad som ståndet mit kan fordra till sitt skick.”
Hanselli, del 9, s 355. Förhållandet mellan överflöd och måttlighet framgår tydligt i Dych [1672],
passim, ett tal vari överflödslagstiftningen hyllas.
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slösa öffwermotton medh Kledningar och Gestebodh/ vtan halla sigh hwar effter
sitt stand medh mottelighet”.62

Överflödsförordningarna och lagstiftningen kring statusvaror

Då jag accepterat Petersons ovan redovisade kategorisering av överflöds-
lagstiftningen och därmed dennes särskiljande mellan överflödsförordningar och
annan lyxlagstiftning, kan det konstateras att stormaktstidens egentliga överflöds-
förordningar liksom frihetstidens var fåtaliga. Den första kom 1644, och gällde
endast adeln, syftande till att reglera dess ceremonier i samband med samkväm som
begravningar, dop och bröllop, liksom dess klädedräkt. Under 1660-talet kom en
rad förordningar, vilka alla utom en utgick från 1644 års förordning. Lagstiftningen
gällde nu adel, borgerskapet samt prästerskapet. Det dröjde sedan ända till 1716
innan någon ny överflödsförordning trädde i kraft, ytterligare en kom 1720.
Böndernas överflöd blev under stormaktstiden inte föremål för någon särskild
lagstiftning. Dessas konsumtion och beteenden skulle kontrolleras på lokal nivå av
prästerna såsom framgår av 1686 års kyrkolag.63

Vid sidan av överflödsförordningarna utgick, framför allt under 1680- och 90-
talen emellertid ett antal plakat vilka riktade sig, inte till (eller mot) specifika grup-
per i samhället, utan mot enskilda varor, i synnerhet införseln därav. Följande
undersökning är kronologiskt upplagd, varmed den först tar upp 1644 års
förordning, sedan behandlar 1660-talets förordningar, varpå följer det sena 1600-
talets förbud mot enskilda varor. Den avslutas med 1716 och 1720 års förord-
ningar.

Före den empiriska undersökningen ett tydliggörande; vi ställs nämligen
omedelbart inför ett problem som inte går att lösa på ett tillfredsställande vis,
åtminstone inte inom ramarna för denna avhandling. Syftet här kan inte vara att ge
en fullständig historia över överflödslagstiftningen i Sverige. Huruvida lagarna
efterlevdes eller inte och huruvida de som överträdde dem straffades är frågor som
faller utanför ramen för denna undersökning. En undersökning av det sociala syftets
betydelse kräver därtill omfattande studier av samhällets sociala strukturer och hur
dessa förändrades under seklets lopp, samt av hur överflödslagstiftningen kan
kopplas till dessa strukturer och förändringar. En sådan faller utanför denna
avhandlings ramar. Den genomförda undersökningen innebär en analys av över-
flödslagstiftningen (och överflödskritiken) i dess egenskap av en viktig komponent
                                                          
62 Paulinus Gothus 1631, s 98. Se även Cieglerus 1620, s 332ff.
63 ”Kongl. May:tz Kyrckio-Lag och Ordning” (3/9 1686), Schmedeman, Stadgar, kap XV, § 23.
Se även Nylund 1917, s 157f. Andra exempel i ”Kongl. May:ts Stadga och Påbudh, öfwer
åthskillige mißbruks och Oordningars affskaffande widh the Trolofningar, Bröllop, barndop, och
Begrafningar, sampt Klädedrächter, hwilka härefter af Clericiet eller Prästeståndet ej föröfwas
böre” (1/3 1669), Stiernman, Samling, III, s 766; Friberg 1945, s 188; Prästeståndets riksdags-
protokoll, 16/7, ”Protokoll vid överläggningar mellan deputerade av riksrådet och prästerskapets
utskott”, 4/8 (s 496f), samt bilaga 40, ”Prästerskapets förslag till ordning om allmogens gästabud”
1664.
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inom polititexterna. De sociala syftena bakom överflödslagstiftningen hamnar
därmed i bakgrunden.64

Häri ligger problemet: Vikten av det sociala syftet har lyfts fram inom såväl
svensk som utländsk forskning. Det är därför, hur svårt det än kan vara att fastslå,
rimligt att anta att positionskampen mellan olika stånd och inom enskilda stånd
påverkat utformandet av överflödsförordningarna. Detta gör att nedanstående tolk-
ning endast pekar i en viss riktning, från vilken man sedan kan förvänta sig vissa
avvikelser i och med att det sociala syftet bakom överflödsförordningarna tas med i
analysen.

1644 års överflödsförordning

Överflödsförordningen av år 1644 riktad mot adeln var periodens första förord-
ning, och den kom att tjäna som mall för de efterföljande. Den inleds med en prin-
cipiellt hållen inledning vilken ligger i linje med vad som sagts i avhandlingens
kapitel 2, nämligen att de vilka hänger sig åt de excesser förordningen skall reglera
och omintetgöra, bereder inte endast samhället utan även sig själva stor skada och
fördärv.65

Därefter följer en lång rad av förbud och påbud. Banketter och gästabud,
processioner och bastukvällar i samband med trolovningar, bröllop, mökvällar
(kvällen före bröllopet), barndop, kyrkogångar och begravningar förbjuds. Från alla
bröllop eller motsvarande ceremonier måste hemfärd ske på tredje dagen. Om
bröllop i städer sägs att en viss traktering är tillåten, med ”confect och wijn sampt
andre dricker til en recreation och skiälig sampt höflig lust/ men icke till öfwer-
flödh”.66 Även vid lantliga knytanden av Hymens band bör måttlighet iakttas. Vid
dessa tillfällen ges större svängrum till följd av avsaknaden av stadens möjligheter
till kost och logi, men ändå skall allt överflöd undvikas: ”Doch giöre han [värden]
bäst/ at han undwijker all fåfäng omkostnad”.67

Att måttligheten utgör förordningens ledstjärna framgår även av reglerna för
begravningar. Liknande regler för begravningar dras upp, som för bröllopen.
Konfekt och överflödigt drickande förbjuds. Ceremonier och andra ”solenniteter”
skall brukas så att de ”efter hans [den avlidnes] ståndz wärde och förde dignitet och
lefwerne/ wara till ähra och åminnelse”. Vid lantliga begravningar tillåts att gästerna
”tracteras med nödtorfftig maat och dryck”.68

Även gåvor i anledning av bröllop blir föremål för regleringar. Brudparets gåvor
till talare och andra förbjuds. Gåvor mellan brudpar och anförvanter förbjuds, med

                                                          
64 För ett intressant perspektiv på detta hänvisas till Sandin 1986, s 126-140, och 1987, passim.
65 ”Kongl. May:ts Stadga och Påbudh öfwer åtshskillige Oordningars affskaffande inrotade uthi
Adelige Samqwämer/ Morgongåfwor och Klädedrächter” (17/12 1644), Schmedeman, Stadgar,
s 238 (stadgan finns med obetydliga avvikelser tryckt även i Stiernman, Samling, II, s 388).
66 Ibid., s 239f (s 240 saknas i pagineringen hos Schmedeman).
67 Ibid., s 241.
68 Ibid., s 244f.
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ett undantag; om någon anförvant har råd att ge en gåva utan att själv lida ekono-
misk skada därav är detta tillåtet under villkor att det sker i enrum, vilket pekar åt
att det särskilt är ostentativa beteenden förordningen skall tämja. Det samma gäller
brudgummens gåvor till bruden, som måste skänkas i enskild kammare utan
”solennitet”.69 Även morgongåvorna, gåvor i form av en gård eller ett gods vilket
brudgummen ger till bruden, regleras i förordningen.70

Förordningen reglerar också klädedräkten. Ett stort antal lyxbetonade produkter,
som ”Gyllen- och Silfwer-Duuk/ Gyllen-Tobijn eller Atlas med Gull- och Silfwer-
Blommor/ Gull- och Silfwer-Spetsar/ sampt allahanda Gullsnören”, förbjuds.
Något motiv till varför just dessa varors användande förbjuds anges inte. Strax lyfts
dock ytterligare några varor fram, vilka förbjuds uttryckligen på grund av att de förs
in i riket i stora mängder:

Så skohle också alle Trå[d]knyttningar och Spetsar/ som nu till mångens stora olägen-
het och det gemene bästas skada/ är begynt hopewijs at införas/ ware förbudne.71

Någon explicit hänvisning vare sig till handelsbalansen eller måttligheten före-
kommer inte vad gäller klädedräkten. Det är tydligt att de varor som förbjuds är
modebetonade. Jag skall nedan återkomma till modet.

Måttligheten är central i 1644 års förordning, och det etiska syftet framträder än
tydligare om man granskar den diskussion kring behovet av en överflödsförordning
som fördes i riksrådet och vid riksdagarna. Under 1630-talet hade framför allt
prästerskapet men även adeln vid riksdagarna efterlyst något botemedel mot över-
flödet.72 1640 menade K. M:t som svar på prästeståndets klagan, att ”luxus” var en
stor synd i alla stånd, samt att man fann för gott att man ”till deß afskaffandhe
kunde påfinna och fatta een rätt modum lämpadh till hwart och ett Ståndz rätte
natur och egenskap”.73 Prästerskapet framhöll i sina allmänna besvär av år 1642 och
1643 behovet av en förordning genom vilken en god åtskillnad kunde upprätthållas
mellan de nedre och de högre.74

                                                          
69 Ibid., s 241f.
70 Om maken sedan avled före makan hade denna rätt att besitta morgongåvan till sin död, varvid
godset tillföll, inte hennes, utan makens arvingar. Morgongåvan fungerade alltså som en trygghet
för änkan. Enligt förordningen gav de blivande makarna alltför stora morgongåvor, ”emoth Lag
och the förrige tijders sedwana”, vilket hotade deras ekonomi; ibid., s 243.
71 Ibid., s 242. Punkten om klädedräkt anges först gälla vid bröllop, men det anges därefter att de
kläder som är förbjudna där också är förbjudna vid alla andra tillfällen.
72 Se t ex ”Rijksens råds Swar och Resolution uppå Prästerskapetz innelagde Postulata och Beswär”
(6/3 1633), Stiernman, Beslut, II, s 846; ”Hennes Kongl. May:ts nådige Resolution på Ridderska-
pets och Adelens inlagde puncter” (12/11 1635), ibid., s 942.
73 ”Kongl. M:tz wår allernådigste Drottningz och Frökens nådige Förklaring oppå dhe ehrender
samptlige Prästerskapet vthi nu påstående Rijksdag vnderdånigst hafwa andraga låtit” (17/10
1640), ibid., s 972.
74 Prästernas riksdagsprotokoll, bilaga 5, ”Prästerskapets allmänna besvär”, punkt 9, 1642. Denna
punkt innehåller även en hänvisning till lyxens inverkan på handelsbalansen; bilaga 6,
”Prästerskapets allmänna beswär”, punkt VI, 1643; se också SRP 3/2 1640.
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I riksrådet kom frågan upp 1641. Riksskattmästare Gabriel Oxenstierna undrade
huruvida det inte vore lämpligt med regleringar rörande bröllop, morgongåvor, och
”klädebonat att åtskillia effter hvars och eens stånd”. Rikskanslern gav delvis sitt
bifall. Denne fann morgongåvesystemet skadligt, liksom även att excesserna vid
bröllop och andra ceremonier var stora. Däremot menade han att ”klädebona står
uti hvars och eens hufvud”.75

De högadliga herrarna i riksrådet kan förstås tänkas ha haft ett intresse att inte
alltför hårt inskränka adelns konsumtionsvanor. Följande argument mot alltför
hårda inskränkningar för de högst stående – med kontentan att i ett välordnat
hierarkiskt samhälle kan inte de överst stående iaktta alltför stor enkelhet – fram-
fördes av Axel Oxenstierna i riksrådet 1642:

Om man skall gå igenom proportionen af stonden och af herkomsten, och de högste
skall moderate tillstädjas, så skall den nedrigare hafva valmar och groft kläde, det och
är orimligt.76

Det krävs sålunda att de högre i samhället i viss utsträckning tillåts att hålla en hög
levnadsstandard. Även av riksdrotsen Per Brahes (tidigare nämnd i egenskap av
generalguvernör över Finland) åsikt vid 1643 års riksdag framträder en adlig syn på
det hierarkiskt ordnade samhället och behovet av överflödslagstiftning i syfte att
skydda detta. Protokollet ger oss följande något omständliga redogörelse:

[Rix-Drotzelen] mente därhoos, att efter månge oseder nu inrijta så väl medh stoort
öfverflödh uthi gestebudh medh tractament och kläder sampt att hvar och en, både
iblandh Adelen och gemena, kläder sigh öfver sitt stondh, reipublicæ, cujus interest ut
quisque re sua bene utatur [till statens, vars intresse är att var och en fullgott brukar sitt
eget], så väl som hvars och ens in particulari fortunis [enskilda förmögenhet] till skada,
som een stoor oordning är medh gående och sittiande, och att stonden och embeterne
inthet hafva sine visse rum och respect... Dy höllt han gott för efterfölliande ordsaker,
att häröfver författades leges sumptuariæ [överflödsförordningar] och censoriæ, och
betrachta där uthi embeterna, digniteteterna [sic!], hvars och ens stondh, härkompst
och gamble gode etter och familier, serdeles stonden.77

                                                          
75 SRP 4/1 1641. Vid riksdagen 1642 lades ett förslag fram på en överflödsförordning rörande
adeln, som huvudsakligen fick adelns stöd ehuru det inte kom att träda i kraft. Det är i sina avgö-
rande drag likt 1644 års förordning; RAP, bilaga M, ”Förslag till stadga om adliga bröllop m.m.”,
1642. Adelns svar på förslaget bilaga I, ”Upå den Konungzliga Regeringens förestältte förslag
angående sielfve Ridderskapet”. Diskussion även i Bilaga H, ”Puncter och ährender, hvilke dhe
gode herrar aff Regeringen och Rådet haffve funnet nödige och nyttige för dhet samfelte lofflige
Ridderskapedt och Adelen att påminnas”.
76 SRP 2/3 1642. Denna dag diskuteras i riksrådet ingående överflödet och excesserna med
morgongåvor.
77 SRP 15/2 1643. Se även ovan nämnda tillfälle, SRP 2/3 1642.
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Det något långa citatet kan ursäktas med att passagen rymmer såväl uppfattningen
att överflödet var skadligt även för den vilken hängav sig åt det, som att lagstiftning
var nödvändig då överflödet upplöste gränserna mellan stånden.

Även rikskanslern anslöt till denna uppfattning, den ovan citerade oviljan att
reglera klädedräkten till trots. Av en diskussion i riksrådet samma år framgår att
Oxenstiernas tvekan till en klädeordning bottnade i de praktiska problem som
utformandet och ilandsättandet av en dylik medförde. Att syftet med kläde-
ordningar enligt Oxenstierna i den mån de kom till däremot var att upprätthålla
den sociala ordningen är uppenbart. Ett problem var att ståndstillhörighet inte
alltid stämde överens med ekonomiska tillgångar. Den som borde ha en viss klädsel
hade inte alltid råd till det, medan andra som hade råd var förbjudna därtill. Detta
är ett intressant påstående eftersom det förutsätter att det fanns en underförstådd
spegelbild av överflödslagstiftningen; där förutsattes att man inte förde sig eller
klädde sig för snålt eller för billigt. En förordning riskerade enligt Oxenstierna att
bli alltför detaljrik, bland annat till följd av att stånden och grupperna inom dessa
var så många, varför man aldrig kan ”jemka klädeordning därefter och efter hvars
och ens stondh och värde”.78

1660-talets överflödsförordningar

Vid några tillfällen under 1650-talet påtalades vid riksdagarna behovet av en funge-
rande lagstiftning, varvid 1644 års förordning framhölls som i praktiken upphävd.79

Vid den andra riksdagen 1660 påpekades såväl av K. M:t som av adeln behovet av
att förnya 1644 års förordning som påstods ha fallit i glömska. Medan adeln inte
gav några motiv därtill hävdade K. M:t (vilket med tanke på tidpunkten innebar
den högadliga förmyndarregeringen) att landets goda och egendomar annars riske-
rade att utödas i onödiga spetsar och allehanda överflöd.80 Det är alltså ett argument
som utgår från handelsbalansläran.

I 1660-talets överflödsförordningar finner man etiska och ekonomiska argument
sida vid sida, med en tydlig tonvikt på de förra. De uppvisade stora likheter med
1644 års förordning, men utvidgades till att gälla även präster och borgare.81 Även i
dessa förordningar intog sålunda måttligheten en central plats. Där förekom även
                                                          
78 SRP, bilaga III, ”Protocollum et acta comitialia”, 7/11 1643 (s 420). De andra skälen därtill var
att folk hade olika kläder för sommar och vinter respektive för krig och fred, samt att undantag
måste göras vid umgänge med representanter för andra länder. Se även diskussionen kring över-
flöd i SRP 2/3 1642.
79 SRP 24/1 1650; RAP 3/11 1651; bilaga K, ”Ridderskapets och Adelens underdånige
betänckiande, huruledes the förmehna Kongl. Maij:tz nådige förordning om Adelige Samqwämer
och Klädedrächter kunna effectueras”, s 146, 1652; 1/6, 2/6 1655. Se även Ekeblad 1911, s 208f.
80 RAP 15/10; bilaga O, ”Kongl. Maij:tz Andre Proposition till samptlige Rijksens närwarande
Ständer, angående några anläghne ärander, öfwer hwilke H. K. M:t derass mogne rådh och
betänckiande åstundar”, punkt VI, s 242, 1660:2.
81 1664 utfärdades en förordning för prästerskapet, en för borgerskapet, samt två för adeln (i det
att klädedräkten fick en egen förordning). De för adeln förnyades 1668, den för prästerskapet
1669. En lokal stadga för Stockholms borgerskap utfärdades 1663.
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argumentet att överflöd skadade inte endast samhället, utan även den luxuöse
själv.82 Vidare hänvisades även till handelsbalansen:

Den affsaknad och nådeel som Fäderneslandet i gemeen derigenom tager, i det at dess
kostelige och dyrbare Wahror sändas til fremmande och uthländske Orter, och derföre
offta föga annat hämptas tilbakars, än en hoop Kramgodz, och allehanda dyrbart
Arbete, som tienligit är til sådant öfwerflödz och fåfenge Pråhls vnderhållande…83

Denna hänvisning, här ur 1664 års förordning om adelns klädedräkt, grundar sig
dock inte på någon manufakturprotektionism, utan ligger helt i linje med den
handelsbalanslära och strävan efter att utestänga onödiga varor som behandlats i
kapitel 5. De förbjudna produkterna är av samma typ som de produkter vilka
räknades upp i 1644 års förordning.

Påbuden om måttlighet präglas stundtals av en påfallande vaghet. I 1664 års
förordning för prästerskapet heter det om brudens klädedräkt vid prästeståndets
bröllop:

[Klädedräkten skall vara] så at hwar skal klädas effter thes Stånd, och vthi een sådan
prydnat, een skäligh höfligheet achtas, och thet Maneer vthi Klädedrächten observeras,
som vthi bemälte stånd är brukeligit, men icke ther öfwer.84

I 1664 års förordning om adelns samkväm medges bröllopsgästerna på landet rätten
att ”något göra sigh lustige hoos Huuswärden på mehre, eller mindre tijdh… alle-
nast medelmåttigheet vthi kostnadh alltijdh observeras.”85 I förordningen om adelns
klädedräkt påbjuds att ”hwar och een skal wara förplichtat, icke klädha sigh och de
sine öfwer sitt Ståndh”. Några regler för vad som gäller för varje stånd redovisas
inte, men den som inte följer påbudet riskerar böter.86

I 1668 års förordning om adelns samkväm framhålls åter måttligheten, och
betonas vikten av att konsumenterna vänjer sig vid sparsamhet:

                                                          
82 ”Kongl. May:tz Stadga och Påbudh, öfwer åthskillige Oordningars affskaffande vthi
Klädedrächter, så hoos Adel, som andre Ståndz-Personer här i Rijket” (30/8 1664), Stiernman,
Samling, III, s 228; ”Kongl. May:tz Stadga och Påbudh, öfwer åtskillige Excessers och
Oordningars affskaffande widh Rijkßens Borgerskaps Trolofningar, Gästebudh, Barndoop och
Begrafningar, samt Klädedrächter” (5/10 1664), ibid., s 273.
83 ”Kongl. May:tz Stadga och Påbudh, öfwer åthskillige Oordningars affskaffande vthi
Klädedrächter, så hoos Adel, som andre Ståndz-Personer här i Rijket” (30/8 1664), ibid., s 228f.
84 ”Kongl. May:tz Stadga och påbudh, öfwer åthskillige Excessers och Oordningars affskaffande
widh Rijkzens Prästerskaps Troolofningar, Bröllop, Barndop och Begrafningar, samt
Klädedrächter” (5/10 1664), ibid., s 260. Se även ”Kongl. May:tz Stadga och Påbudh, öfwer
åtskillige Excessers och Oordningars affskaffande widh Rijkßens Borgerskaps Trolofningar, Gäste-
budh, Barndoop och Begrafningar, samt Klädedrächter” (5/10 1664), ibid., s 273.
85 ”Kongl. May:ts Stadga och Påbudh, öfwer åthskillige Excessers och Oordningars affskaffande
widh Adelige Troloffningar, Gästebudh, barndoop och Begrafningar” (30/8 1664), ibid., s 235.
Om måttlighet i denna, se även s 233ff, 237, 240.
86 ”Kongl. May:tz Stadga och Påbudh, öfwer åthskillige Oordningars affskaffande vthi
Klädedrächter, så hoos Adel, som andre Ståndz-Personer här i Rijket” (30/8 1664), ibid., s 229f.
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Emedan Wij intet heller se/ än at under Wårt Regemente alle fördärfwelige Oord-
ningar måge kunna dämpas/ och i theß ställe hwar och en blifwa wand och hållen til
een ährbar sparsamhet/ som alle rättsinnige i werlden hafwa haft lust och behag til/
och af hwilken the Land och Rijken/ som sigh ther om hafwa beflijtat/ en synnerlig
kraft och wälgång altid befunnit.87

De förordningar som utverkades år 1664 och som riktade sig mot borgerskapet
respektive prästerskapet var mycket lika varandra, och utgick även de från 1644 års
förordning för adeln, vilken de i stora drag följde punktvis. Det etiska syftet fram-
träder dock tydligare än i den förordningen genom ståndens gradindelningar.
Ehuru även adeln och ridderskapet bestod av olika grader förefaller detta inte ha
medfört några problem för lagstiftarna. Prästerskapet och borgerskapet delades
däremot in i olika grader. Prästeståndet delades in i tre grader, en första grad, en
andra grad, samt en grad som inte numreras men som står över första graden.
Medlemmarna av denna grad, bland andra biskopar och superintendenter, hölls för
adliga.88 Till den första graden räknades bland andra akademiska professorer, kung-
liga hovpredikanter, och medlemmar i konsistoriet, och till den andra till exempel
ridderskapets och adelns präster.89 Borgerskapet delades in i fyra grader. Första
graden bestod av borgmästare och råd eller magistrat, den andra av förnäma borgare
eller likvärdiga, grad tre av ”medelmåttigt eller ringare Folk”, och grad fyra av
”Tienstefolck, eller dheß wederlijker”.90

Klädedräkt, gästabud, barndop, begravningar och så vidare, reglerades sedan
utifrån graderingen. Vid gästabud i samband med bröllop var sålunda kyrkomän av
första graden tillåtna sex musikanter, medan de av den andra var tillåtna tre.91 De
som föraktade reglerna sades i förordningen för prästerskapet förakta sina jämlikar.92

                                                          
87 ”Kongl. May:tz Stadga och påbud/ öfwer åtskillige Mißbruks och Oordningars affskaffande wid
Ridderskapets och Adelens Trolofningars/ Bröllop/ Giästebud/ Barndop och Begrafningar”
(19/12 1668), Schmedeman, Stadgar, s 550. 1668 års förordningar gällande adeln skiljer sig föga
från 1664 års förordningar.
88 Ek 1959, s 106.
89 ”Kongl. May:tz Stadga och påbudh, öfwer åthskillige Excessers och Oordningars affskaffande
widh Rijkzens Prästerskaps Troolofningar, Bröllop, Barndop och Begrafningar, samt
Klädedrächter” (5/10 1664), Stiernman, Samling, III, s 260. 1669 års förordning för präster-
skapet skiljer sig endast marginellt mot 1664 års förordning; ”Kongl. May:tz Stadga och påbudh,
öfwer åthskillige mißbruks och Oordningars affskaffande widh the Trolofningar, Bröllop,
Barndop, och Begrafningar, sampt Klädedreckter, hwilka härefter af Clericiet eller Prästeståndet ej
föröfwas böre” (1/3 1669), ibid., s 756ff.
90 Ibid., 274f. Om varför gradindelningen såg ut som den gjorde, se Ek 1959, 106f. Vikten av det
etiska men i än högre grad det sociala motivet framgår av att professorerna lämnade in ett besvär
vid riksdagen 1668 vari de protesterade mot att ha satts under superintendenter och biskopar,
liksom även – såsom de upplevde det – ”under alla borgmästare i städerne, ehuru ringa dee kunna
wara”. Professorerna betonar att de inte ”söker tillstånd, att öfwa någon öfwerflödigheet”, utan
endast att undfly ”föracht och förnedring”; Prästeståndets riksdagsprotokoll 1668, bilaga 8,
”Uppsalaprofessorernas besvär hos Kanslern ang. rangen”, s 14.
91 ”Kongl. May:tz Stadga och påbudh, öfwer åthskillige Excessers och Oordningars affskaffande
widh Rijkzens Prästerskaps Troolofningar, Bröllop, Barndop och Begrafningar, samt
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De ekonomiska motiven är undanskymda i dessa förordningar. Det enda som
pekar mot ett intresse för handelsbalansen är i förordningen för prästerskapet ett
förbud mot utländsk frukt, och en begäran att man vid gästabud skulle beflita sig
om att servera endast inhemskt öl. I samma veva reserverades dock vin för den
första graden.93

Ytterligare en överflödsförordning utarbetades under 1660-talet, vilken riktade
sig mot borgarna i Stockholms stad. Den inleds med en dundrande förkastelsedom
över överflödet, som är en allvarlig synd samt till skada för såväl den enskilde som
samhället:

Alldänstundh Guudh, som godha ordningars förnämste uphooff och stichtare [stiftare]
ähr, drager till öffwerflödh och alltings uppigheet [yppighet] ett särdeles stoort
misshaag, besynnerligen där man sijn syndiga kropp icke måtteligen födher, utan
genom öffwerlast mädh maath och drick göder och döder, och honom, som för Syndh
och blygdz skull borde mädh torfftige kläder skylas, förmedellst orimelig omåtteligheet
och lastwärd högfärd waanheder och häder, hwaraf sedan icke allenast allmenna
landzplågor mädh fattigdoom, ia ock heela Rijkers vndergång föllia och härflyta, utan
whar och een i Synnerheet… [som störtas i] armodh, olycka och föracht.94

Därefter framhålls att syftet med förordningen är ordningsbevarande. Som det är
nu bryr sig ingen om åtskillnaderna mellan olika stånd och ämbeten, den ene vill
vara den andre lik, ”och tän lägre och oförmögnere tän högre och mächtigare allde-
les effter apa will”. Förfäderna prisas för deras måttlighet.95 Regleringarna gäller
samma områden som de ovan refererade förordningarna: bröllop och trolovningar,
begravningar, klädedräkt, samt processioner i anledning av bröllop och dylikt.
Reglerna är tämligen lika de i de andra förordningarna från detta decennium.
Sålunda skall måttlighet i enlighet med ståndstillhörighet iakttas vid givande av
gåvor vid bröllop, och bruden skall inte vara alltför utstyrd.96

Protokollen från riksdagarna 1664 och 1668 uppvisar samma tendens som över-
flödsförordningarna, det vill säga att etiska och ekonomiska syften förekommer sida
vid sida men med en tydlig tonvikt på de förra. Särskilt adeln framhåller gång på

                                                                                                                                                                                    
Klädedrächter” (5/10 1664), Stiernman, Samling, III, s 266. Se även t ex s 263 (maten), 269f
(klädedräkten); ”Kongl. May:ts Stadga och Påbudh, öfwer åtskillige Excessers och Oordningars
affskaffande widh Rijkßens Borgerskaps Trolofningar, Gästebudh, Barndoop och Begrafningar,
samt Klädedrächter” (5/10 1664), ibid., s 280f (musikanter för borgarna).
92 ”Kongl. May:tz Stadga och påbudh, öfwer åthskillige Excessers och Oordningars affskaffande
widh Rijkzens Prästerskaps Troolofningar, Bröllop, Barndop och Begrafningar, samt
Klädedrächter” (5/10 1664), ibid., s 271.
93 Ibid., s 263f (frukt); 264f (öl och vin).
94 ”Överståthållaren Frih. Schering Rosenhanes berättelse år 1663”, bilaga 2, HSH XXXI, s 56.
Förordningen har förmodligen skrivits av borgmästaren samt Præses i Justitie-kollegiet Johan
Prytz, 1661.
95 Ibid., s 57f, citat s 57.
96 Ibid., s 59f. Förordningen rymmer avslutningsvis även regler rörande sabbatshelgande, svordo-
mar och dylikt, samt behandlar i några punkter arvskiften och förmyndarskap.
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gång vikten av en ståndsdifferentierad dräkt.97 Intressant är att de ekonomiska
motiveringarna, ehuru de är förankrade i handelsbalansen och den gängse uppfatt-
ningen om dennas dåliga tillstånd, inte uttryckligen bottnar i någon omsorg om
inhemska manufakturer, och detta trots att 1660-talet annars var manufakturivrar-
nas första blomstringsperiod. Tvärtom är argumenten kring handelsbalansen fram-
för allt förenade med en oro över modets härjningar.

Vi skall nedan gå in på frågan om modet. Här skall helt kort sägas att modet
ansågs mycket skadligt för handelsbalansen. Det togs för givet (med rätta) att de
moderiktiga produkterna importerades, och lika givet ansågs det vara att denna
import motsvarades av en export av nyttiga och inom riket behövliga varor. Vid
1664 års riksdag var adeln och prästerskapet eniga om att nya inventioner på mode-
sidan borde stoppas, och Lantmarskalken Per Sparres förslag att resande ungdom
skulle förbjudas att införa nya mönster möttes med allmänt bifall. Gamla seder
efterlystes. Vid 1668 års riksdag sade lantmarskalk Johan Gyllenstierna att då varje
land har sin egen klädedräkt vore det illa om svenskarna lät sig narras ”af een hoop
fransöske dansemestare”.98 I adelns besvär samma år påpekades att främmande lyx-
produkter visserligen bringar fattigdom, men detta eftersom de just var yppiga och
osedliga, till skillnad mot svenska goda seder vilka tydligen ansågs borga för mått-
lighet.99

Att däremot någon inhemsk moderiktig manufaktur skulle ersätta de utländska
modeprodukterna var inget som diskuterades. Såsom skall visas nedan skulle modet
snarare stoppas än göras inhemskt. Detta är en viktig aspekt av överflödslagstift-
ningen som ännu inte uppmärksammats. I protokollet för 1668 års riksdag finner vi
en intressant ordväxling. Greve Johan Stenbock ställde frågan om man fick bära allt
som var gjort inom landet. Lantmarskalken Johan Gyllenstierna fann frågan vara
god, och lät de närvarande av adeln behandla den, varpå slöts att ingenting av det
som var förbjudet enligt förordningarna skulle få bäras, även om det var av
inhemskt fabrikat. Stenbock sade sig då inte tro att detta var genomförbart, varpå

                                                          
97 RAP 6/7, 12/7, bilaga 22, ”Till Hans Kongl. Maij:tts vår allenådigeste Konungs och Herres
samptelige Ridderskapet och Adelen communicerade projecter af någre stadgar och ordningar
ähre desse Ridderskapsens och Adelens underdånigste påminnelser”, s 398ff, 1664; 22/6, 25/6,
28/8, bilaga 22, ”Någre Ridderskapets och Adelens underdånigste anlegenheter, nödtorffter och
påminnelser som K. M:ts nådige disposition och förordnande dee med plichtskyldigste devotion
undergifva”, s 586, 1668; se även bilaga 15, ”Ridderskapetz och Adelens sampt Krigzbefelletz
underdånigste petita och besvär”, s 548. Ek har visat att överflödsförordningarna av år 1664 drogs
in i den då häftiga ståndsstriden. Det sociala motivet bör alltså ha spelat en avsevärd roll vad gäller
såväl argument i riksdagen som det färdiga resultatet; Ek 1959, s 105f, med hänvisningar till riks-
dagsprotokollen. Att i synnerhet adeln framhåller vikten av en ståndsdifferentierad dräkt är i ljuset
av ståndsstriden föga förvånande.
98 RAP 6/7 1664; Prästeståndets riksdagsprotokoll, bilaga 38, ”Prästerskapets påminnelser vid K.
M:ts förslag till klädeordning i gemen”, 1664, s 637f (om straff för hantverkare som i sin tillverk-
ning efterapar främmande moden); RAP 22/6 1668 (citat). Även Bode 1723, s 94, talar om
franska dansmästare i pejorativ bemärkelse.
99 RAP, bilaga 15, ”Ridderskapetz och Adelens sampt Krigzbefelletz underdånigste petita och
besvär”, s 547f, 1668.
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landshövdningen över Väster- och Österbotten Johan Graan föreslog att en mall
skulle ges skräddarna vilka de skulle vara förbundna att följa.100 Detta förslag skulle
återkomma senare, och syftade till att stoppa klädedräktens utveckling (modet) vid
ett visst, bestämt utseende.

Det sena 1600-talets lagstiftning mot överflödsvaror. Problemet med modet

I ett brev från K. M:t till Kommerskollegium från 1667 står följande att läsa:

I wille alt derföre deße uthländske Wahrur, som i synnerhet de randuge tyger, jemwähl
och andre små Fransöske Wahrur, som här så öfwermåtton dyrt försäljes, samt Wåre
ringa Swenska Materialier medh så hög Tull gravera, at hwarken de må kunna införas
eller deße medh någon gagn vthföras.101

Höga tullar stadgades alltså, dels för importen av ”fransöske wahrur” av statustyp,
och dels för export av de svenska råvarorna. Brevet är ett tidigt exempel på
utestängandet av statusvaror till förmån för det svenska oberoendet.102 Ett knappt
tiotal liknande bestämmelser tillkom under 1680- och 1690-talen, varför det finns
anledning att sätta dem i samband med den ökade satsningen på manufakturer
under dessa årtionden.103 De rörde huvudsakligen tyger av olika slag samt dylika
produkter förenade med ostentativ klädsel: ”Façonerade Gull- Silfwer- och Silkes
Tyg och band samt gemene Hattar, med allehanda slags Knappar, Snören, Frantzar,
Galoner, Spetzar och knyttning, af Gull, Sifwer, Silke, Trå, Regarn, Ull och Hår
giorde” som det heter i ett förbud från 1688.104

                                                          
100 RAP 11/8 1668. Graan avslutar sitt resonemang genom att ansluta sig till den syn på hus-
hållning som framträtt i kapitel 5, i det att han menar att införsel av sådana tyger, vilka när
manufakturerna kommer igång kan tillverkas inom riket, skall förbjudas.
101 ”Bref til Commercie Collegium om de randuge Tygen och andre onyttige franske Wahrur” (6/3
1667), Stiernman, Samling, III, s 502.
102 Se även ”Bref til General-Commercie-Collegium, att noga öfwerläggia om Handelens bringande i
flor, och abusers affskaffande; såsom fremmande waror de til öfwerflöd och skada införde warda,
och intet swara emot de Swenska, som deremot utföras; item att tilholla Handtwerckare, det de
intet stegra sitt arbete” (13/2 1665), ibid., s 305f.
103 ”Kongl. May:ts Placat angående de förbudne façonerade Tyger” (10/8 1690), Stiernman, Sam-
ling, V, s 136; ”Kongl. May:ts ytterligare Förordning, angående Förbudne Siden-Tygs samt andre
slike Warors in-practicerande, och deras Straff, som där med beträdes” (19/4 1692), ibid., s 339;
”Kongl. May:ts förnyade Placat och Stadga, angående Förbudne Siden-tyg och andre slike
Waror” (4/2 1693), ibid., s 397; ”Till alla Landshöfdingar, angående de fremmande Sidentygen”
(11/5 1695), ibid., s 511; ”Kongl. Maj:ts Placat och Förbud, angående åtskillige slags Sidentygs
och Brocaders bärande och brukande til klädedräckter, wid alfwarsamt straff tilgiörandes” (20/3
1699), ibid., s 754. Därtill fanns importförbud av varor inskrivna i privilegier för framställande av
statusbetonade manufakturer (se kapitel 5).
104 ”Kongl. May:ts Förbud, angående införseln af façonerade Gull- Silfwer- och Silkes Tyg och
Band samt gemene hattar, med allehanda slags Knappar, Snören, Frantzar, Galoner, Spetzar och
knyttning, af Gull, Silfwer, Silke, Trå, Regarn, Ull och Hår giorde” (3/4 1688), Stiernman, Sam-
ling, IV, s 1012.
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Dessa förbuds syfte var i viss mån protektionistiskt, och det är, förmodar jag,
dessas entré på den svenska scenen som fått flera forskare att hävda att det under
1600-talets senare del skedde en övergång från huvudsakligen etiska motiv bakom
överflödslagstiftningen till huvudsakligen ekonomiska.

Jag tror emellertid att det är förhastat att dra den slutsatsen, och än mer så att
utifrån det påstå att lyxen avmoraliserats. Först bör för tydlighetens skull framhållas,
att det sena 1600-talets stadgor formellt inte ersatte överflödsförordningarna. Dessa
ersattes först i och med 1700-talets förordningar. Det fanns dock under perioden
efter 1660-talet en vilja att förnya förordningarna.

Vid riksdagen 1675 klagade K. M:t över förordningarnas dåliga efterlevnad och
menade att de borde ses över eller förnyas, emedan en i lag reglerad måttlighet var
viktig såväl för det allmänna bästa som för var och en i synnerhet.105 Vid riksdagen
1678 påbjöds prästerskapet att se till att måttlighet iakttogs vid begravningar,
oavsett ståndstillhörighet.106 Någon ny förordning kom emellertid inte till stånd,
trots att behovet påtalades även vid riksdagarna 1680 och 1686, det sistnämnda året
med tillägget att överflödsförordningar efter vars och ens villkor och stånd var lika
nyttiga som nödvändiga.107

I en överläggning om morgongåvor – dessa reglerades av de gällande förord-
ningarna – i lagkommissionen 1689 sade Erik Lindschöld att överflödsförordningar
behövdes för vår fåfängas skull, men att det var nödvändigt att de utformades med
hänsyn till anseende och villkor.108 1660-talets förordningar gavs också ny aktualitet
då det i kyrkolagen av år 1686 fastslogs att förordningar rörande överflöd vid
bröllop och begravningar skulle följas. Där stadgades att folket skulle förmanas att
rätta sig ”efter Wåre Förordningar och Stadgar/ och at skicka sig efter sit wilkor och
wärde”.109

                                                          
105 ”Kongl. May:tz Nådige Resolution och Förklaring öfwer the underdånige beswär/ som thes
trogne vndersåther aff Ridderskapet och Adelen på nu warande Rikzdag inlagdt hafwa” (24/9
1675), Stiernman, Beslut, II, s 1716f.
106 ”Kongl. May:tz Nådige Resolution och Förklaring öfwer des trogne Undersåthares/ Biskopars/
och samptlige Prästerskapetz wid denne Rijkzdags insinuerade vnderdånige allmenne desiderier
och anlägenheeter” (2/3 1678), ibid., s 1798. Se även Nylund 1917, s 153f.
107 ”Kongl. M:tz Nådigste Resolutioner och Förklaringar/ vppå dhe Beswärspuncter/ hwilke
Rijkzens Ridderskap och Adel widh påstående Rijkzdag vthi vnderdånigheet hafwer insinuerat
och öfwerlefwererat” (29/11 1680), Stierman, Beslut, II, s 1857; ”Kongl. May:ts Nådigste Resolu-
tioner och Förklaringar/ på deß Ridderskaps och Adels öfwerlefwererade Beswärs-Puncter och
angelägenheeter” (25/10 1686), Stiernman, Beslut, III, s 1970. Se också Prästeståndets riksdags-
protokoll 12/10 1680.
108 Lagkommissionens protokoll, 17/12 1689 (Sjögren 1900, s 125). Samma år fick Lindschöld
tillåtelse att för eget bruk behålla en stor mängd infört förbjudet tyg, med hänvisning till dennes
rang och samhällsställning; ”Till Cammar- och Commerce-Collegium för Kongl. Rådet och
Gouverneuten Grefwe Eric Lindskiöld, angående någre stufwar rayerade Tyger” (9/10 1689),
Stiernman, Samling, V, s 89.
109 ”Kongl. May:tz Kyrckio-Lag och Ordning” (1686), Schmedeman, Stadgar, cap XV, § XXIII,
om bröllop (s 1027), cap XVIII, § II, IV, om begravningar (s 1035); citatet ur kap XVIII § II.
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Vid 1693 års riksdag hänvisades i två resolutioner gällande begravningsceremo-
nierna till de avsnitten i kyrkolagen, och i en av dessa tillades en allmän uppmaning
till måttlighet.110 I ett brev till kollegierna år 1702 angående ”den projecterade
Kläde-ordningen” framgår återigen det etiska syftet tydligt, samtidigt som projektet
skjuts på framtiden och 1699 års plakats giltighet påtalas (se nedan).111

Påbuden för var och en att rätta sig efter sitt villkor och värde bör inte förbigås.
Stimulansen av de inhemska manufakturerna innebar inte – och det går inte heller
att utläsa något sådant ur källmaterialet112 – att reglerna för hur var och en fick klä
och bete sig trätt ur kraft. När det sålunda stadgas att endast inhemska tyger fick
användas betydde detta inte automatiskt att de fick användas av vem som helst. Vilka
som fick bära vad reglerades formellt av 1660-talets överflödsförordningar.

Det finns emellertid ett tydligt undantag från detta, som ligger helt i linje med
en utveckling bort från etiska och mot ekonomiska motiv, nämligen 1699 års
förbud mot vissa sidentyg och dylikt. Detta har lyfts fram av Englund, liksom av
Nyström, som dock inte ser den som representativ för sin tid, utan som
”tillkommen i de stockholmska sidenmanufakturernas intressen”.113 Dess första
punkt lyder:

Warder hwarjom och enom ibland Wåre trogne undersåtare här i Riket efterlåtit och
tilstadt att bära och draga til klädedräckt Sammet, Plyß, Dammast, Atlask,
Sidensarßer, Tubiner, Taffter och hwad flere jämne och släte Tyg det hälst wara må, så
ock de så kallade Bordalotter och allehanda façonnerade eller till figurer utarbetade och
randige Tyg, som av en färg giorde äro; Dock så, at alla deße tillåtelige och lösgifne
Tyg, i anledning af den 8:de Puncten af Wår Högst-Sal. Herr Faders publicerade Placat
den 4 Februarii 1693, här inrikes warda giorde och tilwärckade.114

Var och en tillåts alltså bära en rad klädedräkter av statustyp, så länge de är av
inhemskt märke. 1699 års stadga är emellertid den enda under hela perioden som
explicit går emot ståndssamhällets värderingar, och såsom framgår nedan förblev
den för lång tid framåt ett undantag.115 I en skrivelse från K. M:t till rådet och
                                                          
110 ”Kongl. May:ts Nådigste Resolutioner och Förklaringar uppå Ridderskapetz och Adelens wid
denne Rijkzdagen öfwerlefwererade Beswärs-Puncter och angelägenheeter” (18/11 1693),
Stiernman, Beslut, III, s 2085f; ”Kongl. May:tz Nådige Resolution och Förklaring öfwer de
Beswärs punchter som des trogne undersåtare samptl. Borgerskapet wijd denne nu wäl öfwer-
ståndne Rijkzdag i underdånighet andragit hafwa” (13/12 1693), ibid., s 2104f.
111 ”Till Cantzlie- Cammar- och Commerce Collegierne, angående den projecterade Kläde-
Ordningen” (11/1 1702), Stiernman, Samling, V, s 897.
112 För argument utifrån handelsbalansen, se RAP, Sekreta utskottets protokoll i inrikes ärenden,
19/10, samt bilaga 14, ”Adelns sekreta utskotts betänkande angående inrikes ärenden”, s 402,
1672; bilaga 16, ”Utskottsbetänkande angående bergs- och kommersekollegiernas indragning”,
s 323, 1680; 20/11 1682; 15/9, 7/10 1686.
113 Englund 1989, s 216; Nyström 1983, s 124f.
114 ”Kongl. Maj:ts Placat och Förbud, angående åtskillige slags Sidentygs och Brocaders bärande
och brukande til klädedräckter, wid alfwarsamt straff tilgiörandes” (20/3 1699), Stiernman, Sam-
ling, V, s 754.
115 Se dock Corin 1958, s 344-363, särskilt s 350, för en annan tolkning.
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kammar- och kommerskollegierna år 1712 sades att ett hävande av förbuden att
bära ”brokotta” tyger skulle skada det allmänna bästa, emedan folk skulle lägga sina
pengar på kostbara tyger.116

Såväl 1699 års stadga som de tidigare förbuden mot införsel av statusvaror ligger
förstås i linje med den oberoendesträvan som behandlats i föregående kapitel. De
utländska statusvarorna skall ersättas med inhemska. Det är ur hushållnings-
synpunkt en god tanke att försöka ersätta importen av onödiga, dyra och förgäng-
liga varor med en inhemsk produktion av de samma. Medan 1699 års stadga inte
ger uttryck för någon aversion mot användandet av statusvaror utan snarast före-
faller uppmuntra därtill så länge produkterna är inhemska, går de övriga förbuden
emellertid i en annan riktning. Redan det faktum att överflödsförordningarna ännu
var giltiga talar för att man inte eftersträvade någon ohämmad expansion av den
svenska statusvarumanufakturen. Det går däremot att utläsa ett beteende närmast i
motsatt riktning; mot att bromsa konsumtionen av statusvaror, utländska och
inhemska sammantagna.

Vi har redan sett att överflödsförordningarna förespråkade en måttlig konsum-
tion. Sparsamhet framhölls som en väsentlig dygd viktig att vänja folket vid. En stor
konsumtion av statusvaror – även om de var inhemska – var oförenlig med en god
hushållning. Såsom Harte påpekat finns det anledning att anta att en effektiv över-
flödslagstiftning, istället för att vara protektionistiskt motiverad, snarare borde vara
avsedd att sänka konsumtionen i sin helhet. Att så var fallet med den svenska
lagstiftningen kan antas utifrån inställningen till modet.

När det talas om franska varor är det tveksamt om detta bör tas bokstavligt. De
varor som överheten hade i åtanke kan mycket väl ha varit gjorda just i Frankrike,
men det viktiga är att Frankrike och franska varor sågs som mer eller mindre syno-
nymt med modet och modets växlingar. Att anamma de franska maneren innebar
att man på grund av modets växlingar var tvungen att konsumera fler statusvaror,
vilket snabbare förde pengar ur riket och bidrog till den passiva handelsbalansen; så
till exempel enligt ovan nämnda förbud från år 1688.117 Av samma text framgår att
de inhemska statusprodukterna sågs som mindre moderiktiga, något som uppfatta-
des som en fördel. Det specifika med modet var just att det innebar en hög
konsumtionstakt; produkternas varaktighet kortades. Det fanns därmed inne-
boende i detta resonemang, att en konsumtion av enbart inhemska varor bromsade
upp tempot på konsumtionen och sålunda minskade den sammantaget.118 Förvisso
protektionistisk till sin natur – då den minskade totalkonsumtionen fortfarande
innebar att inhemsk manufaktur uppmuntrades i det att en stor konsumtion av
                                                          
116 ”Til Kongl. Rådet, angående deß samt Kammar- och Commerce-Collegiernes betänkande, angå-
ende fri handel i Swerige” (14/7 1712), i Stiernman, Samling, VI, s 106.
117 ”Kongl. May:ts Förbud, angående införseln af faconerade Gull- Silfwer- och Silkes Tyg och
Band samt gemene hattar, med allehanda slags Knappar, Snören, Frantzar, Galoner, Spetzar och
knyttning, af Gull, Silfwer, Silke, Trå, Regarn, Ull och Hår giorde” (3/4 1688), Stiernman, Sam-
ling, IV, s 1013.
118 Ibid., s 1013f. Detta resonemang kring modet är centralt i Lagerlöf 1714a, passim.



Hushållningens dygder

180

utländska varor ersattes med en mindre av inhemska – satte denna uppfattning
gränser för den inhemska produktionen.119 Överheten var väl medveten om att
denna inte alls var lika intressant ur modesynpunkt som den utländska, och fann
det vara utmärkt. Det var inte meningen att all konsumtion av utländsk lyx skulle
ersättas med en inhemsk, utan tvärtom skulle resultatet bli en ökad sparsamhet och
en återgång till gamla svenska seder.

Enligt ett förslag från prästerligt håll vid riksdagen 1664, skulle de inhemska
hantverkare som härmade ett utländskt mönster (eller, för den delen, uppfann ett
nytt) bötfällas.120 I en påminnelse från adeln vid 1668 års riksdag hävdades att
svenska varor inte följde inte modet, och det sågs som något positivt. Svenska tyger
ansågs kunna hållas till en bestämd, beständig, grad av moderiktighet. Som det nu
var åstundade konsumenterna nya utländska moden från månad till månad!121

I den kungliga propositionen vid riksdagen 1693 hävdades förvisso att det var
bättre att de statusvaror som tillverkades var inhemska; de som köpte dem kunde på
så sätt, emedan pengarna stannade i landet, få tillbaka dem genom flitigt arbete.
Framför allt antogs emellertid förbuden mot utländska statusvaror leda till att brist
på statusvaror uppstod inom landet, vilket skulle kunna vänja dem, som sett siden
och dylika kostliga tyger som nödvändig utstyrsel på hustrur och barn, vid en viss
sparsamhet och till ett bättre nyttjande av sina pengar.122 I kommerskollegii relation
1697 sades att en strävan hade varit och var att genom höga tullar utestänga
”allenast till yppighet och fåfängia tiänligt kram” för att ersätta detta, inte med
liknande inhemska varor, utan inhemska nyttiga manufakturer.123 Vid 1710 års
utskottsmöte kom frågan om inhemska manufakturer och överflöd upp till diskus-
sion i prästeståndet. Haquin Spegel fällde då följande omdöme om
manufakturpolitiken:

Eljest, hwad manufacturerne widkommer, wet man, at konungen aldrig samtyckt til
deras inrättande, så framt han icke trodt, at landet derigenom skulle wara hulpet,
undersåtarne wänjas til sparsamhet och den skadelige öfwerflödigheten hämmad
blifwa, när de icke kunde införskrifwa siden, sammet och annat slickt, som til högfärd
och pracht brukades.124

                                                          
119 Det är förstås inte säkert att manufakturisterna uppfattade saken på så vis; de var annars för ett
bromsande av modeväxlingarna eftersom den svenska produktionen inte kunde följa med i de
snabba växlingarna; Danielsson 1930, s 54f; Corin 1958, s 350.
120 Prästeståndets riksdagsprotokoll, bilaga 38, ”Prästerskapets påminnelser vid K. M:ts förslag till
klädeordning i gemen”, 1664, s 637.
121 RAP, bilaga 22, ”Någre Ridderskapets och Adelens underdånigste anlegenheter, nödtorffter
och påminnelser som K. M:ts nådige disposition och förordnande dee med plichtskyldigste devo-
tion undergifva”, 1668, s 585f.
122 RAP, bilaga 7, ”Kongl. Maij:tz proposition till Städernes fullmächtige secrete utskott om
rijkzens närvarande tillstånd och angelägenheter i anseende till det inhemiske väsendet”, 1693,
s 120f.
123 ”Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegii underdåniga Berättelse til K. Maj:t om
Commerce-Sakernas beskaffenhet” (22/5 1697), i Loenbom IV, s 17.
124 Prästeståndets riksdagsprotokoll, 25/4 1710.
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Den inhemska manufakturpolitiken skulle enligt Spegel ha som delsyfte att vänja
folket vid sparsamhet. Det går inte att ta för givet att de inhemska manufaktur-
produkterna vilka uppmuntrades, i fråga om överflöd var likvärdiga med de ut-
ländska varor som utestängdes och som de skulle ersätta. Förbud och höga tullar
mot utländska kläden och dylikt ansågs alltså i sin helhet bromsa konsumtionen av
statusvaror och därmed av överflödet.

Det tidiga 1700-talets överflödsförordningar och diskussion

Vid utskottsmötet 1710 efterlyste de tre högre stånden i en skrivelse en ny över-
flödsförordning. Nu levde alltför många över sin förmåga och sitt stånd, till deras
eget fördärv.125 Ett förslag på ny förordning för adeln bifogades, vilken präglades av
landets svåra ekonomiska situation, vilken också var ämnet för mötet. Förslaget
byggde på måttlighet och sparsamhet utan några hänvisningar till handelsbalansen
eller de inhemska manufakturerna, vilket förvisso kan komma sig av dessas
mediokra tillstånd till följd av kriget.126 Även prästeståndet levererade ett förslag på
en ny överflödsförordning med särskild tonvikt på det egna ståndets klädsel. I
förslaget krävdes emellertid allmänna regler för hur var och en skulle kunna hålla sig
inom sitt stånds gränser samt vänjas vid måttfullhet och sparsamhet.127

1716 utfärdades en förordning gällande varor som ”mindre nödige äro til
oumgängeligt bruk”. Den innehöll två nya grepp: dels infördes en årlig avgift
istället för böter, dels rättades reglerna för vilka som fick bära vad efter den då
gällande officiella rangordningen. Trots införandet av en avgift, vilken medgav att
individer kunde köpa sig rätten till överflödskonsumtion, och trots en omsorg om
handelsbalansen, kom genom kopplingen till rangordningen det etiska motivet att
hamna i fokus. Vad som var förbjudet att bära och de avgifter vilka utgick för den
som ville köpa sig fri anpassades efter dennes plats på ranglistan.128 Så till exempel
ålades de vilka bar huvudbonader av utländskt sammet och som stod på platser ett
till och med 36 på ranglistan att betala en daler silvermynt, medan de på lägre plat-
ser betalade det dubbla, annan adel och ridderskap tre daler, förnäma borgare fyra
samt övriga sex.129 Det blev alltså dyrare ju lägre rang den betalande var av. Avgifter
ordnade på samma vis utgick sedan såväl för utländska som inhemska produkter.

                                                          
125 RAP, bilaga 24, ”De tre högre ståndens skrifvelse till rådet med begäran om utfärdande af en
öfverflödsförordning”, 1710, s 213f.
126 Ibid., s 215-219. Till detta bifogades en skrivelse från adeln vari efterlystes en högre grad av
ståndsdifferentiering; s 220-222.
127 Prästeståndets riksdagsprotokoll, bilaga 10, ”Projekt till klädeordning för prästeståndet”, 1710,
s 758f. Även överflödets skada på den slösaktige framhölls, s 758. Förslaget ledde inte till något
konkret beslut.
128 ”Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, angående en wiß Afgift på de Waror, som mindre nödige
äro til oumgängeligit Bruk” (10/11 1716), Stiernman, Samling, VI, s 316-320.
129 Ibid., s 316.
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Visserligen var avgifterna för vissa inhemska produkter lägre än för likadana
utländska, men de undantogs inte.130

1720 års överflödsförordning bör sätta punkt för denna redogörelse för den
stormaktstida överflödslagstiftningen. Den inleds med den uttryckta viljan att
hindra modet i dess vidare utveckling. I och med förordningen presenterades en
modell på hur den moderiktiga dräkten skulle se ut, och avsikten var att denna
skulle ”alt framgent uti ett oföränderligit bruk hållas”. I förordningens första para-
graf förbjöds, såväl införandet som inhemsk framställning av nya moden.131 En stor
mängd klädesartiklar radas sedan upp (paragrafer 2-5) vilka förbjuds. Paragraf fyra
rymmer en uttalad ordningsbevarande strävan av nytt snitt, i det att den innehåller
särskilda förbud gällande endast tjänstefolk och gement och löst folk i städer och på
landet.132 I övrigt rymmer den inget av vare sig ekonomiska eller etiska motiv.

Vaghet och detaljrikedom

Överflödsförordningarna utgör ett udda fenomen för den moderna betraktaren:
Överheten går med lagstiftning in och reglerar mer eller mindre viktiga aspekter av
undersåtarnas privatliv. Såsom påpekats av Jespersen präglades lagstiftningen av en
stor detaljrikedom, ofta ner till de minsta småsaker, vilket gav den en märklig
prägel. Gästers och rätters antal, likkistors utsmyckning, klockringningars varaktig-
het och mycket annat detaljreglerades.133

Förvisso en helt riktig iakttagelse är det endast halva sanningen, då detaljrike-
domen stod sida vid sida med en långtgående vaghet. Denna vaghet är i själva
verket ett mer framträdande drag än detaljrikedomen. Ibland ges detaljerade listor
över vad som är förbjudet, men vanligtvis sägs endast att överflöd skall undvikas, att
tjänlig måttlighet skall iakttagas, eller att var och en skall hålla sig inom sitt stånd.
Dessa påbud är vaga, men brott emot dem straffas med fastslagna bötessummor. I
de flesta fall har lagstiftarna alltså inte sett något skäl till att definiera vad måttlighet
innebär. I ett hierarkiskt ordnat samhälle där igenkännbarhet spelar en stor roll,
borde denna i hög grad vara allmänt känd.134

                                                          
130 Ibid., s 317 (punkt 4); se även punkt 6, s 318, vari stadgas avgifter för personer utanför rang-
listan vid bärande av kläder över ett visst värde, och tydligen oavsett fabrikationsland.
131 ”Förordning til en ock annan yppighets och öfwerflödighets afskaffande” (3/6 1720), Modée
1742, s 180.
132 Ibid., s 181f. Ek har pekat på den utveckling överflödslagstiftningen tog under 1700-talet, då
den alltmer kom att rikta in sig på samhällets lägre skikt; Ek 1959, s 107ff.
133 Jespersen 1996, s 176.
134 Inom brev- och dagbokslitteraturen förekommer passager vari brott mot igenkännbarheten
uppmärksammas; se Ekeblad 1911, s 202, 270; Johan Rosenhane 1995, s 235; Wallenstedt 1995,
s 88 (se även Revera 1984, s 132ff).
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Överflödskritik i stormaktstidens polititexter och annorstädes

Överflöd togs ofta upp till behandling i polititexterna liksom annorstädes, och då
på sätt vilka normalt inte avvek från ovanstående beskrivning. Det etiska syftet
inom hushållningslitteraturen framgick av kapitel 4, och ovan har jag påtalat några
andra exempel. Inom polititexterna framförs de etiska och de ekonomiska motiven
ofta i samma mening. Så är fallet med Risingh som i sitt tryckta arbete av år 1669
argumenterar mot att importera onödiga varor vilka tjänar till överflöd och högfärd,
varmed kapital och mindre förgängliga varor, det vill säga råvaror, tillåts försvinna
ur landet:

Onödige Wahror til Pracht och öfwerflödh/ them man wäl kan i Landet lefwa
förvthan/ och här dyrt kosta/ och många Penningar aff Landet draga… kunna antere
heelt förbiudas at införas/ eller högt med Tull beleggias/ och fuller vnder slutne
Compagnier medh recognition til Cronan ställas/ doch icke til een Stad allena/ vthan til
Staple-Städerne sträckias.135

Denna uppfattning ligger i linje med Risinghs tidigare redovisade definition av
handeln. Risingh menar vidare att handeln med vissa varor, vilka ”tiäna til wäl
lefnad effter Stånd och Wärde”, skall kontrolleras genom att den reserveras för
speciella handelskompanier. Dessa varor är typiska statusvaror, såsom ”fijnt Kläde/
Sidentyg/ Wijn/ Såcker/ etc”. Syftet är uppenbarligen att undvika överflöd just i
bemärkelsen att leva över sitt stånd.136

Jean De la Vallée står för en i viss mån avvikande, mer avmoraliserad uppfatt-
ning gällande överflödet. Han menade att manufakturer av statusvaror vilka tjänade
endast till prydnad och lust, inbringade större inkomster än manufakturer av
”gemene” varor, emedan skillnaden mellan tillverkningskostnaden och säljpriset,
och därmed vinsten, var större för statusvaror. Utländska statusvaror var enbart
skadliga, medan inhemska varor inte innebar ett avbräck för statens ekonomi, utan
endast skadade de ”som sijne medhell icke rätt vetta att disponera och förrstå,
slåendes mehra upå än theras ståndh och wilkohr medhgifwa kunna…”. Någon
ohämmad satsning på inhemsk lyxproduktion förespråkade emellertid inte De la
Vallée. Endast de statusvaror vilka inte berördes av överflödsförordningarna skulle
tillverkas. Förbuden i dessa gällde bärandet av och inte införseln av varor, alltså
såväl utländska som inhemska produkter.137

Trots denna invändning måste De la Vallées mening ses som mer ”modern”.
Det etiska innehållet finns kvar men har i viss mån – gällande varor som inte berörs
                                                          
135 Risingh 1669, s 84f. Se även s 20, 31.
136 Ibid., s 84. Risingh utvecklar sitt resonemang: ”Ty thet som til alt Folketz i Rijket/ tarff och
behoff lender/ thet bör inthet vnder fåå Mäns Hender och Handel slutas/ men thet som til the
förnembstas Stånd fordras/ bör icke heller noga compagnie slutas/ vthan för consumptionens skuld/
kan fuller medh Pålagor beläggias/ at ther af icke een öfwerflödh warder hoos hwarie til
Mißbruuk”.
137 De la Vallée 1953, s 89f.
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av förordningarna – underordnats statsekonomiska hänsyn. Det är emellertid det
enda exemplet på en sådan uppfattning som vi finner bland de stormaktstida
polititexterna.138 Andra uttalanden uppvisar inte samma amoralism. Henrik Thim
hyllade sparsamheten, som han sade var överflödets motsats, och menade att denna
borde införas oförmärkt i landet, emedan överflöd inte var annat än de fattigas
imiterande av de rika.139 Polhem menade att överflödet var skadligt främst i sig
självt, även om han därtill framhöll vikten av en aktiv handelsbalans och de
utländska lyxprodukternas negativa inverkan på denna. Överflödet innebar såväl en
ståndsupplösning, då den ene ville vara den andra lik, som en urholkning av stats-
kassan, och därmed var en ny klädeordning enligt Polhem av nöden.140 Även Israel
Nesselius såg handelsbalansen som ett viktigt men sekundärt motiv till de över-
flödsförordningar han ansåg vara av nöden. Dessa skulle innehålla särskilda undan-
tag för de högre rangerna i samhället. Nesselius ville även införa en matordning. De
som bröt mot den skulle dömas till straffarbete för en viss tid vid Marstrands fäst-
ning.141

                                                          
138 I Bode 1723, s 147, finns dock den mer avmoraliserade synen på lyx, då det hävdas att mode-
riktiga varor är skadliga så länge de är utländska, medan däremot de annars är ”ett godt påfund”.
Författaren är dock inte konsekvent, då han också menar att särskilda uppsyningsmän skall se till
bl a att var och en ”intet mer i maat och kläder förtärde/ än hans Stånd och medel tilsade” (s 44f),
samt att utländska moden bör avskaffas emedan de utsuger landet (s 92), samt att inhemska
klädedräkter inte bör beröras av överflödsförordningar, så länge de inte är underkastade modets
växlingar (s 71f). Uppfattningen om yppighets nytta uttrycktes i en dikt av amiralen tillika poeten
Werner von Rosenfeldt, tillkommen mot slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet (författa-
ren avled 1710). En ädling klagar där över att pengarna inte räcker till för att bygga nya hus, ha
gäster och kalas, och att ägna sig åt bräd- och kortspel. Författaren tycker ändå att pengarna kan
inte användas bättre än att de delas ut till gemene man, och att rikedom lagd på hög inte gagnar
till mycket. Den irrationella egennyttan medför i detta fall den spendersammes fattigdom och
ruin, men också samhälleligt gagn, Öfver byggvurmen, i Hanselli, del 16, s 250. Även Bode 1723
framhåller nyttan av ett överdådigt byggande, då det sätter pengar i rörelse bland folket.
139 Thim, Talanders dröm, s 73f, L127, UUB. Thim tror inte att överflödsförordningar är ett
effektivt medel till sparsamhet.
140 ”Upmuntring och förslag till federneslandetz reparation” (ca 1720), Polhem 1951, s 123f; även
s 109. Se dock Polhem 1721, s 33f, för ett ekonomiskt motiv utan etiska förtecken. För en etisk
aspekt av lyx, se också ”Om lantculturens inrättning” (ca 1716-1718), ibid., s 83f; ”Æconomia
publica i frågor och svar stäld” (ca 1717-1718), ibid., s 94; ”Om Sveries lösa ägendom” (1719),
ibid., s 152f; ”Om Riksenss Cultur [2]”, bilaga till brev till Eric Benzelius 18/9 1722, Polhem
1941-1946, s 156f (där accepterar Polhem en begränsad import av överflödsvaror, något som
gagnar landet eftersom den är begränsad, men även köpmännen av samma skäl; denne kan då
”wara så dyr han will och såledess taga sin fördel [av den ringa mängden] i stellet, för en större
mykenhet till flerass förderf och eget mehra omak”); För handelsbalansargument, se ”Ett oförgri-
peligit förslag hvar igenom myntetecknen synes kunna brukas utom landets skada” (till sekreta
utskottets handlingar, vid riksdagen 1719), Polhem 1951, s 97; ”Upmuntring och förslag till
federneslandetz reparation”, ibid., s 108, 110; ”Svärjes sanskyldiga velstånd (ca 1720), ibid.,
s 196.
141 Israel Nesselius, Project, huru Swerige genom finesse med handel och wandel, kan upkomma,
III.17; Oförgripelige tankar, huru Swerige kan komma at öfwerflöda af penningar, II.10, Bergs-
hammararkivet, RA.
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Ett arbete där någon modern syn inte finns, men som däremot tillskrivits en
sådan är Abraham Sahlstedts Gazophylacium Commerciorum regni Svecie från
1686.142 Sahlstedt lyfter fram sparsamheten och enkelheten (torftigheten om man så
vill) hos de gamla svenska förfäderna. De brydde sig inte om ”fransk Diet, Italienskt
wijn och Fransöske soppor” utan levde hälsosamt och sunt. Mode var dem alldeles
okänt, det fadern burit kunde sonen bära i många i många år till, ty ”Frankrike låg
[ännu] sin Kieraste Moder Yppigheeten i Skötet”.143 Samtidens svenskar levde
däremot slösaktigt. De var förslavade under de franska vanor och moder som
Sahlstedt identifierar med överflöd, och behövde nytt kapital varje månad för att
kunna följa modet.144 Botemedlet var sparsamhet, att utländska moder förbjöds, att
en modell av hur modet skulle se ut (för att sedan inte ändras) skulle göras och
skräddare som bröt mot denna straffas.145 Sahlstedt var inte heller vän av den
ståndsutjämning modet innebar.146

Att uppfattningen om lyxens nytta inte var okänd framgår av att den vederlades
av Sven Lagerlöf. Enligt honom påstod somliga att överflödskonsumtion skapade
sysselsättningar åt folket. Detta var dock endast en chimär, till följd av landets
dåliga hushållning. De sysslolösa borde inte ges arbete i en skadlig lyxindustri, utan
i hushållningen.147 I ett rike där hushållningen var väl ordnad fanns inga sysselsätt-
ningsproblem, och där kunde lyxen följaktligen inte vara av godo.

Lagerlöf behandlade överflödet i en pamflett år 1714, vilken var starkt etiskt
laddad. Överflöd fördömdes i hårda ordalag, då därav ”oräckneligen mycket ondt
födes; hwar af Guds wrede/ straf/ plågor/ odygd/ siukdom och armod i landet
förorsakas och förökas”.148 Uttrycken för Guds vrede var för Lagerlöf de stora
nederlagen och olyckorna i det pågående kriget. Lagerlöf förklarade överflödets
förkastlighet utifrån etiken och de fyra kardinaldygderna. Medan man ännu kunde
råka på tapperhet, rättrådighet och stundom även försiktighet inom det svenska
riket, var måttligheten i stort sett förjagad utom landets gränser.149 Detta ledde inte
endast till landets ruin eftersom det saknade en inhemsk manufaktur av status-
produkter, utan även till upplösning av den samhälleliga ordningen samt att var och
en ville bli den andre, förnämare, lik.150 Till pamfletten bifogades en dikt av en
Johan Linder, som varmt rekommenderade Lagerlöfs skrift. Däri sammanfattades
dennes uppfattning i följande rader:

Alle willja klää sig lijka/
                                                          
142 Heckscher 1936, s 702.
143 Sahlstedt, Gazophylacium, s 44f, Nordinska samlingen 1516, UUB.
144 Ibid., s 45, 42.
145 Ibid., s 3, 47f, 89f. Sahlstedt uttrycker också den mycket orealistiska förhoppningen om att
svenska manufakturer i framtiden kanske skulle kunna diktera världen modet.
146 Ibid., s 116.
147 Lagerlöf 1714a, förord, 1714b, s 7f.
148 Lagerlöf 1714a, s 2.
149 Ibid., s 4f.
150 Ibid., passim, t ex förord, s 7f, 27, 44f.
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Borgar-hustrun som en Fru/
Pigor gå i Perle skru/
Fattig skills ey från then rijka.151

Att överflödet förvekligade folket samt fördärvade dess seder var en vanlig variation
av temat om överflödets destruktiva inverkan på den sumptuöse. Samuel Pufendorf
påpekade detta:

Ty livet genomlevs långt bättre med måttlig och nykter grannlåt och genom ett
manligt tålamod med en kropp härdad till att utstå svårigheter, än genom ett alltför
stort förråd som tynger snarare än förser, eller genom veklig yppighet, som förvärrar
förnimmelsen av även de obetydligaste obehag.152

Även vad gällde detta hade Lagerlöf klara uppfattningar. De högfärdiga föredrog
utländska modeprodukter, men kläder à la mode gör människan sjuk och svag. ”Af
nätta Skor förorsakas ju lijktorner/ af tunna Strumpor swagt bröst/ torr hosta och
änteligen lungesoot; Af det mykna snörande förorsakas miältesiuka…”.153 Att över-
flöd skadade hälsan menade också den i kapitel 3 nämnda läkaren Sparrman, som
också hänvisade till Jesu Syrak, enligt vilkens 38:e kapitel för mycket ätande gör
krank, medan den måttlige lever längre.154 Nesselius menade i ett av sina korta
betänkanden att kaffe, te och choklad visat sig vara verkningslösa och snarast
förvekligande; förfäderna mådde bättre.155

Peter Englund har påpekat att de ofta förekommande pläderingarna för enkla
och måttfulla seder ofta var sammanvävda med en kritik av lyx – vilket är naturligt
då lyx, med Englunds ord, eller överflöd med samtidens ord, var måttfullhetens ena
ytterlighet. Förvekligande franska maner ställdes upp mot ett ”ideal av hårt arbete
och kärv, manlig enkelhet”; vi igenkänner hushållsnivåns dygder, sparsamheten och
fliten. Prakten var ett utländskt påfund, vilket fördärvade gammal hederlig svensk
torftighet.156 Utländska varor (och seder) ansågs generellt vara mer lyxbetonade och
osedliga än inhemska. I en dialog av eller tillskriven Polhem mellan Alamode (à la
Mode) och Parcemonia (sparsamheten) representerar Alamode de utländska lyx-
varorna, som alltid måste vara av nyare snitt, medan Parcemonia står för det

                                                          
151 Ibid., s 52.
152 ”Cum longe melius vita exigatur modico sobrioque adparatu, et virili patientia ad aspera
obdurato corpore, quam per nimias copias, quae onerant potius, quam instruunt, aut per teneram
mollitiem, quae etiam mediocrium molestiarum sensum exasperat”; Pufendorf 1990, § 6, s 91. I
”Hercules”, v 343f, i Stiernhielm 1910 framhålls överflödets negativa inverkan på förnuftet.
153 Lagerlöf 1714a, s 15.
154 Palmkron 1642, dedicatio [opaginerad]. Syrakverserna 37:32-34 (Bibel 2000 37:29-31). Se
även Spegel 1711, s 16; dikten till emblem nr 12 i Haquin Spegels otryckta Emblemata (Spegel
1966, s 41); de Fénelon 1723, s 701f.
155 Israel Nesselius, Project, huru Swerige genom finesse med handel och wandel, kan upkomma, III.1,
Bergshammararkivet, RA.
156 Englund 1989, s 211f.
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svenska och, förstås, det dygdiga.157 Det är lätt att se ett inflytande av tidens götiska
tankegångar i denna kritik av lyxvaror. Det bör också särskilt framhållas att kritiken
av moden inom polititexterna inte var annorlunda än den som förekom inom litte-
raturen.158

Avslutning

I detta kapitel har jag betonat det etiska syftet, strävan efter att upprätthålla en
igenkännbar, hierarkisk ordning i samhället, inom överflödskritiken och lagstift-
ningen. Ibland har hävdats att den ökade viljan att stänga ute utländska status-
produkter till förmån för inhemska skall tolkas som att lyx i allt mindre grad upp-
fattades som moraliskt förkastlig, det vill säga att etiska syften spelade allt mindre
roll i bedömningar av lyxens verkningar. Den tolkningen har jag ifrågasatt på flera
sätt.

Dels blev ett explicit etiskt, ordningsbevarande, motiv inte mindre viktigt mot
undersökningsperiodens slut. Det är ett misstag att se förbuden mot utländska
statusvaror, vilka utfärdades mot slutet av 1600-talet som ersättanden av de på
1660-talet utfärdade, etiskt präglade, överflödsförordningarna.

Dels måste hänsyn tas till innebörden av begreppet överflöd. Såsom det använ-
des i diskussionen om vad vi kallar lyx rymde det en etisk dimension. Överflödet
var måttlighetens motsats, och måttligheten var den dygd som utgjorde kärnan i
överflödslagstiftningen.

Dels har jag argumenterat för att det ekonomiska motivet, även när det förekom,
inte stod för någon avmoralisering, utan tvärtom bör inordnas i den strävan efter att
onödiggöra import som jag behandlat i kapitel 5, varmed det infogas i en syn på
hushållning som var förankrad i en specifik etik. De ekonomiska motiven anknöt
till handelsbalansläran, som inte var frikopplad från etiken, utan ett uttryck för en

                                                          
157 ”Samtahl emellan Alamode och Parcemonia om deras enskyllte saker” (efter 1721?), i Polhem
1951, s 186ff; se s 168 om författarfrågan. Se även Kempe 1675, s 63; brev från Feif till Tessin
19/11 1711, Andersson 1859, s 162; Lagerlöf 1719a, s 10f.
158 En rad exempel på kritiken av franska manér ges av Friberg 1945, s 188-193; ett intressant
exempel ges i Leikola 1996, s 27f (en dikt av den finländske prästsonen, sedermera greven Johan-
nes Paulinus Lillienstedt, vari finnarnas seder prisas), även om det där inte är insatt i sin rätta
kontext. Stormaktstida lyxkritik har även behandlats i Tigerstedt 1948, s 395f; Josephson 1961, s
208ff; Johannesson 1963, s 136, 1968, s 24f. Att detta också var Rudbecks inställning i Atlanti-
can förvånar knappast; Rudbeck 1937, s 59. För en annan götisk kritik av franska seder, se föror-
det (av Olof Hermelin) till Du Four 1683. För modekritik, se Ulfsparre 1620, § 35; Cieglerus
1620, kap IV; Girs 1627, kap VII; Dych [1672] (opag; ”Quot habitus (ut appellant Allemodicos)
noviter introductos reperire est? Heu signum levis, inconstantis, inflati & insipienti animi!”);
Collinus 1673, verser 8-11, 36; Achrelius [1692a], den första Reglan; Löfgreen 1698, s 80-89,
107-112; de Fénelon 1723, s 170, 483-486 (vari förespråkas en strikt ståndsindelad klädsel),
906ff. Gottlieb [pseud.] 1690 rymmer en viss modekritik (s 8, 23, 29) men angriper mest ur en
gammaltestamentlig synvinkel det upptändande av de köttsliga lustarna som tidens dekolletage
innebar. Ett gensvar på denna skrift, [Gripenhielm] 1691, ger ingenting av intresse. För annan
överflödskritik, se not 61.
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uppfattning om en god hushållning som en hushållning vilken bygger på en hög
grad av oberoende samt utövandet av några centrala dygder.

I ett modernt samhälle används lyx och överflöd som synonymer. I ett hierar-
kiskt ordnat samhälle måste emellertid den högsta gruppen i samhället använda
lyxprodukter, men dessa kan då inte ses om överflödiga. Den hierarkiska ordningen
måste vara synlig och läsbar, där måste finnas igenkännbarhet. Statusvaror som
dyrbara textilier och dylikt kan inte definieras som överflöd om de med måtta
nyttjas av dem för vilka de räknas till det rimliga, utan endast om de används av
dem för vilka de är förbjudna. Utländska statusprodukter var onödiga och ledde –
såsom var fallet med alla onödiga varor – till att pengar lämnade landet och till en
lägre grad av oberoende. Det fanns däremot ett behov av statusvaror inom landet,
varför dessa inte nödvändigtvis – beroende på vem som konsumerade dem och i
vilken mängd – var överflödsprodukter. Det behovet skulle liksom alla andra behov
tillgodoses genom landets egna resurser.

Jag har velat problematisera frågan om ersättandet av utländska statusvaror med
svenska sådana. Det går inte att ta för givet att de senare stod för samma sak som de
förra. De utländska, franska varorna förknippades med mode och med såväl osunda
som osvenska seder. De svenska statusvarorna däremot var inte lika moderiktiga,
utan fungerade som en garant för sparsamhet och gamla goda svenska seder. Om
man så vill kan man också framhålla som ett argument mot avmoraliseringstesen,
att kritiken mot modet – en central del av kritiken mot överflödet – i polititexterna
inte skilde sig från kritik mot mode i tidens litteratur (vilken inte kan sägas ha varit
avmoraliserad).

I detta kapitel har den människouppfattning trätt fram, som redovisades i
kapitlen 2 och 3. Överflöd och måttlighet var motsatser, och måttlighet var starkt
förknippat med dygd och förnuftsutövande. I slutändan kan överflöds-
förordningarna också ses som ett led i ett försök att tämja individers egennyttiga
och irrationella beteenden och därigenom upprätthålla samhällets ordning.159 Det
gällde, såsom ovan sagts, att se till att ”hwar och en blifwa wand och hållen til een
ährbar sparsamhet”. Det var överhetens uppgift att genomföra detta på samma sätt
som det var husfaderns i hushållet. Annars drabbades inte endast den lastbara, utan
även de dygdesamma blev lidande; systemet skulle då rasa samman. I förordningen
för Stockholms borgerskap ställdes dygd mot odygd och skildrades vad som skulle
komma att ske om överflödet inte hämmades – då går proppen ur samhället:

                                                          
159 Överflödsförordningarnas funktion som tämjare av affekter framhålls tydligt i Dych [1672]; se
även Pacianus 1616, s 65f. Jag kan vad beträffar mode och affekter inte undanhålla läsaren
följande passage ur Gottlieb 1690, s 24: ”Fontange [en hög, fransk kvinnofrisyr] och Phantasi lyda
nästan lika/ hafwa oc sina Qwarter när til hoopa/ så at denna [den sistnämnda] under hiäßan sitt
paulun upslagit/ och månge tusende Swagheeter dageligen dersammastädes upspinner [jmf kapitel
3]/ hwilka Fontangen som satt sitt Tält ofwan på Pannan stundeligen at framwijsa sig behaga
låter. Lefwer altså Fontangen med Phantasien vthi wänskap och godt Förtroende”. Passagen
diskuteras i efterskriften till Rudbecks Atlantica, IV; Rudbeck 1950, s 279f.
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Der då så wähl dän sparsinnadhe som slössachtige, then spake som stålte, tän dygdh-
och måttällskandhe, som odygdz och öfwerflödz efftertrachtandhe kunna lijka som af
een nedbreckiandhe Steega eller ställning tillsammans falla, kråssas, ynckelige och
äländige warda.160

Central i tyglandet av människors utsvävningar var måttligheten. Peter Englund
argumenterar för att måttlighet och sparsamhet var ideal som vad gäller över-
flödslagstiftningen och överflödskritiken gjorde sitt intåg i överhetens argumenta-
tion först under seklets senare del.161 Det bör enligt honom sättas i samband med
det ekonomiska syftets större betydelse och de borgerliga värderingar vilka låg
bakom denna förändring. Måttlighets- och sparsamhetsideal behöver dock inte vara
produkter av en för tiden ny borgerlig mentalitet. Tvärtom var de grundläggande
komponenter i den uråldriga hushållningsläran. Englund benämner faktiskt idealet
att utgiften skall anpassas efter inkomsten såsom i grund borgerligt.162 Men det var
som vi sett en helt central komponent i den tvåtusenåriga hushållningsläran.

                                                          
160 ”Överståthållaren Frih. Schering Rosenhanes berättelse år 1663”, bilaga 2, HSH XXXI, s 57.
161 Englund 1989, s 206-211; diskussion om måttlighet s 210f.
162 Ibid., s 207.





KAPITEL 7

Det stormaktstida frihandelsbegreppet

För att människor sålunda inte skall kollidera med
varandra, krävs noggrann reglering och kontroll.1

Hwar måste ju blifwa alt innom sin’ Skranker/
Thet elliest går illa/ alt ondt theraf wanker.2

Inledning

I detta kapitel skall användandet av frihandelsbegreppet i polititexterna granskas. I
dessa används sällan ordet frihandel (sammansatt), men desto oftare fri handel. Jag
använder i det följande bägge varianterna ymnigt och såsom synonyma, och huru-
vida det är den moderna eller tidigmoderna betydelsen som avses bör framgå av
sammanhanget (ytterligare ett antal begrepp användes som synonyma, som oturbe-
rad3 eller obehindrad handel). Syftet är att genom en närmare granskning av de sätt
på vilka frihandelsbegreppet användes kasta nytt ljus över den gamla problematiken
kring merkantilisternas eller 1600-talets ekonomiska tänkares hyllningar av frihan-
del och samma personers förfäktande av ett genomreglerat näringsliv och en
restriktiv och protektionistisk handelspolitik. Den enkla frågan lyder som följer:
Hur kan ivriga förespråkare för en fri handel samtidigt också vara förespråkare för
en långtgående protektionism, liksom för en kraftig reglering av den inre mark-
naden?

Först redovisar jag några exempel på denna till synes märkliga motsättning.
Därpå följer en redogörelse för hur den skapat problem för forskningen genom
åren. Till stor del bottnar problematiken i en ovilja att ställa följande fråga: Vad
menade merkantilisterna med begreppet frihandel? I stället har forskningen tagit
begreppets moderna betydelse för given i sina analyser av de tidigmoderna texterna.
Merparten av kapitlet ägnas slutligen åt ett försök att visa att när de ekonomiska
tänkarna talade om frihandel avsåg de något annat än vad som idag avses med
begreppet.

I sin redogörelse för frihandelns idéhistoria urskiljer Douglas A. Irwin två
aspekter av det moderna frihandelsbegreppet. Utifrån den ena innebär frihandel att
det inte finns några konstgjorda hinder för varuutbytet på nationella marknader,
och att därför priserna på denna blir desamma som på världsmarknaden (om

                                                          
1 ”Per quae ne mutuo collidantur homines, solicita temperatura & moderatione opus est”; Pufen-
dorf 1995b, 1:III.6.
2 Törnewall 1694, I.
3 Oturberad: ostörd, obehindrad, utan intrång. SAOB, spalt O1602.
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frihandel råder där), transport- och andra transaktionskostnader undantagna.
Priserna styrs av eller snarare reflekterar tillgången och efterfrågan. Utifrån den
andra aspekten innebär frihandel en stats doktrin eller politik gentemot internatio-
nell handel, vilken lyfter bort alla hinder och inskränkningar vad gäller import och
export.4

Vi har alltså två aspekter av frihandelsbegreppet, en rörande den inre marknaden
och en rörande utrikeshandeln. En idealtypisk frihandelsivrare av idag intresserar sig
för bägge dessa aspekter, som vi kan benämna nationell respektive internationell.
Han pläderar såväl för näringsfrihet och fördelarna med en från konstgjorda hinder
befriad konkurrens på den inhemska marknaden, som för att den internationella
handeln skall befrias från protektionistiska och prohibitionistiska hinder i form av
statsmakters interventioner och lagar. För den tidigare aspekten, friheten från
konstgjorda hinder på den nationella marknaden, brukar emellertid oftare den bre-
dare termen näringsfrihet användas vilken inbegriper även den allmänna rätten att
sysselsätta sig i vilken som helst bransch, varför frihandel i hög grad förefaller ha
reserverats för den internationella handeln.

 I det följande skall jag argumentera för att begreppet frihandel användes på ett
helt annat vis i polititexterna. Endast undantagsvis gällde frihandelspläderingarna
där den andra aspekten ovan, den internationella handeln. Begreppet var huvud-
sakligen reserverat för den inhemska sfären, och därmed var inte fri handel och
protektionism motpoler; de var begrepp vilka rörde olika områden och hade föga
med varandra att göra. Fri handel rådde enligt de olika skribenterna, då näringslivet
var ordnat på så vis att varje person tilläts utföra de sysslor och de näringar som var
henne förunnade genom den position hon befann sig på i samhället. En individs
överträdelse av sina rättigheter innebar en kränkning av en annans rättigheter, och
därmed att ofrihet uppstått för någon av näringslivets aktörer. Ordet handel använ-
des oftast i en vidare bemärkelse än idag, syftande på näringslivet i stort.

Denna innebörd av begreppet frihandel betingades av uppfattningen av samhäl-
let som organiskt och hierarkiskt ordnat. Jag hoppas att det kommer att framgå att
en fri handel, såsom den definieras i litteraturen, inte bara var önskvärd utan även
nödvändig. Att var och en gavs möjlighet att åtnjuta sina rättigheter och fullfölja
sina skyldigheter var nödvändigt för samhällets bestånd. På så vis blir pläderingarna
för den fria handeln begripliga.

En uppmärksammad dubbelhet och forskning däromkring

I en förordning rörande utrikeshandeln från 1638 motiveras en åtgärd från stats-
maktens sida med att den skall gagna städernas uppkomst samt bidra till
”Commerciernes obehindrade lopp”.5 Detta är ett tidigt exempel på den frihandels-
                                                          
4 Irwin 1998, s 5.
5 ”Förbudh på all fremmande Seglation, at bruka til någon olaga hampn, vppå thet Fahrwatn,
som är östan om Räfwel, och in vthi Nyen” (6/5 1638), Stiernman, Samling, II, s 169.
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iver som råder i polititexterna. Själva åtgärden talar dock ett annat språk, då det
handlar om ett förbud för utländska köpmän att besöka hamnar vilka anges vara
olagliga, det vill säga saknar stapelstadsrätt. Vissa handelsmän skall alltså premieras
framför andra, och vissa städer och hamnar är förbjudna att bedriva utrikeshandel,
och allt detta delvis i syfte att ge handeln ett obehindrat lopp. Året innan skrevs
beträffande inrättandet av frimarknader i Stockholm och Åbo, att ”samma mark-
nader fritt måge besökias och nyttias aff alla inrijkes boende å Städer och Landet,
allom som til Landz reesa förmå, och så till Wattens, så wijda theres Seglation icke
löper emoot wåre andre Städers Privilegia, eller föda aff sigh Landzköp til the andre
Städers förfång och fördärff”.6 Även här är den fria handeln tämligen begränsad.

1658 diskuterades i riksrådet den skånska adelns privilegier. Denna hade begärt
fri handel med de ”uthlenske”, något de tydligen åtnjutit under den danska tiden.
Detta förunnades dem också nu, dock endast så länge de inte brukade orätta
hamnar, det vill säga inte bröt mot de regler som fanns för vilka städer som fick
handla med vad.7 Återigen är den ”fria” handeln reglerad och villkorad. Christopher
Polhem hävdade 1715 i en otryckt pamflett att främmande handel, (utlänningars
handel på Sverige) skulle vara fri och obehindrad, men att de dock inte skulle ges
ytterligare friheter utöver dem som gällde för borgarna själva. Texten i övrigt består
emellertid till stor del av förslag på förbud och inskränkningar för såväl inhemska
som utländska handlande och borgare.8

Ett otal exempel av liknande snitt kan ges ur den svenska stormaktstida politi-
texterna. Där står uttalanden om att handelns frihet måste bevaras ”såsom ett
dyrbart klenod” sida vid sida med uttalanden för en långtgående protektionism.9

För den moderna människan innebär detta förstås en inkonsekvens. Idag utgör
frihandel å ena sidan och protektionism och statliga interventioner i näringslivet å
den andra motsatser, och länge har förhållandet till frihandeln och näringslivets
frihet varit en central stridsfråga inom den ekonomiska diskussionen.10 För
forskarna har merkantilisternas frihandelstankar också varit problematiska: Hur
skall deras till synes dubbla hållning kunna förklaras? Ambivalensen har befunnits
anmärkningsvärd, men där finns kanske anledning att fråga sig vad som är mest
anmärkningsvärt, merkantilisternas påstått dubbla hållning i frihandelsfrågan eller
det faktum att ingen på allvar frågat sig vad merkantilisterna menade när de talade
om frihandel, istället för att ta detta begrepps innebörd för givet. Även en tämligen

                                                          
6 ”Förordningh på hwadh sätt Handelen skal drijfwas, vti de twå almänne Frijmarcknader i
Stockholm och Åboo” (26/8 1637), Stiernman, Samling, II, s 107f.
7 SRP 22/4 1658.
8 ”Om städers plicht oc privilegier, betänckiande opsatt åhr 1715”, Polhem 1951, s 3.
9 Citatet ur ”Instruction för Handels eller Commercii Collegio, som Hennes Kongl. May:t är til
wärka at anrätta, och måste hafwa Inspectionen på alle Navigations, Commerciers och Manufactu-
rers befordring i Swerige och deß vnderliggiande Provincier; och hwarefter samme Handels Collegii
Directorer och Assessorer hafwa sig at rätta” (23/8 1651), Stiernman, Samling, II, s 671.
10 Magnusson 1999, s 19.
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begränsad empiri ger vid handen att 1600-talets ekonomiska tänkare avsåg något
annat. Vi skall i korthet diskutera en del tidigare forskning.

Frihandelsbegreppet har alltså tagits för givet, och ett vanligt sätt att då förklara
merkantilisternas frihandelsvurmande har varit att lyfta fram enskilda merkantilister
som varande i vissa avseenden före sin tid, eller också att lyfta fram enskilda passa-
ger hos en viss författare som undantag från de rådande merkantilistiska tanke-
gångarna. Ofta var dessa passager produkter av den genialitet författaren under
behandling enligt forskaren var begåvad med, en genialitet som möjliggjorde för
honom att åtminstone stundtals se längre än sina samtida. Denna förklaring är
gammal. Redan Clas Theodor Odhner lyfte fram självaste Axel Oxenstierna som en
liberal föregångsman på grund av dennes uttalanden om frihandel.11 På samma sätt
argumenterar Ellen Fries kring sekelskiftet för att Johan Claesson Risingh genom
sina frihandelsidéer skilde sig från sin samtid på ett positivt sätt, även om hon inte
var villig att gå lika långt som Anders Fryxell, vilken hävdat att Risingh var inget
mindre än ”stamfader till den svenska näringsfriheten”.12

Historievetenskapen har blivit något mer kritiskt lagd sedan Odhners och
Fryxells dagar, men även senare tiders forskare har velat förklara merkantilisternas
frihandelsiver med att de just på denna punkt var föregångsmän eller mer moderna
än vad som var gängse och än vad de annars var. Ett måhända övertydligt exempel
är en artikel av Göran Ahlström, betitlad Ekonomiska doktriner och originella tänkare
i 1700-talets Sverige, vari det tydligt framgår att Ahlström med ”originella” avser
bärare av mer liberala idéer.13 Johan Lönnroth skriver i sin Politisk ekonomi om
Risingh endast att ”Handeln bör enligt Risingh vara fri”.14 Vilken innebörd
Lönnroth lägger i begreppet frihandel liksom att han uppfattar Risinghs syn som en
från tidens gängse uppfattning avvikande syn förefaller tydligt.

Ett annat sätt är att reducera frihandelsutsagorna. I sin avhandling om protek-
tionismens uppkomst återvänder Carl Danielsson till fallet Oxenstierna. Hur skall
dennes tal om frihandel egentligen tolkas? Ehuru man såsom Odhner genom
rikskanslerns uttalanden i riksråd och annorstädes lätt kan uppfatta honom som
”liksom ‘profetiskt förebådade’ [Odhner] en senare tids friare politik” så var
sanningen dock enligt Danielsson en annan:

Friheten var för honom en frihet från monopol och växlande och godtyckliga ingri-
panden i handelns gång, vanliga under en gången tid och ännu denna tid ej alldeles
sällsynta. Men med denna ‘frihet’ voro tullar, ja t.o.m. vissa utförselförbud fullt fören-
liga. Axel Oxenstierna stod icke framom en åskådning, som ännu ej på allvar begynt
sitt segertåg i vårt land [det vill säga protektionismen, som slog igenom på allvar under
1600-talets andra hälft], han är tvärtom en av dess förnämsta introduktörer.15

                                                          
11 Odhner 1865, s 263f.
12 Fries 1896, s 71; Fryxell 1852, s 124.
13 Ahlström 1987, s 7.
14 Lönnroth 1996, s 38.
15 Danielsson 1930, s 19.
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Denna passage hos Danielsson är typisk och den rymmer två vanliga förhållnings-
sätt till merkantilismens syn på frihandel. För det första förklaras frihandelssträvan-
den genom att de reduceras: Merkantilisterna var för en begränsad frihet, de var för
en frihandel i vissa specifika fall och under specifika omständigheter. Liksom
Danielsson har andra forskare reducerat pläderingarna för en fri handel till en
aspekt av dagens frihandelsbegrepp, nämligen till en kritik mot monopol inom
utrikeshandeln (och förvisso, hos Danielsson, ”godtyckliga ingripanden”).
Merkantilisternas positiva inställning till frihandel beskrivs ibland som något till
hälften modernt; de hade nått en del, men endast en del, av de insikter vilka en
senare tid skulle vara välsignad med. Kommerskollegii historiograf Sven Gerentz
skriver att när kollegiet genom dess president Fabian Wrede och andra represen-
tanter uttrycker frihandelsvänliga åsikter är denna institution inte bärare av någon
”verkligt liberal åskådning; det var blott fråga om en moderatare merkantilism”.16

För det andra beskrivs hos Danielsson pläderingarna för frihet såsom sällsynta.
Danielsson menar till och med att de var sällsynta under Oxenstiernas tid, för att
därefter, i och med protektionismens segertåg, försvinna. Detta är mer allvarligt.
Danielssons beskrivning av Oxenstiernas inställning är korrekt. Oxenstierna var
verkligen motståndare till monopol och en vän av en fri handel, men han var också
en vän av protektionism. Detta kommer sig, såsom skall visas, av att frihandel inte
var en motpol till protektionism, medan däremot (vissa) monopol inte gick att
förena med en fri handel. Påståendet att frihandelsyttranden var sällsynta är
däremot inte alls korrekt, men tyvärr inte heller ovanligt. I ett nyare doktrin-
historiskt arbete påstås att Risingh verkade i merkantilistisk anda, men att hans
plädering för frihet i handeln rymde ett mindre mått av merkantilistiska drag.17

Slutsatsen som dras i ovan nämnda och andra verk är sammanfattningsvis att
frihandelsvänligheten under den merkantilistiska epoken var 1) sällsynt och
avvikande från tidens gängse uppfattningar i den bemärkelse att den var ”före sin
tid” samt 2) reducerad eller mindre långtgående i förhållande till våra dagars. Båda
slutsatserna är problematiska. Problemet med att beskriva dem som sällsynta, eller
som en försmak av det moderna inom ett i övrigt omodernt och föga frihets-
bejakande system, är förstås att det är felaktigt. Förespråkandet av vad som kallades
en fri och obehindrad handel var inte sällsynta undantag i ett ständigt flöde av
protektionistiska åsikter, utan var tvärtom en lika naturlig och vanlig del därav som
protektionismen och näringslivsregleringarna. Som Gerentz själv påpekar utgjorde
frihandelspläderingar en ”traditionell bekännelse” inom det tidiga 1700-talets eko-

                                                          
16 Gerentz 1951, s 221. Se även Petander 1912, s 4, 105f; Lindeberg 1941, s 70. Bland utländska
verk vari frihandelspläderingarna reducerats till monopolkritik, se den i övrigt intressanta Perrotta
1991, s 310, liksom Magnusson 1999, s 13f. Jag förbigår i det följande den internationella forsk-
ningen rörande merkantilismen och frihandelsbegreppet. Framhållas bör ändock de Roover
1974a, s 292ff, vari ges en tolkning av frihandelsbegreppet näraliggande den jag presenterar här.
17 Sandelin, Trautwein, Wundrak 1995, s 24f. Se också Pålsson Syll 1998, s 50; Grauers 1960,
s 66.
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nomiska diskussion.18 Om frihandelsargumenten sålunda var moderat merkantilism
finns anledning att fråga sig var man finner den mindre moderata.

Att såsom Danielsson reducera frihandelsutsagorna till att gälla en begränsad
frihet kan förvisso framstå som rimligt; om frihandel utgör den ena änden och
protektionism den andra på en skala befinner sig inte knappast ens de mest utpräg-
lade liberaler vid den yttersta frihandelsänden, och att tänka sig att en lära som
merkantilismen befinner sig någonstans på mitten eller något närmare protektio-
nismens ände än frihandelns är då kanske rimligt. På så sätt kan man med bibe-
hållet frihandelsbegrepp ge, inte en förklaring till men åtminstone en beskrivning av
merkantilisternas frihandelssträvan.

Eli Heckscher hör till dem som sett pläderingarna för frihandel som gällande en
begränsad frihet. Enligt Heckscher var talet om frihet i handel och näringar allvar-
ligt menat på den teoretiska nivå vi rör oss på i denna avhandling (där vi inte syssel-
sätter oss med praktiken eller den ekonomiska politikens faktiska genomförande).
Merkantilisterna var sålunda inte hycklare – även om Heckscher också menar att
mycket av det som sades om handelns frihet var just hyckleri, i syfte att vinna
anhängare. Det handlade dock återigen om en begränsad frihet. Heckscher argu-
menterar för att merkantilisternas uppfattning av ekonomin inte skilde sig från
liberalismen, emedan den delade den senare ideologins uppfattning av ekonomin
som ett system vari rådde ”ett naturnödvändigt sammanhang, en nästan mekanisk
social kausalitet”.19 Det var denna uppfattning som fick Adam Smith och senare
tänkare att tala om den osynliga handen; att det ekonomiska systemet reglerar sig
självt. Även merkantilisterna menade enligt Heckscher att ekonomin var ett auto-
nomt, självreglerande system. Skillnaden låg i att medan liberalerna var övertygade
om att detta system lämnat åt sig självt ledde till det gynnsammaste resultatet för
samhället, var merkantilisterna snarast övertygade om att det främst medförde för
samhället ogynnsamma resultat, varför det måste regleras i enlighet med samhällets
krav. Därmed var friheten i handel och näringsliv dömd att vara begränsad.20

Heckscher förklarar merkantilisternas inställning till frihandel med att de stod
med ett ben i det gamla, och med ett i det nya. Det nya var synen på ekonomin
som ett självreglerande och autonomt system befriat från etiska och religiösa
element, medan det gamla var att de inte mäktade dra slutsatsen, att detta system
medförde gynnsamma effekter för samhället och därför borde lämnas oreglerat.21 I
vilken grad denna slutsats är given för en upplyst människa av idag behöver vi inte
gå in på här.

De ovanstående forskarnas syn på merkantilisternas inställning till frihandel har
en sak gemensamt: De utgår alla ifrån att de ekonomiska skriftställarna lade samma
innebörd i ordet frihandel som senare tider gjort, och i och med detta har de alltid

                                                          
18 Gerentz 1951, s 221, 225.
19 Heckscher 1953, II, s 304. Frihandeln diskuteras även på s 264-275.
20 Ibid., s 266f, 305f, 308.
21 Ibid., s 310f.
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ställt upp i synnerhet protektionismen men också en reglerad inhemsk marknad
som en naturlig motpol till frihandel.

I det följande skall en annan tolkning av frihandelssynen inom polititexterna
ställas upp. Den moderna skalan frihandel – protektionism var enligt denna tolk-
ning relevant i polititexterna, och deras synpunkter om denna sammanfattades i
handelsbalansläran och autarkisträvan. I syfte att hålla skadliga varor ute och pengar
och nödtorft kvar i landet, sattes tullar och förbud upp rörande import och export
av snart sagt alla varor. Strävan efter autarki är förstås oförenlig med frihandel.
Autarkisträvan kräver att nödvändiga varors tillgång garanteras, samt även att andra
varor hålls ute i de fall de konkurrerar med inhemsk produktion eller kan medföra
brist på varor och medel nödvändiga för självhushållningen.22 I modern bemärkelse
var 1600-talets ekonomiska tänkare därför inte på något sätt anhängare av frihan-
del. Till detta föga revolutionerande påstående vill jag emellertid lägga till, att de
heller inte pläderade för en fri handel i denna bemärkelse, och då inte ens i en viss,
begränsad eller halvhjärtad bemärkelse.

Vad avsåg då de ekonomiska författarna när de i positiva ordalag talade om
frihandel? Vi påminner oss analogin med hushållet samt dess ena byggsten, den
etiska delen syftande till att upprätthålla relationerna inom hushållet. I hushållet
innebar den hierarkiska ordningen en tydlig arbetsdelning (eller pliktfördelning om
man så vill eftersom uppgifterna inte alltid gick att definiera i termer av arbete).
Grunden för den hierarkiska ordningens bevarande var husfaderns utövande av
dygden rättvisa. Samma sak gäller samhällets ordning, även om den var mer
komplex än hushållets. Inte endast stånden, utan även uppdelningarna inom (och
utom) stånden var av största vikt. Dessa skillnader upprätthölls genom friheter,
privilegier, rättigheter och skyldigheter vilka alla fanns statuerade i någon i tiden
mer eller mindre avlägsen förordning, stadga eller lag.

Frihandelsbegreppet bör sättas in i detta sammanhang. Fullt begripligt blir det
dock först om det också ses i ljuset av den människouppfattning som beskrevs i
kapitel 2. Människan uppfattades som irrationell och egennyttig. Vi kommer att se
att hon i sin handel och vandel sågs som ständigt benägen att överskrida sina rättig-
heter. Upprätthållandet av dessa rättigheter och skyldigheter var som en följd därav
inget som kunde lämnas åt godtycket eller slumpen. Den centrala komponenten i
frihandelsbegreppet var därmed den proportionerliga rättvisan. Slutsatserna av
följande undersökning kommer att bli att 1) en fri handel ansågs vara inte endast
önskvärd utan nödvändig, samt 2) stränga regleringar av handeln ansågs vara
nödvändiga för upprätthållandet av den fria handeln.

                                                          
22 Detta framgår tydligt i Bode 1723, som håller fram autarkisträvan (s 48f), har en mycket positiv
syn på landets möjlighet till oberoende (s 49f, även om landet ifråga är Tyskland, då arbetet är
översatt från tyskan och inte anpassat till svenska förhållanden) och som hyllar (s 53f) ”en fri
handel” samtidigt som han menar att denna måste dirigeras så att endast nyttiga varor införs och
andra (sådana som är överflödiga, se åter s 48f) utförs mot pengar.
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Frihandelsbegreppet i polititexterna

Jag inleder med ett undantag från regeln: I en skrivelse från K. M:t till rådet och
kammar- och kommerskollegierna av år 1712 behandlas frågan om en fri handel i
Sverige. Borgerskapet hade föreslagit ett hävande av alla införselförbud som till-
kommit till skydd för de svenska manufakturerna. K. M:t ser dock ingen fördel i
detta. I skrivelsen sägs att det är viktigare – så som ovan sagts – dels att pengar inte
fördes ut ur riket genom införseln av främmande varor, dels att den inhemska till-
verkningen av nödtorft befordrades. Det är till en sådan ordning införselförbuden
syftar, och därför bör de förbli. K. M:t framhåller att en fri handel inte är vad som
gagnar riket bäst.23

Detta är i linje med en modern uppfattning av vad en fri handel innebär; frågan
gäller i vad mån staten skall pålägga utrikeshandeln restriktioner i form av tullar
eller, i detta fall, importförbud. Skrivelsen visar att en modern uppfattning av
frihandelsbegreppet fanns under stormaktstiden. Det drogs då inte heller någon
skarp gräns mellan protektionistiska åtgärder och frihandel i en äldre bemärkelse.
Men exemplet är ändå ett undantag, och ett sällsynt sådant. Vi finner en annan
innebörd i begreppet hos Johan Claesson Risingh, vilken är den under perioden
gängse.

Risingh ger oss i sin skrift Itt vthtogh om kiöp-handelen, eller commercierna från
1669 ett åtgärdsprogram i 34 punkter genom vilket det svenska näringslivet skulle
fås att blomstra. I den första punkten, vilken också förefaller vara den viktigaste,
betonas vikten av att handeln är fri, och att ”thenna Frijheet böör bewaras som
ögnasteenen”.24 Med tanke på vad som sägs endast några rader längre fram i texten
förefaller Risingh till synes ge uttryck för den av forskningen så ofta påtalade
dubbelheten. För att handelns frihet skall kunna bevaras krävs ett flertal åtgärder,
varav en är att tullen inte är alltför hög. Tullen skall vara lindrig och ”favorabel”.
Därtill krävs också andra, omfattande begränsningar av handelns frihet: ”At wår
Handel icke må twingas med Förkiöp/ med förbudit Landkiöp/ med Engrossing och
Innhanssing af ett eller fleere slag af wåre Staple-Wahrur/ medh Monopolier eller
medh fåå mäns slutne Compagnier/ påå een eller fleere Wahrur”.25

Frågan som bör ställas är då vad det är för frihet Risingh avser. Han definierar
den så här: Det är viktigt ”at man gifwer Handelen Frijheet... så at ingen hwarken
högre/ jämlijk eller Lägre/ aff Missgunst/ affwund eller Girugheet/ kastar något
Hinder i Handelens gång”.26

                                                          
23 ”Til Kongl. Rådet, angående deß samt Kammar- och Commerce-Collegiernes betänkande, angå-
ende fri handel i Swerige” (14/7 1712), i Stiernman, Samling, VI, s 104f.
24 Risingh 1669, s 18; jmf Risingh, Een Tractat om Kiöp-Handelen, del 1, bok 1, s 39, X926, KB.
25 Risingh 1669, s 19. Orden ”engrossing” och ”innhanssing” (enhancing) har Risingh lånat rån
engelskan; med engrossing avses att tillskansa sig hela lager av en viss vara för att erhålla monopol-
ställning, och enhancing att stegra priset på en vara.
26 Ibid., s 18.
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En fri handel råder alltså enligt Risingh, då ingen person, av vad skäl det vara
må, hindrar handeln för någon annan. Det är uppenbart att frihandel för Risingh
inte huvudsakligen har att göra med eventuella inskränkningar i form av tullar eller
i andra former, från statsmaktens sida. I stället görs handeln ofri genom privat-
personers eller gruppers agerande (att det är mänskliga affekter som ligger bakom –
missgunst, avund, girighet – är förstås mycket intressant). Detta framgår också av
följande rader av Risingh:

När eenskilte Handelsmän i Landet/ sökia at draga hög winst aff hwar andra/ eller
Handelsmannen aff Land- eller Bergz-Mannen; eller ock then eene Staden aff then
andra/ til thes skada och ruin; ty är här emoot een god Styrilse i Handelen för nöden.27

Även myndigheterna kunde göra handeln ofri, men det handlade då inte endast om
tullar utan om otillbörlig kvarstad och dylikt.28

Passager liknande Risinghs är inte ovanliga, vilket också kommer att framgå
nedan. I en ovan nämnd förordning av år 1637 om hur handeln skall bedrivas vid
frimarknader hävdas att där bör finnas, i syfte att undvika de handlandes missbruk,
”en wiss regel, huru wijda hans [den handlandes] frijheet sig sträcker”.29 I samma
dokument fastslås också att alla som bor i landet och som kan resa till lands och sjös
fritt skall få besöka dessa frimarknader, ”så wijda theres Seglation icke löper emoot
wåre andre Städers Privilegia, eller föda aff sigh Landzköp til the andre Städers för-
fång och fördärff”.30 Det var alltså inte statens protektionistiska åtgärder som
huvudsakligen avsågs när den fria handelns vara eller icke vara var uppe till diskus-
sion utan individers och gruppers olovliga agerande vad gällde att köpa, sälja och
producera. Frihet i handel och näringsliv innebar en frihet att agera, utan att hind-
ras av någon annan rikets undersåte (eller av överheten).

Friheten är därmed tydligt avgränsad – en grupp eller en individ får inte heller
vara den som hindrar. Det är en frihet att agera i enlighet med de privilegier, rättig-
heter och skyldigheter vilka den position aktören befinner sig på i samhället
medger. Ageranden utanför dessa innebar kränkningar av andra aktörers rättigheter,
och därmed brott mot den fria handeln. En stor del av politiförordningarna under
1600-talet har som huvudsakligt syfte att se till att dessa rättigheter och skyldigheter
är tydligt definierade samt att de beaktas av undersåtarna varmed det fria närings-
livet upprätthålls, och därigenom, i slutändan, även samhällsordningen och

                                                          
27 Ibid., s 10; Bonde 1913, passim; ”Kongl. Commerce-Collegii berättelse för åren 1661 och
1662”, HSH XXXII, s 300f.
28 Risingh, 1669, s 19. Se även ”Kongl. May:tz til Swerige Privilegier, Landscrona Stad nådigst
förunte” (14/3 1663), Stiernman, Samling, III, s 146.
29 ”Förordningh på hwad sätt Handelen skal drijfwas, vti de twå allmänne Frimarcknader i Stock-
holm och Åboo” (28/6 1637), Stiernman, Samling, II, s 107. Se också ”Om städers plicht oc
privilegier, betänckiande opsatt åhr 1715”, Polhem 1951, s 5, § 3; Bode 1723, s 45.
30 ”Förordning på hwad sätt Handelen skal drijfwas, vti de twå allmänne Frimarcknader i Stock-
holm och Åboo” (28/6 1637), Stiernman, Samling, II, s 107f.
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samhället självt. Av vikt var då, såsom sades i ett privilegium av år 1648, att ”thet
ena thet andra icke uthkladdar”.31

Överhetens strävan att upprätthålla såväl näringsliv som samhällsordning genom
väl definierade rättigheter, friheter och privilegier framgår tydligt i källmaterialet, så
till exempel i en förordning rörande Ölandsbönders seglats 1640. Dessa har tidigare
åtnjutit vissa handelsrättigheter på utlandet trots att de är bönder, men sedan ett
antal år har detta varit dem förbjudet; i stället skall de föra sina varor till Kalmar.
Nu hävdas att motivet därför är, ”at hwart Stånd blifwer wid sin lagliga och skäliga
näring”, städerna nämligen vid köpenskap och seglats, och landet vid åkerbruk,
fiskeri och dylikt som hör landet till, ”hwilket när thet holles rätteligen wid magt, så
at ingen gör den andre thervthinnan något intrång, så hafwer man ock lycko och
wälsignelse desto mera af GUD at förwänta”.32

Gång på gång påpekas vikten av att var och en utövar just de näringar vilka
förknippas med det stånd han tillhör. Axel Oxenstierna tar i riksrådet år 1640, då
de estniska borgarna framfört klagomål över adelns handelsverksamheter,
kroppsmetaforen till hjälp i sin argumentation:

Uthan som I äre lemmar under een öffverhet, boo uti itt landh, äre granner och
nåboor, borde och att I öffverens kommo i handel, vandel och umgenge med hvar
annan. Staden achta grant och laga såå, att the taga i acht 1. köpenskapen och
trafiquerne, 2. handverkerne och manufacturerne. Riddarskapet achta och laga väl 1.
sina lantgodz, 2. hägna sine privilegier. När nu thesse confunderas, Adelen griper i
köphandeln et vice versa, så blir både land och staad förderfvat.33

Kroppsmetaforen återkommer i riksrådets protokoll av år 1655. Där fastslås av
rikskanslern Erik Oxenstierna att undersåtarna är ”ledemöter under ett hufvudh”,
och att det därför är av största vikt att var och en ”effter sitt ståndh och villkohr
vijdh deras frijheeter erhåldne blifva”.34 General-Guvernören över Ingermanlands
och Kexholms län, Simon Grundel Hemfelt, skriver i sin ämbetsberättelse av år
1662 att ingen förhindrats i sin näring:

Wedh Sweriges beskrefne Lagh, Laga Stadgar, sampt wällfångne Privilegier, blifwer
hwar och een E: K: M:tz vndersåter här i Landet tilbörligen maintinerat och handhafd,

                                                          
31 ”Privilegium för Tiäru Handels Compagniet” (31/3 1648), Stiernman, Samling, II, s 525.
Utkladda: utkonkurrera. Det kan vara av intresse att 1600-talsordet concurrera ofta användes i
betydelsen samarbeta (av lat, con- ”med-”, och curro, ”springa”). SAOB, spalt K2128.
32 ”Patent til Ölandsboerne, belangande den Öländska Seglatsen, som til Calmare läggias skall”
(12/3 1640), Stiernman, Samling, II, s 269. Min kursivering.
33 SRP 11/8 1640. Se också 18/4 1638; 12/2 samt 17/8 1640, där Oxenstierna jämför Sverige
med Holland. Det senare bygger till stor del på handel, men det tidigare är ett samhälle där varje
stånd har sina privilegier, och där är det ”inthet promiscue effterlåtit för hvar och een invånare att
handla här och ther öffver rijket”. Ett intressant exempel är ”Kongl. May:ts Krogare- eller Gäst-
gifware Ordning” (11/8 1651), Stiernman, Samling, II, 669, § XXIV.
34 SRP 24/4 1655. Se även RAP, bilaga 12, ”Kongl. Maij:ts Proposition”, 1664, s 312.
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och ingen uthi sin redelige nähringh, huushåldh, kiöpenskap och gemeene lefwerne, här
inom E: K: Maij:tz grentzer, förhindrat.35

Att överheten under stormaktstiden lade stor vikt vid att var och en höll sig på sin
plats och inte lade sig i andras sysslor är ingen nyhet, och det har tydligt visats av till
exempel historikern Åke Sandström, vilken ger ytterligare ett stort antal exempel av
ovanstående typ.36 Denne lägger dock i sitt arbete stor tonvikt på att syftet framför
allt var att skaffa kontroll över marknader och näringar i syfte att effektivare
beskatta dem.37 I viss mån torde detta stämma; det ligger förstås i varje överhets
intresse att så effektivt som möjligt utöva sin beskattningsrätt över undersåtarna.
Där fanns emellertid mer djupgående orsaker till överhetens strävan än endast viljan
till kontroll över landets medel. Uppfattningen av samhället som bestående av
ömsesidigt beroende grupper betonade vikten av att dessa gruppers plikter och
funktioner faktiskt upprätthölls.38

Hinder mot den fria handeln

De hinder mot en fri och ärlig handel vilka Risingh redovisade i exemplet ovan togs
ständigt upp till behandling i tidens polititexter. Landsköp och förköp, monopol
och kompanier samt skrån utgjorde hinder mot den fria handeln och måste därför
motarbetas. Målsättningen sammanfattades i Malmö recess 1662:

Til den ändan ähr förafskedat och beslutit at Monopolier, Landzkiöp, skadelige
Compagnier, Vexationer, Förtryck och hwad som them [städerna, d v s de borgerliga
näringarna] uthi theras handel och nähring kan til förhindran wara/ och ståår til at
rätta/ skal aldeles ophäfwas och genom godh ordning och deß stränga execution
afskaffas.39

Samtliga dessa former av otillbörlig handel och vandel innebar således inte endast
ett inkomstbortfall för kronan utan även att olika gruppers rättigheter och privile-
gier kränktes.

En mängd politiförordningar rörde förköpen och landsköpen. Med förköp
avsågs att enskilda borgare köpte upp besökande köpmäns lager direkt från fartyget

                                                          
35 ”Berättelser om Ingermanland och Kexholms Län af åren 1662 och 1667”, HSH XXXI, s 508f.
Min kursivering. Se även ”Berättelser om förvaltningen af Stora Kopparbergs län, i konung Carl
XI:s tid. 1. Riksrådet Lorens Creutz’ berättelse” (24/9 1662), HSH XL, s 41, samt kapitel 2, not
73. Enligt landshövdingeinstruktionen av år 1635 ingick det i landshövdingarnas uppgifter att se
till att alla förblev fria och obehindrade i sin närings utövande, ”K. Instruction för landshöfding-
arne” (8/1 1635), Styffe 1852, s 200.
36 Sandström 1996, s 7, passim. Se Söderlund 1949, s 144f, för ett intressant exempel. Sandström
påpekar även att ”städernas roll i samhällsekonomin tillfredsställde samtidigt den tidigmoderna
maktmänniskans geometriska syn på tillvaron, där ordning skulle råda på alla områden”; s 24.
37 Sandström 1996, s 8, 11, 73.
38 Så resonerar även Robert Sandberg 1991, s 33f.
39 ”Malmö recess” (18/9 1662), i Stiernman, Beslut, II, s 1415.
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eller böndernas varor utanför städerna, på så vis förvägrande de andra borgarna
deras rättighet att på lika villkor få driva handel. Med landsköp avsågs förbjuden
handel bedriven av främst bönder men även andra utanför städerna. Denna handel
var förbjuden emedan i normala fall endast borgare ägde rätt att driva borgerlig
näring. För att en bonde, en adelsman eller en kronans ämbetsman skulle få rätt att
driva handel krävdes särskilda tillstånd och privilegier. Landsköpen sågs som ett
stort problem, och var en källa till en strid ström av förordningar, regler och förbud
från det tidiga 1500-talet till 1700-talet.40 En stor del av denna kritik grundade sig
på att landsköpen ofta undgick beskattning och sålunda medförde att staten lurades
på intäkter, men i många förordningar motiverades åtgärder mot landsköp med att
de innebar kränkningar av andras – främst borgarnas – friheter och privilegier.41

Böndernas handelsverksamhet innebar såväl att de försummade sina egna skyldig-
heter – att idka jordbruk – som att de inkräktade på borgarnas område, och därmed
försvårade för denna grupp att ordna sitt uppehälle genom en ärlig näring.42 Inte
bara böndernas, utan även kronotjänares, adelsmäns och andras olovliga handel
borde enligt statsmakten stävjas.43

Det förekom även olovlig näring och bönhasande innanför städernas murar. I
resolutionen över borgarståndets besvär vid riksdagen 1642 fastslogs vikten av att
”goda och hälsosamma ordningar hållas widh macht/ och alt rymmes af wägen/
som een och annan uthi sin näring och handtering monde irra och turbera”, vilket i
sammanhanget innebar bland annat avskaffandet av all olovlig bryggeri- och
slakterinäring, till de riktiga borgarnas och kronans fördel.44 Det ankom på städer-
                                                          
40 Landsköpen och statsmaktens kamp emot dem har skildrats av Sandström 1996, 7f, 64-73.
41 ”Bref til Borgmästare och Råd i Borås om theras Landsköps inställande” (28/8 1640), Stiern-
man, Samling, II, s 290f; ”Kongl. May:tz Förordning om the Finske Skärbönders seglation på och
ifrån Refwel” (28/3 1648), ibid., s 523; ”Kongl. May:tz nådige Resolution och Förklaring öfwer
the allmenne beswär och giorde ansökningar/ som samptl. Borgarskapet wid thenne wäl bera-
made och nu påstående Rijkzdagh församblade vnderdånigst hafwa ingifwit och föredraga låtit”
(10/12 1672), Stiernman, Beslut, II, s 1697; ”Öppet Breef, om Seglations uphäfwande, som
Bönderne hafwa haft i Bohus Lähn, Blekinge och Halland” (odaterad 1680), Stiernman, Samling,
IV, s 302 (i Stiernman finns två uppslag 302-303); ”Til Landshöfdingen, Henric von Vicken, för
Åhmåhla stad, att hämma det lands-köp, som en och annan föröfwar till berörde stads prejudice
och förfång” (18/10 1681), ibid., s 477f; ”Kongl. May:tz Förbud om olofligit Mångleri och
landskiöp” (29/12 1682), ibid., s 522; ”Kongl. May.tz Nådige Resolution och Förklaringh
uthöfwer dee allmenne Beswärs-Puncter, som deß trogne Vndersåthare samptelige Borgerskapet
wid denne nu wäl öfwerståndne Rijkzdagh i vnderdånigheet andragit hafwa” (22/11 1686),
Stiernman, Beslut, III, s 2024f, 2027f; ”Gefle stads kjöp- och Handels-Gillets Articlar (29/1
1712), Stiernman, Samling, VI, § 11, s 94.
42 ”Förordning öfwer then Handel och Seglation, som Skäriekarlarne vppå någon tidh hafwe
brukat vthi Mälaren” (28/6 1642), Stiernman, Samling, II, s 338f; ”Patent til Ölandsboerne,
belangande then Öländska Seglatsen, som til Calmare läggias skall” (12/3 1640), ibid., s 268f”;
”Kongl. May:ts nådige Förordning, angående Skärkarlarnes handel wid Stockholm och huru wida
den sig sträcka bör” (30/1 1696), Stiernman, Samling, V, s 551f; Nesselius, Oförgripeliga tankar.
II. Om Finnlands cultur in specie, § XX, Bergshammararkivet, RA.
43 SRP 30/6 1638; 12/2, 11/8 1640; ”Förbud emot Landzköp” (31/10 1650), Stiernman,
Samling, II, s 637.
44 ”Resolution för Städerne uthi gemen på deras inlagde sollicitatur” (25/2 1642), ibid., s 1014.
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nas styrelser att se till att aktörerna höll sig till sitt. Bönhasar skulle stoppas,
särskilda hantverkare såsom kronans och försvarsmaktens egna skulle inte
konkurrera med de reguljära hantverkarna, endast köpmän skulle handla och endast
hantverkare tillverka varor, och bland hantverkarna skulle skomakarna bli vid sin
läst och repslagare inte ägna sig åt korgmakeri.45 Detta, återigen, därför att en
repslagare som också vävde korgar försvårade för korgmakarna att utöva sitt ämbete
och skaffa sin försörjning. Enligt en resolution av år 1675 hette det att ”Embeterna
böra wara särskilte ifrån hwar annan/ och thet een icke med det andra confunde-
ras”.46 Ett medel mot detta var förutom skråordningarna den så kallade handels-
parteringen, varmed de olika hantverkens och handelsverksamheternas områden
definierades och avgränsades.47

Olovlig handel förekom också genom konkurrensen mellan städer. Städernas
funktioner och rättigheter var noga definierade, i synnerhet genom stapelstads-
systemet, vilket innebar att endast ett fåtal städer i riket var förbehållna att bedriva
utrikeshandel, medan övriga städer skulle bedriva sin handel endast med dessa
städer samt med sitt omland. Det var ett hierarkiskt ordnat system vari handel
skulle ske stegvis mellan de hierarkiska nivåerna. Bönderna, fiskarna och bergs-
männen skulle handla med uppstäderna och inte med andra bönder, uppstäderna
skulle handla med bönderna och med stapelstäderna men inte med utlandet.48

Konkurrens var oftast detsamma som något olovligt. En stad hade inte rätt att
utöva eller leda till sig handeln på bekostnad av en annan stad – det skulle innebära
att den sistnämnda stadens borgare inte tilläts utföra sitt ståndsmässiga värv.

                                                          
45 ”Instruction, hwar effter H:s K. M. nådigst will, at Inspectoren öfwer lille Tullen och Accisen vti
Städerne i Närike och Wärmeland, så och en dehl af Wästergötland, Petter Flygge, sig skal hafwa
at rätta” (19/3 1639), ibid., s 210; ”Kongl. Maij:tz Förordning öfwer Stockholms Stads Styrelse”
(12/12 1672), Stiernman, Samling, III, s 1056; ”Till Kongl. Rådet och Öfwer-Ståthållaren,
Grefwe Christopher Gyllenstierna, angående Skräddare Embetetz klagan öfwer Förswars Skräd-
dare” (9/3 1689), Stiernman, Samling, V, s 5; ”Gefle Stads Kjöp- och Handels-Gillets Articlar”
(29/1 1712), Stiernman, Samling, VI, §§ 2, 7, 9, 18, s 91, 93f, 96.
46 ”Kongl. May:tz Nådige Resolution och Förklaring öfwer dhe allmenne Beswär/ som samptlige
Städernes Fullmechtige/ vppå denne nu wäl öfwerståndne Rijksdag/ föredragit och inlefwererat
hafwa” (3/10 1675), Stiernman, Beslut, II, s 1754. Se även ”Till Cammar och Commerce-Colle-
gium, angående Slacktare-Embetets ansökning att få drifwa fri handel med deras Hudar och
Skinn” (19/7 1698), Stiernman, Samling, V, s 714f.
47 ”Hennes Kongl. May:tz nådige Swar och Förklaring opå dhe Frågepunchter Inspectoren öfwer
Tollerne och Accijsen N. N. Hafwer i vnderdånighet framstella låtet” (8/3 1639), Stiernman,
Samling, II, s 205; ”Kongl. May:tz nådige Förklaring och Resolution på den Supplication, som
samptlige Handelsmännen i Stockholm hafwa låtit Kongl. May:t vnderdånigst föredraga angå-
ende Handelsparteringen vnder Borgerskapet; så ock den handel, som vtrijkes fremmande vthi
Stockholm åhrligen föröfwa” (1/1 1650), ibid., s 621f. Det ingick i landshövdingarnas uppgifter
att försöka stävja alla former av olovlig näring; ”K. Instruction för landshöfdingarne” (8/1 1635),
Styffe 1852, s 200.
48 Om stapelstadssystemet, se Sandström 1996, s 25-28. Illustrativa exempel är ”Berättelser om
förvaltningen af Stora Kopparbergs län, i konung Carl XI:s tid. 1. Riksrådet Lorens Creutz’
berättelse” (24/9 1662), HSH XL, s 45; ”Till Landshöfdingen öfwer Wästerbotn, Grefwe Gustaf
Douglas om Städernes handel i Wästerbottn” (20/7 1693), Stiernman, Samling, V, s 428ff.
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Monopol innebar att en grupp eller en individ lade beslag på vinster och
handelsmöjligheter, och därmed försörjningsmöjligheter, för en annan grupp. De
var därmed i sig orättvisa och de hindrade den fria handeln. Axel Oxenstierna sade i
riksrådet år 1636 att vid upprättande av kompanier måste man akta sig för att
monopol uppstod, vilka tog handel och näring från borgarna.49 Monopol var enligt
Polhem uttryck för girighet, och istället för monopol borde ”den billige, christelige
och naturlige rättvijsan” få ha sin gång.50 Sahlstedt menade att manufakturprivile-
gier aldrig får innebära en eller några få personers monopolställning, eftersom
monopol alltid innebar att dessa personer ”under namn af Konungens och Land-
sens nytta” kunde skinna undersåtarna.51 En tydligare sammanfattning av
monopolens skadlighet finner vi hos Risingh:

Monopolia böör man ingalunda tillåta/ ty the skada thet gemene bästa/ oc förhindra
andra i theras Handel.52

Liknande formuleringar rörande monopol och kompanier är inte svåra att hitta
under hela perioden i fråga.53 Monopol och kompanier ansågs hindra andra i deras
näringsutövande.

Trots skepsisen gentemot monopolen tilläts de i ganska hög utsträckning,
särskilt i form av handelskompanier, och de var ofta sanktionerade av staten, vars
roll i sjösättandet av kompanier och dylikt är väl känd. Hur går då detta ihop?

Monopolets och kompaniets stora fördel var förstås möjligheten att ordna kapi-
tal genom att välbärgade privatpersoner kunde slå sina påsar samman och samtidigt
i viss mån garanteras en avkastning genom statliga friheter och privilegier.54 Kapital-
starka manufakturer å ena sidan, genom vilka den inhemska produktionen av
nödvändiga varor kunde ökas på utlänningarnas och importens bekostnad, och
tillika kapitalstarka handelskompanier å den andra, genom vilka utrikeshandeln
kom under inhemsk kontroll, ansågs nödvändiga för en god hushållning.55 Detta
                                                          
49 SRP 27/10 1636.
50 ”Om städers plicht oc privilegier, betänckiande opsatt åhr 1715”, Polhem 1951, s 6.
51 Sahlstedt, Gazophylacium, s 26, Nordinska samlingen 1516, UUB.
52 Risingh 1669, s 27.
53 ”Öpet bref om Compagniernas uphäfwande” (20/10 1680), Stiernman, Samling, IV, s 290f.
Andra exempel är SRP 19/4 1641; 8/7 1643; RAP 5/5 samt bilaga G, ”Protokoll i första Utskottet
öfver Adelens Besvär”, s 283, 1655; ”Kongl. May:tz nådige Resolution och Förklarig (sic!) opå
samptlige Städernes och Borgarskapetz vndernådige Postulata” (2/7 1655), Stiernman, Beslut, II, s
1260; ”Memorial på de ährender, som Kongl. Maj:t nådigst hafwer funnit godt och nödigt, låta
deß Commercie-Collegium något öfwerläggia, beswara skrifteligen, och med uthförligit Sentiment
förklara” (12/2 1666), Stiernman, Samling, III, s 413; ”Om städers plicht oc privilegier,
betänckiande opsatt åhr 1715”, Polhem 1951, s 6 (Polhems texter bjuder överhuvudtaget på
mycket monopolkritik). Se även Gerentz, s 213.
54 Gerentz 1951, s 212. Såsom Wittrock påpekat fanns även statsfinansiella skäl till att monopolen
tilläts, då de – han tar upp tjäru- och tobakskompanien – ansågs trygga statens tullinkomster;
Wittrock 1914, s 38.
55 Att kontrollen av handeln var av största betydelse för statens sanktionering av kompanierna har
hävdats av Nováky 1990, s 57f.
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var i alla fall överhetens explicita motivering, vilket framgår av följande rader ur
resolutionen på borgarnas besvär vid riksdagen 1652, vari städerna framfört klago-
mål mot monopolen:

Så hafwer och fuller K. M:tt ingen annan intention haft medh tillåtandet af denne
serdeles persohner adstringerade handel och där på vtgifne privilegier än att draga hijt
in/ här planta och befordra åthskillige nyttige och nödige handtwärken i Rijket/ att
man icke altijdh motte behöfwa/ att see dhe fremmande der öfwer i händerne/ som
och att således den profijt och nytta som der af flyta kunde blifwa här inne qwar/ och
icke heelt deriveras på dhe fremmande som her til/ icke utan deras stoore richtande och
bottnad [båtnad] och K. M:tz vndersåtares skada och afsaknad mycket skedt är.56

Vissa verksamheter vilka ansågs gynna det allmänna bästa (och statsfinanserna)
krävde monopol. Vad gäller särskilt de monopol eller monopolartade rättigheter
som manufakturprivilegierna utgjorde, var överheten noga med att framhålla att
dessa verksamheter inte krockade med befintliga verksamheter. Vid flera tillfällen
gick kronan in till borgarnas försvar då manufakturer sålt sina produkter i minut –
det var endast förunnat dem vilka utgav borgerlig tunga. Manufakturerna skulle
sälja sina produkter partivis till borgarna.57 Såsom redan sagts i kapitel 5 ansågs
manufakturerna inte nödvändigtvis konkurrera med hantverket (eller, för den
delen, med andra manufakturer58). Även om hantverkares motstånd mot manufak-
turerna visar att dessa i verkligheten kunde uppfattas som konkurrenter och som
hot, krockade dessa enligt överhetens teori inte med befintliga verksamheter så
länge dess privilegier var rätt utformade – de var, som det hette i ett kungligt brev
av år 1686, ”nyttige och ingen annan præjudicerlige”.59 Kompanierna liksom manu-
fakturerna ansågs främja oberoendet utan att störa den befintliga ordningen – av
vikt var då förstås återigen att tydligt definiera och avgränsa de friheter och rättig-
heter dessa tilldelades. Handelsmonopol, kompanier och manufakturer vilka hotade
redan befintliga verksamheter ansågs skadliga och gavs åtminstone i teorin heller
inte några privilegier.

                                                          
56 ”Kongl. May:tz nådige Förklaring och Resolution opå dhe Beswär och Sollicitations-Punchter/
som K. Ma:tt af samptlige Städernes Fullmechtige/ vnderdånigst insinuerade och andragne äre”
(24/12 1652), Stiernman, Beslut, II, s 1203f. Se även SRP 27/10 1636; ”Förordning om det nya
Tiäru-Compagniet” (5/7 1661), Stiernman, Samling, III, s 43f; ”Kongl. M:tz nådige Resolutioner
uthöfwer samptlige Ridderskapetz och Adelens ingifne Beswär uthi denne påstående allmenne
Rijkzdagh” (1/9 1664), Stiernman, Beslut, II, s 1488f; RAP 4/7 1668 (uttalande av lantmarskalk
Johan Gyllenstierna); ”Till Commerce-Commission, angående Tiäruhandelen” (15/1 1697),
Stiernman, Samling, V, s 631f.
57 ”Kongl. May:tz nådige Resolution och Förklaring öfwer dhe allmenne Beswär och Klagemåhl/
som Rijkzens Borgerskap widh närwarande Rijkzdagh hafwer låtit vnderdånigst föredraga” (1/9
1664), Stiernman, Beslut, II, s 1521; ”Privilegium för Såcker-Raffinaderiet för Gerdt Weber” (3712
1666), Stiernman, Samling, III, s 400.
58 Se t ex ”Privilegium för Carl och Alexander Boit på Saltsiuderi” (26/3 1670), ibid., s 798f.
59 ”Swar till Cammar- och Commerce-Collegium, angående Burg-Grefwen Jurgen Tunderfelts och
William Kettetwels Manufacturer” (30/12 1686), Stiernman, Samling, IV, s 701.
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Skråkritiken bottnade i samma sak som kritiken mot monopolen och kan ses
som en variant av denna. Den riktade sig mot förekomsten av missbruk av privile-
gier och slutna skrån i syfte att höja priserna och tillägna sig otillbörliga vinster på
någon annans bekostnad. Kritiken av hantverksskråna har framhållits som ett
tänkande förebådande en mer liberal syn. På denna punkt skall vissa merkantilister
ha upphört att vara merkantilister. Dessa har också framställts som fåtaliga och mot
strömmen; till exempel menar Sven Grauers att den skråkritik som framträdde i
kommerskommissionens relation av år 1693 ”rätt väsentligt avviker från gängse
merkantilistiska doktriner”.60 I själva verket var skråkritiken som framfördes där
snarlik den som framfördes vid många andra tillfällen. Att den var vanligt före-
kommande under hela 1600-talet har visats av Ernst Söderlund.61

Skråkritiken riktade sig främst mot de slutna skråna och inte mot skråväsendet
som institution i sin helhet.62 Skrånas funktion som övergripande organisations-
enhet för hantverket fastslogs i 1669 års skråordning. I denna förordning förbjöds
de slutna skråna.63 Kommerskollegium skrev 1661-62 att skråna var att betrakta
som slutna, och att de var ”mykit Skadeliga”.64 Redan på 1630-talet hade Per Brahe
i riksrådet framfört en snarlik åsikt.65 Skråna ansågs såsom de var utformade inte
kunna borga för god kvalitet och en rättvis prissättning; snarare var de institutioner
vilka alltför ensidigt såg åt hantverkarnas intressen. De slutna skråna begränsade
enligt mästarnas eget godtycke antalet mästare och stängde ute i hantverket kunniga
utövare, varmed mästarna själva kunde lägga beslag på alla vinster. De ansågs därför
göra dem lata och slarviga, något som betonades av såväl Risingh som Stockholms
överståthållare Rosenhane, och genom de slutna skråna kunde mästarna precis som
monopolisterna ägna sig åt oskälig och orättvis prissättning.66

                                                          
60 Grauers 1960, s 66.
61 Söderlund 1949, s 138-183. Även Heckscher påpekade att skråkritiken var en gängse del av
merkantilismen; Heckscher 1936, s 520. Det kan med de Roover, 1974a, s 273f påpekas – i
kontrast mot den allmänna uppfattningen – att även de medeltida skolastikerna var kritiska mot
såväl monopol som skrån; de Roover ger en redogörelse för monopol- och skråkritik i teori och
praktik före Adam Smith.
62 Heckscher 1936, s 520f; Söderlund 1949, s 138, 142-145, 149, 168.
63 ”Kongl. Maj:tz Allgemene Ordning och Skrå för Handtwärckarne i Swerige och Finlandh” (1/3
1669), Stiernman, Samling, III, s 733f. Melkersson 1997, s 44f.
64 ”Kongl. Commerce-Collegii berättelse för åren 1661 och 1662”, i HSH XXXII,s 301.
65 SRP 19/7 1636.
66 Se kapitel 2. Se även ”Memorial, hwarefter Kongl. May:t nådigst wil, at dess Tro Tienare och
Embets-Commissarius, Ehrlig och Förståndig, Jean de la Vallée, vti sitt anförtrodde kall och
Embete wid Manufacturerne här i Rijket, sig rätta och förehålla skal” (19/6 1662), Stiernman,
Samling, III, s 78; ”Bref til General-Commercie-Collegium, att noga öfwerläggia om Handelens
bringande i flor, och abusers affskaffande; såsom fremmande waror de til öfwerflöd och skada
införde warda, och intet swara emot de Swenska, som deremot utföras; item att tilholla
Handtwerckare, det de intet stegra sitt arbete” (13/2 1665), ibid., s 305f; ”Kongl. Ma:tz Privile-
gier, gifne Handtwerkshusen, som här och där i Rijket inrättas skola” (18/9 1668), ibid., s 699;
Silfwercrantz 1762, s 49; ”Om städers plicht oc privilegier, betänckiande opsatt åhr 1715”,
Polhem 1951, s 4. Bode 1723, s 76f menar att skråväsendet som sådant måste avskaffas.
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Samstämmigheten med ortodoxins syn

Det är av intresse här att den uppfattning om frihandel som kommer till uttryck i
polititexterna formuleras även på annat håll i det stormaktstida Sverige. Detta
kommer sig av att grunden för den uppfattningen var den aristoteliska rättvise-
uppfattningen applicerad på det organiska samhället, vari alla stånd och grupper
stod i ömsesidigt beroende av varandra. I Laurentius Paulinus Gothus utläggning
över hustavlan uttrycks tankar kring vars och en plikt att hålla sig till sitt ämbete
vilka är snarlika uppfattningen om frihandel såsom ovan definierad. Paulinus
Gothus för tämligen utförliga resonemang kring rättvisa i det ekonomiska livet;
bland annat ges ocker och räntetagande mycket utrymme.67 Även frihandelsfrågan
berörs. Sålunda skriver Paulinus Gothus – helt i enlighet med vad som senare var
andemeningen i politiförordningarna – att det tillkom överheten att sörja för ”at
hwar och en mhå sigh vthi sitt embete obehindradt förkoffra och sitt behalla
[behålla]”.68 Undersåtarna i ett rike kan förkovra sig på två sätt, genom gudsfruktan
och flit samt genom att hålla sig till sin syssla:

1. När hwar och en vthi GUdz fruchtan/ och med flijt vtretter the syßlor/ som hans
Stand och embete tilhörer.

2. När en icke inmenger sigh vthi fremmande saker/ eller tagher sigh mongahanda
embete före: Vtan troligha achter sitt eghet.69

Enligt Paulinus Gothus skall överheten sörja för undersåtarnas välfärd såväl andli-
gen som lekamligen. Under den senare av dessa aspekter inordnas plikten att sörja
för ”allehanda Embeters/ Handlingz och Hantwercks retwijsliga fördelning”.
Paulinus Gothus framhåller återigen vikten av att

hwar och en achter sitt eghet stand och Näringz grep/ och ingen trädher vthi ens
annors Handtering/ eller på någhot sett förhindrer hans lägenhet och fördeel.70

Var och en tillkommer dennes beskärda del – det är den proportionerliga rättvisan.
När prästeståndet vid riksdagen år 1651 fann anledning att kommentera riks-
hushållningen hade de sålunda inga som helst problem att ansluta till den syn som
kom till uttryck i polititexterna. Prästeståndet hävdade där att satsningarna på
manufaktur och handel måste ordnas på så vis, att ”hwar och en må blifwa wijdh
sin handel och gärning, och altså den ene icke förderfwa den andra”.71 Denna slut-

                                                          
67 Paulinus Gothus 1631, s 84-94.
68 Ibid., s 98, min kursivering. Se även Bo H Lindberg 1992, s 230.
69 Paulinus Gothus 1631, s 100.
70 Ibid., s 412. Ett snarlikt resonemang finner vi även i 1600-talets naturrättsliga diskussion.
Johannes Schefferus argumenterar i sin Sciagraphia Iuris Naturae (handskrift, 1670-tal?) för att
enligt den naturliga rätten, var man skall sörja för sin försörjning, ”och alltså lämna kvar utrymme
åt andra”; Lindborg 1984, s 116.
71 Prästeståndets riksdagsprotokoll, 1, 1651, bilaga 2, ”Prästerskapets svar på kungl. Prepositionen
av den 8 okt. 1651”, s 230.
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sats kunde de komma till såväl genom hustavlan som av att följa med i riksdags-
debatten kring ekonomiska frågor.

Andra aspekter av rättvisan. Ocker och det rättvisa priset

Då jag nu pekat på likheter mellan ortodoxin och polititexterna, samt betonat rätt-
visan som vägledande princip bakom polititexternas frihandelsbegrepp, kan det
finnas anledning att kort beröra även synen på räntetagande och ocker, liksom
synen på det rättvisa priset. Det senare brukar framhållas som en ”medeltida”
företeelse som kom att försvinna i och med merkantilismen, som sägs ha lösgjort
det ekonomiska tänkandet från etiska och moraliska föreställningar. Likaså brukar
hävdas att en utifrån kristen etik fördömande syn på ockret kom att ersättas av
merkantilismen. Denna lära har ansetts vara helt amoralisk i sitt förhållningssätt till
ocker, liksom även i övrigt, och har därmed sagts stå för någonting nytt, som ett
brott mot medeltida synsätt.72 De tillfällen i polititexterna då dessa ämnen tas upp
till behandling är färre än vad gäller den fria handeln, överflödet eller en resurstill-
varatagande strävan, men det befintliga materialet kan räcka för att ge en tänkvärd
tolkning på bas av vad som hittills sagts i detta kapitel.

Det verkar rent allmänt finnas en vilja att tillskriva äldre perioder en syn vari
ocker och ränta var samma sak. All ränta ansågs emellertid inte vara ocker, och allt
ocker var inte räntetagande. Stormaktstidens tänkare satte inte likhetstecken mellan
ocker och ränta, och detta vare sig de tillhörde det världsliga eller det andliga stån-
det.73 Det sistnämndas representanter var tämligen klara på den punkten. De såg
ocker som girighet, och girigheten överlag kritiserades förstås i starka ordalag av
kyrkans män.74 Rudbeckius redogjorde i predikningar för ortodoxins uppfattning,
att ehuru det var tillåtet att låna ut pengar mot ränta måste denna vara skälig.
Ocker däremot innebar ett oskäligt eller omåttligt räntetagande och var under alla
omständigheter förbjudet. Ocker stred mot bestämmelser i Mose lag. Lånade man
ut pengar till fattiga, fick man också ha tålamod om återbetalningen dröjde.75 Vi
kan återigen vända oss till Paulinus Gothus, som ingående behandlar frågan om
ränta och ocker. Den fördömande tonen är omisskännlig: Ocker är ”slemmare än
någon gemen tiwffnadt: Och the som i så motto sökia förkoffring och rijkedomar/
bedrifwa ther medh en wederstyggeligh och fördömeligh synd”.76

Därpå ställer han emellertid frågan om utlåning mot ränta till rika eller till
”them som sigh vtaff samma Penningar merckeligha kunna förkofra” kan räknas
som ocker. Svaret är att så inte är fallet utan att detta räntetagande är fullt legitimt.
                                                          
72 Heckscher 1953, II, s 175-178; Tamm 1997, s 110; Magnusson 1999, s 103-114.
73 Såsom framgår av SAOB användes ocker ibland som synonymt med ränta, och ibland med
innebörden oskälig ränta; ”Ocker”, SAOB, spalt O181ff.
74 Kalm 1948, 89f.
75 Ibid., s 87. Uppfattningen att ockerränta innebar ett omåttligt räntetagande och inte ränteta-
gandet i sig var inte ny utan hade vunnit insteg bland teologerna redan på 1200-talet; Le Goff
1990, s 97ff.
76 Paulinus Gothus 1631, s 88f.
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Ocker är det endast om låntagaren lånar till sin nödtorft. Ett rimligt räntetagande
ligger däremot inte endast i linje med rättvisan, utan är också en följd av den. Det
är inte rättvist att endast den ena parten, det vill säga låntagaren, skall njuta någon
förkovran, utan vid kontrakt såsom lån fordras att bägge parterna gagnas.77 Det
rätta och rimliga räntetagandet fyller därtill en viktig funktion i samhället, menar
Paulinus Gothus och visar på att han i sin utläggning tagit hänsyn till den fallna
människans egennyttighet:

Ther slijk Renta och Interesse icke tilstaddes/ skulle sådana obenägenhet finnas hos
största Parten/ at then ena icke skulle bekomma någhon Vndsetning vtaff then andra/
och kunde så therigenom/ Icke allenast Handels män och Priwatsche personer: Vtan
iemwäl Städher och hela Resp. [Respublicae, d v s riken] lidhe stort meen och affsak-
nadt.78

I sin Oeconomia säger Per Brahe i enlighet med de kyrkliga förkunnarna, att ocker
är förbehållet ”Juder och girige Köpmän och månge ogudachtige Menniskior” och
inget för den gode, gudfruktige husfadern. En ränta på fem eller sex procent är där-
emot tillåten.79

Någon acceptans för en särskilt mycket högre ränta än så fanns inte i politi-
texterna. Till viss del berodde detta på en uppfattning om en alltför hög räntas
skadliga inverkan på samhällsekonomin genom att den får handel och vandel att
avstanna.80 Det är emellertid inte heller svårt att finna exempel på en utifrån rätt-
viseaspekten grundad aversion mot höga räntor. Grundandet av ett Stockholms
banco, mer känd som Palmstruchska banken, 1656 motiverades med det spridda
ockrandet, varmed avsågs ett oskäligt räntetagande.81 I ett plakat av år 1666 om
räntetagande påstås att ockrare nu söker sin egen vinning genom andras
”uthmärgande”, sättande ränta inte efter vad som är skäligt utan efter sin egen lust
och onda girighet. Det konstateras att vinster i handel och vandel måste vara skäliga
och att räntan inte får överstiga åtta procent.82 Vid riksdagen två år senare klagade
lantmarskalk Johan Gyllenstierna över att folk ”in fraudem legis et ob sordidum
lucrum [i brott mot lagen och för skändlig vinst] högre intresse under hvarjehanda
prætext tager…”. ”Dhe fattige blij aldeles caput” konstaterade han vidare, och
menade vidare att de som tar högre ränta än sex procent försöker skinna sin nästa.

                                                          
77 Ibid., s 90: ”Retwijsan kräfwer/ at vthi allehanda Contract [som en lånöverenskommelse inne-
bär] bör hållas lijkmätighet/ emellan them som handla med hwar andra/ så at begge Parterna
blifwa behaldne”.
78 Paulinus Gothus 1631, s 92. Se även Gyldenstolpe–Reftelius 1649, tes XXXVIIff.
79 Brahe 1971, s 67f.
80 Se t ex RAP 9/10 1686.
81 ”Kongl. May:tz til Swerige, alles wår nådigste Konungs och Herres allernådigst förundte Läne-
bäncks Privilegium” (30/11 1656), Stiernman, Samling, II, s 800.
82 ”Placat, angående Interesserne” (14/11 1666), i Stiernman, Samling, III, s 393f. ”Kongl. M:tz
nådige Resolutioner uthöfwer samptlige Ridderskapetz och Adelens ingifne Beswär uthi denne
påstående allmenne Rijkzdagh” (1/9 1664), Stiernman, Beslut, II, s 1501.
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Ingen kristen bör begära mer än den lagliga räntan sex procent.83 Vid 1686 års riks-
dag framhöll Erik Lindschöld att ockret var skadligt, oskäligt samt emot Guds ord.84

Lars Magnusson har i sitt verk om merkantilismens uppkomst hävdat att de
engelska merkantilisterna såsom Mun och Misselden såg ekonomin som ett meka-
niskt system styrt av lagar liknande naturlagar (förvisso såsom dagens ekonomer),
vilket medförde en syn på ocker, inte som något omoraliskt, utan som ett naturligt
fenomen, som ”speglar jämvikten mellan olika krafter i en marknadsekonomi”.
Räntan stiger helt enkelt när brist på pengar uppstår.85 Om denna uppfattning var
en så väsentlig del i merkantilismen som Magnusson framhåller var den svenska
stormaktstiden inte merkantilistisk (något Magnusson inte heller menar). Vi har
tidigare sett hur missförhållanden i myntväsendet förklarats, inte utifrån några real-
ekonomiska samband utan med hänvisning till illistiga ockrare. Magnusson har
visat att hänvisningar till enskilda individers egennyttiga beteenden var gängse i den
engelska debatten innan merkantilismen slagit igenom och förde med sig en
uppfattning av ekonomin som ett system.86

I polititexterna figurerar också en annan syndare än ockraren – som liksom
denne kunde fördömas utifrån Gamla testamentet – nämligen den handlare som
fuskar med mått och vikt. Strävan att justera mått och vikt kan förstås tolkas i
enlighet med Heckschers tes om merkantilismen som ett ”enhetssystem”; som en
strävan att införa enhetliga standarder inom riket och ta bort inhemska institutio-
nella handelshinder, såsom lokala tullar och olikheter i mätning och vägning.87 När
mått och vikt förs på tal sker det förvisso ofta i den kontexten, men i lika hög grad
lyfts fusket och den stora egennyttan som utövas av de vägande och mätande fram.88

I 1665 års Plakat om mått och vikt framgår det tydligt:

Hwarföre såsom Wij sådant vti consideration tagit hafwe, jämwäl ock derhoos
betrachtat, vthi ett Rijke och Regemente både hälsosampt såsom ock höghnödigt at
wara, at hafwa, vthi wägande och mählande, een regular wissheet, som vthi inbördes

                                                          
83 RAP 22/6 1668, vilken dag finns en lång en diskussion om räntan; se även 6/7 1668.
84 RAP 22/9 1686.
85 Magnusson 1999, s 103, 105. Citat s 105.
86 Magnusson 1999, s 104-114.
87 Heckscher ägnade hela första bandet av sin Merkantilismen åt denna som ett ”enhetssystem”,
mått och vikt behandlas s 90-97; se också Heckscher 1936, s 667.
88 ”Instruction för Rijkz-Gvardien” (30/5 1661), Stiernman, Samling, III, s 34; RAP 6/7 1668;
15/11 1697; ”Landshöfdningen i Åbo och Björneborgs Län, Friherre Erik von der Lindes
berättelse af år 1662”, HSH XXXI, s 458, liksom ”Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegii
underdåniga Berättelse til K. Maj:t om Commerce-Sakernas beskaffenhet” (22/5 1697), Loenbom,
IV, s 19f, berör helt kort mått och vikt ur en rättviseaspekt, medan den helt saknas till förmån för
enhetstanken i ”Landshöfdingen i Stora Kopparbergs Län Friherre Gustaf Duwalls berättelse för
år 1666”, ibid., s 224. SRP 3/2 1638 röjer tydligt enhetstanken (måtts och vikts ”æqval juste-
rande” över riket).
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Handel och Wandel, Säll och Kiöp, och elliest alle Opbörder och Uthgiffter, ett rätte-
snöre kan wara, och hwar och een, hwad honom tilkommer, oförsnillat tildeela.89

Det rättvisa priset kan ses i samma sammanhang. kan (efter Sandström) definieras
som ”en prisnivå som uppfattades som skälig för såväl säljare/producent som
konsument i relation till de inblandades sociala positioner i samhället”.90 Detta är
enligt Odd Langholm, som grundligt utforskat det medeltida ekonomiska tänkan-
det, inte helt korrekt, emedan priserna normalt inte varierade beroende på de
inblandades sociala status – nödtorftet blev inte billigare för den fattiga än vad det
var för den rika – men i stort är definitionen riktig; huvudsaken med det rättvisa
priset är att den ena parten inte blir lidande genom den andras vinst.91 Om rättvisan
var en vägledande princip för de ekonomiska tänkarna under stormaktstiden borde
de rimligtvis varit förfäktare av det rättvisa priset. Om man ser till hur Raymond de
Roover och Langholm definierat det rättvisa priset är dess förekomst under stor-
maktstiden knappast förvånande. Till skillnad mot den populära uppfattningen att
det rättvisa priset innebar ett totalt upphävande av utbuds- och efterfrågemekanis-
mer ser de vad gäller det medeltida ekonomiska tänkandet det helt enkelt som
marknadspriset men med en icke ifrågasatt rätt för överheten att justera och fixera
detta vid behov.92

Enligt Sandström minskade betydelsen av det rättvisa priset under 1600-talets
första hälft, efter att ha varit stor under 1500-talet, dock utan att helt försvinna.93

Det förekommer även under 1600-talets senare del flera passager vari en rättvis pris-
sättning betonas. I synnerhet sker detta – vilket förstås är naturligt – såsom ovan
redan påpekats beträffande hantverkarnas prissättning; det är särskilt genom deras
oskäliga prissättning som de slutna skråna är skadliga.94 Man finner även mer prin-
cipiella utsagor rörande behovet av en rättvis prissättning. I 1672 års förordning
över Stockholms stads styrelse finner vi ett tydligt exempel, vari såväl det rättvisa
priset som den rättviseaspekt som ovan tagit mest plats i anspråk – frågan om

                                                          
89 ”Placat om Mått och Wigt” (10/3 1665), Stiernman, Samling, III, s 310. Se också Heckscher
1936, s 667, om klagan på borgarnas mätmetoder och Axel Oxenstiernas åsikt vid riksdagen
1638, att alla försökte bedra varandra genom fusk med mått och vikter.
90 Sandström 1996, s 96.
91 För en sammanfattning av den medeltida synen på det rättvisa priset, se Langholm 1992, s 574-
577. Sandströms misstag förefaller bero på en sammanblandning av de två rättvisebegreppen hos
Aristoteles och skolastikerna; distributiv rättvisa, vilken är den proportionerliga rättvisan, vilken
bygger på att var och en skall på sitt beroende på ställning i samhället, samt kommutativ rättvisa,
vilken är den som används vid byte och därmed vid handel; vid ett byte finns två parter (t ex
köpare och säljare) samt två bytesvaror (t ex säljarens vara och köparens pengar). Den kommuta-
tiva rättvisan innebär (förenklat – hur den exakt skall beskrivas har varit en knäckfråga i forsk-
ningen kring Aristoteles rättvisebegrepp) att värdet mellan de två bytesvarorna skall vara det
samma, d v s att den ena inte skor sig på den andres bekostnad. Se de Roover 1974a, s 276f;
92 De Roover 1974a, s 277. För en mer nyanserad men liknande uppfattning, se Persson 1987, s
169f.
93 Sandström 1996, s 96.
94 Se kapitel 2, s 47f, 50f.
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handelns frihet – berörs. Ståthållaren biträds av fyra borgmästare varav en, ämbets-
borgmästaren, ansvarar för att allt går rätt och riktigt till i hantverket. Dennes
uppgift var (förutom att lösa interna tvister) att ha uppseende över hantverkarnas
skrån och verka för deras välfärd – dock utan intrång på andras områden – samt att
dirigera hela handeln så ”at arbetaren skiälig betalning för sitt arbete hafwer, så ock
at Kiöparen sammalunda rätt för sine Penningar bekomma kan, och förthenskull en
wiß och billig Taxa vppå alt arbete... på wiße tijder om åhret, stadgas och publiceras
och sedan widh macht hållas”.95

 Kommerskollegium gavs i ett brev av år 1666 i uppdrag att motverka godtycklig
prissättning. Motiveringen var att den drabbade köparen. Kollegiet bör

Öfwerläggia, huruledes den höga prijs, som här sättes på Wahrorne, efter som hwar
och een hafwer lust och begiärligheet til, måtte afskaffas och redigeras til ett skiäligt och
moderat prijs.96

Även de vilka bedriver förköp eller på annat sätt säljer landsortens produkter
olovligt i städerna anklagas för att trissa upp priserna till oskäliga nivåer.97

Betonandet av allas obehindrade eller oturberade näringsutövande, monopol-
kritik, kritiken mot ocker, viljan att skapa ordning på mått och vikter, ett för såväl
köpare som säljare skäligt pris – alla dessa företeelser bör enligt min mening ses som
bottnande i en och samma strävan: upprätthållandet av rättvisa. Denna rättvisa
syftade främst till att ge var och en sitt; att låta var och en njuta sina ”särskilte lag-
lige undfångne och tilägnade förmåner”.98 Att upprätthålla rättvisan är en av poli-
tins huvuduppgifter.

Avslutning

Det stormaktstida frihandelsbegreppet var ett annat än dagens. Det åsyftade indivi-
ders och gruppers frihet och inte varuflödets, och det betonade friheten från andras
intrång, inte från statens ingrepp. Statens interventioner i handeln syftade till att
avvärja att olika individer och grupper kränkte varandras fri- och rättigheter, och
var därför nödvändiga.

                                                          
95 ”Kongl. Maij:tz Förordning öfwer Stockholms Stads Styrelse (12/12 1672), Stiernman, Samling,
III, s 1057.
96 ”Bref till Commercie-Collegium, angående åthskillige wahrors stegrande” (15/7 1666), ibid., s
371.
97 ”Kongl. Maij:tz til Swerige, wår allernådigste Drottning och Frökens, Förordning öfwer then
Handel och Seglation, som Skäriekarlarna vppå någon tidh hafwe brukat vthi Mälaren” (28/6
1642), Stiernman, Samling, II, s 339; ”Bref til Commercii-Collegium, angående åthskilliga wahrors
stegrande” (15/7 1666), Stiernman, Samling, III, s 371; ”Kongl. May:tz Förbud om olofligit
Mångleri och Landskiöp” (29/12 1682), Stiernman, Samling, IV, s 522.
98 ”Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegii underdåniga Berättelse til K. Maj:t om
Commerce-Sakernas beskaffenhet” (22/5 1697), Loenbom, IV, s 18f.
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Rättvisan är central i de frågor som här behandlats. Den proportionerliga rätt-
visan som låg till grund för frihandelsbegreppet innebar att var och en i samhället
skulle ges möjlighet att arbeta för sin försörjning i enlighet med de rättigheter och
skyldigheter hans plats i samhällets hierarki medgav.99 Endast om så var fallet rådde
en fri handel. En sådan innebar därmed ett upprätthållande av relationerna inom
landet genom att möjliggöra för var och en att agera i enlighet med sina rättigheter
utan att någon annan gjorde intrång därpå. Denna syn får två konsekvenser för
frihandelsbegreppet.

För det första innebär, vad gäller den inre marknaden, ett fritt näringsliv ett
näringsliv som genom statsmaktens försorg var strikt reglerat. Detta särskilt efter-
som människan genom sin natur ansågs benägen att hela tiden överträda sina
rättigheter och hänge sig åt en irrationell, oövervägd egennytta. För det andra
innebär det att frågan om protektionism lyftes ut ur frihandelsbegreppet. Tullpoli-
tiken hade i polititexterna att göra med det nationella hushållningsmålet men
endast föga med vad som kallades en fri handel. Därmed är det ett felslut att kalla
frihandelsvurmen halvhjärtad eller begränsad. Frihandeln var helt förenlig med en
strikt protektionism därför att det handlade om två olika skalor, två olika frågor.
Såsom Risingh påpekade kunde för höga tullar inverka menligt på den fria handeln.
Men det är rimligt att det med detta avsågs, att för höga tullar förhindrade dem,
vilka var tillåtna att bedriva handel, från att kunna bedriva den.

Den fria handeln var viktig. När det talades om frihandel var det inte fråga om
fernissa eller om inkonsekvens, utan om något som uppfattades som väsentligt. En
fri handel såsom definierad här var nödvändig för samhällsordningens bevarande.
Härmed framgår varför 1600-talets ekonomiska tänkare var sådana förespråkare av
en fri handel. Till skillnad mot idag fanns det ingen skala och ingen motpol annan
än kaos.

                                                          
99 Bakom frågorna om ocker och det rättvisa priset låg inte den proportionerliga, men den
kommutativa rättvisan; se ovan, not 91.



”Den gode herden klipper fåren, men skinnar dem inte”. Ur Jacob Cats (1577-
1660), Alle de Wercken, t 1, s 621, Amsterdam 1726 (Cats 1726). Se nedan,
s 218.



KAPITEL 8

Den ordningsbevarande fliten
Några aspekter av synen på befolkningen

Ett ibland the wahnligaste/ och bästa medel/ at bewara oß
för oordenteliga affecter/ är arbete. En klok menniskia är
aldrig fåfäng.1

Inledning

Enligt hushållningsläran var rättvisan, måttligheten, sparsamheten och fliten de
centrala för hushållets reproduktion. Hittills har jag visat att de tre förstnämnda av
dessa fyllde viktiga funktioner även i det samhällsekonomiska tänkandet. I detta
kapitel har jag för avsikt att fullständiga bilden genom att undersöka flitens och
lättjans ställning inom polititexterna.

I det sista avsnittet av kapitlet redogör jag för synen på flit och arbetsamhet som
i sig ordningsskapande, och för den kamp mot lättjan som förs i polititexterna.
Överheten önskade sig framför allt att den bredare befolkningen skulle vara flitig.
Även om tidigare forskning i viss mån pekat på viljan att skapa sysselsättningar –
ibland genom tvång – framför allt inom rikets manufakturproduktion, tror jag att
man hittills inte gett sysselsättningsproblematiken dess rättmätiga plats inom 1600-
talets ekonomiska tänkande.

Jag har valt att kalla detta kapitel en undersökning kring polititexternas syn på
landets befolkning. Benämningen är i viss mån vilsevisande, då de föregående
kapitlen har visat att där eftersträvades en såväl måttfull som rättrådig befolkning.
Skälet till att jag ändå valt denna benämning kommer av att jag, innan jag går in på
fliten och de resonemang kring sysselsättning som var förenade med denna, i två
avsnitt behandlar förhållningssätt gentemot befolkningen, vilka av tidigare forsk-
ning tillskrivits merkantilisterna.

I ett första avsnitt återvänder jag till den i kapitel 2 redan berörda, vanligt före-
kommande tesen att merkantilisterna i gemen önskade en fattig befolkning, vilken
för låga löner skulle arbeta för statens välstånd. Därefter berör jag kort frågan om
befolkningens storlek. I den gängse bilden av merkantilismen ryms uppfattningen,
att denna, inte utan en viss iver, förespråkade en så stor befolkning som möjligt.
Ofta kopplas strävan efter en stor befolkning samman med tesen om de låga löner-
nas ekonomi; genom en stor befolkning kunde lönerna pressas ned. En genomgång
av stormaktstidens polititexter visar dock att intresset för frågan om befolkningens
storlek var ganska lågt.
                                                          
1 [Boutald] 1707, s 173.
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Den fattiga befolkningen

Jag skall först upprepa något av vad som sagts i kapitel 2. De låga lönernas ekonomi
har av Heckscher och många efter honom framhållits som en central princip för
merkantilismen. Enligt denna skulle den största delen av befolkningen hållas i
fattigdom, samt för låga löner arbeta för statens välstånd. Denna princip har (mer
eller mindre implicit) hävdats vara byggd på två argument vilka skulle bottna i hur
merkantilisterna betraktade människan. Det första argumentet var normativt och
instrumentellt. Statens väl krävde en talrik och fattig befolkning, vilken kunde
behandlas som ett redskap för staten i dess strävan att utöka sin makt och rikedom i
förhållande till andra stater. Det andra argumentet utgick däremot från en faktisk
eller deskriptiv uppfattning av vissa människor, nämligen det arbetande flertalet,
såsom av naturen lat. Det ansågs inte arbeta överhuvudtaget om det inte drevs
därtill av nöd. Det senare av dessa argument har behandlats i kapitel 2. Här skall jag
ta upp det förra.

Tesen om de låga lönernas ekonomi har under senare år kommit under kritik.
En kritiker är Per-Arne Karlsson, i en recension av Karin Johannissons arbete Det
mätbara samhället, som ligger i linje med Heckschers bild. Som en följd av den
betydelse han tillskriver det aristotelisk-skolastiska inflytandet på den frihetstida
merkantilismen (se kapitel 2), ifrågasätter Karlsson tesen om de låga lönernas
ekonomi, samt menar att Johannisson och andra missförstått eller hårdragit
betydelsen av ordet fattiga. Detta, menar Karlsson, skall utläsas som flitiga eller
arbetsamma snarare än fattiga, och dess innebörd kan därför inte tas ad notam.2

Ofta citerade uttryck som ”en myckenhet fattiga är en nations rikedom” skall läsas
som ”en myckenhet flitiga” och därmed sorteras under merkantilismens strävan
efter en större befolkning. Att däremot aktivt hålla befolkningen fattig i syfte att
öka statsinkomsterna stred enligt Karlsson mot de aristotelisk-skolastiska idéerna
om det rättvisa priset och om att invånarnas behov beroende på ställning i hierarkin
skall tillfredsställas. Detta är förvisso en rimlig tanke, och jag skall nedan visa på
flitens stora betydelse i polititexterna. Här spelar emellertid Karlssons kritik mindre
roll, emedan det under stormaktstiden inte förekommer några uttalanden om
”fattiga” av den typ man finner under frihetstiden och som Karlsson avser.3

Tesen om de låga lönernas ekonomi har för stormaktstidens räkning ifrågasatts
på annat håll i och med framför allt Stellan Dahlgrens forskning om kameralismen.
Dahlgren har i en uppsats menat att Karl XI:s regenttid på det samhällsekonomiska
planet präglades av eller kan sägas ha varit kameralistisk.4 Medan merkantilismen
var en lära kring handel var kameralismen enligt Dahlgren, ehuru den inbegrep

                                                          
2 Per-Arne Karlsson 1990b.
3 I förbifarten kan sägas, att eftersom flit var en framstående dygd i den aristoteliska dygdeläran,
ges ett argument mot Karlssons kritik; omskrivningen av ”de flitiga” till ”de fattiga” förefaller
utifrån den aristoteliska etiken inte rimlig.
4 Dahlgren 1993, s 130.
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mycket av det som rymdes inom merkantilismen, en samhällsteori, vars betoning
låg på statens stora betydelse för samhället.5 Dahlgren menar att beskrivningen av
kameralismen som förfäktande de låga lönernas ekonomi är missvisande. I själva
verket var statens välstånd sammanflätat med undersåtarnas välstånd.6 Statens väl-
stånd var nödvändigt för samhällets bestånd och undersåtarnas väl och ve, men
undersåtarnas välstånd var grunden – om inte av annat så av fiskala skäl – för
statens styrka.

Den empiriska undersökning som närmast följer kommer i hög grad att ligga i
linje med Dahlgrens och Åsa Karlssons resultat, och det förefaller också som om
dessa vunnit visst genomslag under senare år.7 Man kan därmed tycka att den slår in
öppna dörrar (av skäl redovisade i inledningskapitlet har jag dock valt bort begrep-
pet kameralism). Den empiriska grunden för deras resultat är emellertid av måttlig
omfattning. Såsom redan sagts har också rön rörande frihetstida merkantilism,
genom uttalanden om ”alla merkantilister” och så vidare, kommit att hållas för
giltiga även för stormaktstiden. Jag finner det därför särskilt angeläget, att en revi-
dering av synen på fattigdom inom det stormaktstida ekonomiska tänkandet
förankras stadigt i källorna. Empirin för de låga lönernas ekonomi hämtas från
frihetstiden, och då i synnerhet från Anders Nordencrantz och Anders Berch.
Denna uppfattning har dock tillskrivits även den stormaktstida merkantilismen,
vilket väl till en del måste förklaras genom bristen på empiriska undersökningar
beträffande den perioden.

Senast har Christina Unger tillskrivit det stormaktstida ekonomiska tänkandet
denna ståndpunkt. Detta baserar hon dock inte – till skillnad från de övriga resul-
taten i hennes avhandling om 1600-talets fattigvård – på några empiriska utsagor,
utan på två utländska verk rörande ”Europa”, varmed skall förstås de stora, domine-
rande länderna.8 På andra håll framstår uppfattningen om de låga lönernas ekonomi
som en truism. Tesen om de låga lönernas ekonomi tas fortfarande ofta för given, så
snart merkantilismen är uppe till behandling eller nämns i förbigående.9 Situatio-
nen förefaller för övrigt vara liknande vad beträffar den internationella forskningen,
där vid sidan av Heckscher Edgar Furniss bidragit till att etablera vad Magnusson

                                                          
5 Ibid., s 119, där det emellertid framstår något otydligt; se även Åsa Karlsson 1994, s 62ff.
6 Dahlgren 1993, s 119.
7 Jordansson 1998, s 27f; Lennersand 1999, s 29.
8 Unger 1996, s 93, not 98. De åberopade verken är Geremek 1991 samt Lis & Soly 1982. Se
även Utterström 1978, kap 1, som utgår från den faktiska driften av barnhuset i Stockholm och
inte på tidens doktrinära tänkande.
9 Så t ex i Ahlström 1987, s 8f; Lönnroth 1996, s 33; Qvarsell 1991, s 155; Ödman 1995, s 332ff;
Virrankoski 1995; Jarrick 1997, s 283, not 226; Frängsmyr 2000, s 198. Virrankoski skriver slar-
vigt (s 77) om merkantilisterna att ”gentemot arbetarna förhöll man sig helt utan skrupler: deras
uppgift var, att mot lägsta möjliga lön tjäna kronan och förmöget folk”, med hänvisning till en
passage i Gustaf Utterströms Jordbrukets arbetare (1957), som dock inte rör merkantilisterna, utan
lagstiftningen rörande obesuttna och tjänstehjon.
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med rätta benämner ”den populära synen”.10 Enligt Magnusson kommer de låga
lönernas ekonomi överhuvudtaget inte till uttryck i 1600-talets engelska merkanti-
lism.11 Med detta sagt går vi över till den svenska empirin.

I riksskattmästaren Gustaf Bondes inrikespolitiska program av år 1661 fram-
hålls, att det finns ett samband mellan kronans och undersåtarnas välstånd. Ett visst
välstånd för gemene man är en förutsättning för kronans välstånd, och därmed för
hela rikets upprätthållande:

Her vid synes nödigt att man söcker alla uthväger till undersåthernes velståndh, ty ther
aff måste Rijket florera, och aff theras velferdh haffva sin största inkombst. En
konungh, som haffver rijke undersåthare, haffver på alle förefallande olycklige
hendelsser altijdh något att tilgå, men then fattige undersåthare haffver, blifver och een
fattig herre, och veet thet han intet utj sin högsta nöd kan blifva adsisterat, måste
resolvera till extrema, som både för rättvijsan och annat är olofligit.12

Det snarast fiskala samband som Dahlgren i sin diskussion av kameralismen påtalat
mellan furstens och undersåtarnas välstånd framträder tydligt hos Bonde. Denne
fastslår också lakoniskt att fursten inte vinner på att plundra sina undersåtar; det är
bättre att ”miölka koon än slåå henne för hufvudhet…”, ett uttalande som förvisso
inte behöver knytas till någon specifik kameralistisk diskussion. Snarare är det,
vilket ju också utgivaren av en ordspråkssamling från år 1665, Christopher Larsson
Grubb, förklarar, endast en version av det gängse och mycket gamla, på herde-
metaforiken grundade uttrycket att den gode herden inte skinnar, utan klipper sina
får.13 Det uttrycket är i sin tur vanligt i de predikningar över hustavlan som rör
överhetens plikter. Hos Petrus Jonæ heter det följaktligen:

Til thetta hörer ock att Öffwerheeten icke vthblåttar Landet medh pålagor/ uthan sigh
för sitt stoora omaak medh skäligom och nödtorfttigom inkomstom benöya låter.
Hedningar hafwa sagt/ thet wara Herdans kall/ att han klipper Fååren/ och icke tager
hwdene aff them.14

Fattiga undersåtar var emellertid skadliga, inte endast av fiskala skäl, utan även för
näringslivet. Vi har tidigare sett viljan att tillvarata landets resurser och skaffa
kontroll över handeln. Fattiga människors möjlighet att driva handel är begränsade.

                                                          
10 Magnusson 1999, s 155; Furniss 1957, kap VI (utgavs första gången 1920); Coats 1958, s 35f,
46; Johnson 1965, s 287ff; Roll 1978, s 97; Garraty 1980 s 36-55.
11 Magnusson 1999, s 155.
12 Bonde 1913, s 49. Se även s 45.
13 Ibid., s 53. Jmf illustration, s 214 samt Peil 1983; se kapitel 5, s 124. Bondes uttryck förklaras
hos Grubb 1665, s 69, på följande vis: ”Bättre molcka Kohna/ än slåna för hufwud. i. e. [id est]
Bättre är lijtet länge nyttia/ än alt på en gång ödha. Keys. Tyberius [kejsar Tiberius] skal förden-
skull hafwa sagt: Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere” [den gode herden klipper fåren, och
skinnar dem inte]. Heckscher 1949, s 831f, har helt missförstått bildens innebörd. Se också
Wittrock 1917, s 83, för ytterligare ett exempel på ordspråkets användande.
14 Jonæ 1605, s 268. Hunnius 1606, s 131f, och Fischer 1618, s 159, använder samma bild.
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Ett brev från kronan till kammar- och kommerskollegium av år 1696 angående ett
förslag av en lagman Cedercrants beträffande Gotlandsbornas handel är talande.
Där hävdas att de främmande har tagit över handeln och därmed vinsterna, samt att
detta beror på gotlänningarnas fattigdom. Deras armod förhindrar dem att skaffa
nödvändiga fartyg för att kunna bedriva handeln. Cedercrants menar också att det
endast är detta armod som är orsaken till det dåliga tillståndet. Hade de blott medel
skulle man kunna utgå från att gotlänningarna gjort allt de kunnat för att föra över
handelsvinsterna från utlänningarna till dem själva:

Så är jämwäl troligit, att deras egen necessitet och medel-löshet lärer hafwa hindrat dem
sig genom deras egen Seglation att förkofra, ståendes elljest wäl till præsumera,
inwånarne på Gottland lära hafwa giordt all flit att förskaffa sig egne Farkåstar, på det
de således måtte sielfwe behålla den winst, som frackterne och Trafiquen af sig kasta,
om de der till hade haft medel och utwäg...15

I det senare 1600-talets ekonomiska diskussion betonas ofta sambandet mellan
kronans välstånd och invånarnas. Såväl i många ekonomiskt inriktade skrifter från
denna tid, som i riksdags- och riksrådsprotokollen framhålls detta, liksom även
behovet av en mindre fattig befolkning.16 Abraham Sahlstedt för en diskussion om
den för svensk del skadliga handel ryska köpmän drivit på Sverige i det att de köpt
obearbetad koppar i utbyte mot onödiga och skadliga varor. Han menar att en
bättre ordnad handel (svenska manufakturvaror mot reda pengar) skulle innebära
en bättre inhemsk ekonomi, något som i sin tur skulle föra med sig såväl mer kapi-
tal inom landet och starkare näringar som högre arbetslöner (något som Sahlstedt
uppenbart ser som positivt).17 Johan Claesson Risingh skriver att ”thet är Regenters
Macht och Härligheet, at the snält, rijkt och myckit Folck hafwa at öfwer råda; men
ther lijtet, fattigt och osnält Folck är, ther hafwa Regenterna ringa Macht, Frijmodh

                                                          
15 ”Till Cammar och Commerce-Collegium om Lagmans Cedercrants förslag, angående Handelens
förkofring och Inbyggarnes wälstånd på Gottland” (23/12 1696), Stiernman, Samling, V, s 627f.
16 ”Kongl. Commerce-Collegii berättelse för åren 1661 och 1662”, i HSH XXXII, s 290, 293,
294, 305; Jean De la Vallée 1953, s 105; ”Memorial på de ährender, som Kongl. Maj:t nådigst
hafwer funnit godt och nödigt, låta deß Commercie-Collegium något öfwerläggia, beswara skrifte-
ligen, och med uthförligit Sentiment förklara” (12/12 1666), Stiernman, Samling, III, s 411; ”Ner
undersåterne må väl, må ock Kongen väl”, Drottning Kristina (!) i SRP 24/1 1650; uttalande av
kommerskollegii president Knut Kurck i riksrådet år 1671, Gerentz 1951, s 117; RAP 27/6, 4/7
1668; bilaga 6, ”Ridderskapetz och Adelens uppå denna påstående Rijkzdagh nödvendige
besvähr, som Hans Kongl. Maij:tt till nådig resolution underdånigst insinueras”, 1680, punkt 53,
s 277; 14/9 1686; 11/11 1693 och bilaga 7, ”Kongl. Maij:tz proposition till Ständernes full-
mächtige secrete utskått om rijkzens närvarande tillstånd och angelägenheter i anseende till det
inhemiske väsendet”, s 120, 1693; bilaga 6, ”Kongl. Maij:tz nådigste proposition angående det
inrijkes tillståndet”, s. 378, 1697. ”Landshöfdingen öfver Wester- och Österbotten Johan Graans
berättelser för åren 1662, 1668 och 1670. 3. Berättelse om Lappmarken, af år 1670”, HSH
XXXI, 315-318; ”Kongl. Maj:ts Placat, angående Humle-Gårdar, deras inrättande, och hwad
som där tillhörer” (10/7 1687), Stiernman, Samling, IV, s 885.
17 Sahlstedt, Gazophylacium, s 8, Nordinska samlingen 1516, UUB.
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och anseende.”18 Heckscher själv nämner att det inte finns några argument för en
fattig befolkning heller i Risinghs ofullbordade Traktat om kiöp-Handelen.19

Under tidig stormaktstid påtalas det nämnda sambandet från tid till annan. I
Axel Oxenstiernas ymniga produktion finner man ett flertal passager, vari befolk-
ningens fattigdom beskrivs som ett gissel som omöjliggör ett fungerande närings-
liv.20 I de fora där ekonomiska spörsmål diskuterades förekom inga pläderingar för
fattigdomens nytta medan där fanns ett fåtal påminnelser om sambandet mellan
statens och undersåtarnas välstånd.21

Även mot stormaktstidens slut framhölls sambandet, såsom också visats av Åsa
Karlsson.22 Christopher Polhems skrifter är fulla av formuleringar av följande slag:

Huad ähr æconomia Publica?
Det ähr en sådan dispositio och ordning öfver ett rijke, som kan holla dess Invånrar i
stadigt vällstånd medelst huilket dess Konung görs capabel att försvara sig och sine
undersåtrar för fienteligit infall, sampt alt anat som till ett gott regem[en]te fodras.23

Liknande påståenden finns även hos Israel Nesselius, Sven Lagerlöf, Nicodemus
Tessin, Casten Feif och Johan Silfwercrantz.24 Feif skrev sålunda att kungen lär
”med särdeles bekymmer sörja för dess undersåtares välfärd och uphielpande utur

                                                          
18 Risingh 1669, s 5. Risingh påtalar detta samband vid ett flertal tillfällen; s 8f, 50f, 77, 83f. Det
står också ”snält” och inte ”snålt” såsom passagen felaktigt citeras i en del doktrinhistorier; Lönn-
roth 1987, s 409; Pålsson Syll 1998, s 55.
19 Heckscher 1936, s 699. Detta förklarar Heckscher genom en intressant ad hoc-förklaring.
Argumenten för nyttan av en fattig befolkning, enligt Heckscher så vanliga inom den intellektu-
ellt högre stående engelska diskussionen, låg bortom Risinghs horisont; han var inte tillräckligt
klok för att förstå fördelen i dem. Det som alltså var en insikt hos de senare liberalerna var bris-
tande intellektuell förmåga hos Risingh.
20 ”Rådslag över åtskilliga rikets ärender” (14/12 1636), HSH XXXIII, s 130, 141. ”Instruction för
Handels eller Commercii Collegio, som Hennes Kongl. May:t är til wärka at anrätta, och måste
hafwa Inspectionen på alle Navigations, Commerciers och Manufacturers befordring i Swerige och
deß vnderliggiande Provincier; och hwarefter samme Handels Collegii Directorer och Assessorer
hafwa sig at rätta” (23/8 1651), Stiernman, Samling, II, s 671, 674. Se även ”Fullmacht och
Placat opå thet nyss anordnade Collegium af Commercierna” (28/11 1637), Stiernman, Samling,
II, s 110.
21 Här avses SRP och RAP. För det nämnda sambandet, se SRP 19/7 1636 (Rikskanslern.
Uttrycket ”hvar undersåtharne vexe, då vexer och Chronones medell” avser inte befolkningens
storlek, utan dess ekonomiska situation); 23/7 1640.
22 Åsa Karlsson 1994, s 57-78.
23 ”Æconomia publica i frågor och svar stäld” (1717-1718), Polhem 1951, s 93. Se även ”Till
minnes om koppar myntning” (1715), Polhem 1951, s 10; i ”Utlenska rådslag och maximer emot
dee svänske och deras œconomie” (senast 1720) planerar utlänningar Sveriges fördärv, genom att
förmå den svenska kungen att plundra sina egna invånare, s 134.
24 Israel Nesselius, Project, huru Swerige genom finesse med handel och wandel, kan upkomma, II.17,
Bergshammararkivet, RA. Lagerlöf 1714b, s 65 (”När inwånarena i ett land… vtödas af krig och
hunger och pestilentia, eller elljest för mycket twingas/ at de ey hafwa lust och macht at arbeta; då
blifwer ett fruchtsamt land förswagat och ofruchtsamt”); Nicodemus Tessin, ”Instruction,
whareffter K. Maij:tz Nådigste willie är at dess N.N. wid dess embete skall hafwa sig at förhålla
och rätta etc” (1718), HSH, band XXX. Se även Bode 1723, t ex s 10, 43.
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den stora fattigdomen, medan Hans M:t nu har sport, huru skadeligit det är at vara
en herre öfver fattiga undersåtare.”25

Polhem skrev, att det skenbart kan förefalla onyttigt för ett rike, att ”bönder och
den gemena pöbelen ähro rijka emedan de eij hafva det förståndet att i stillhet och
med förnufft bruka det samma sig till godo”, utan istället hemfaller åt ”alla handa
oskikelige lefverne med fylleri och dylikt”. Detta felslut görs lätt, emedan till exem-
pel Frankrike är ett rikt land fyllt av fattiga bönder. Det är dock orimligt av flera
skäl. Dels är det ingen hugnad för den rike att ”see så många tusen meniskor
crepera och lijda nöd”. Dels skall de som äger fast egendom, bland andra bönderna,
också förunnas att äga lös sådan. Endast de som äger enbart lös egendom för
densamma ut ur riket. Framför allt är det dock ”högst strefvande mot den Christe-
liga kierleeken sampt skadeligit för hela Societeten i gemen”.26 Polhem ifrågasatte i
en annan text att fattigdomen skulle vara det främsta incitamentet till arbete.
Snarare innebar fattigdom en orsak till förtvivlan och hopplöshet, medan ett visst
välstånd fungerade som en sporre till att utöka detsamma.27

Polhem menade förvisso att bönderna inte borde bli för rika. Han ansåg dock,
att det samtidigt inte var någon större risk att detta skedde, då rikedomen i ett i
hushållningskonsten rätt ordnat rike enligt honom alstrades i städerna och i en
växande icke-agrar sektor.28 Även om bönderna inte skulle vara rika, skulle de inte
heller vara fattiga. Såväl fattigdom som ett för stort välstånd utgjorde hot mot
samhällsordningen.

Den gängse tolkningen av den merkantilistiska människosynen är oklar beträf-
fande vilka det var som skulle hållas i fattigdom. Argumenten ovan gäller främst
bönderna, vilka utgjorde rikets skattebas. Att försätta dessa i fattigdom skulle ha
uppfattats som en dåraktig politik av de ovan nämnda författarna. Därmed har
emellertid inte sagts, att man lade vikt även vid arbetarnas villkor. Är det således
dessa som skall hållas vid existensminimum? Enligt Christina Unger var de låga
lönernas ekonomi en ledande princip redan i 1600-talets tidigaste förslag till fattig-
vårdsstadga, från 1624. Denna präglas av en mycket sträng arbetsmoral. Alla som
kan bidra med någon arbetsinsats, skall göra det. Den fattiga befolkningen delas
sedan gammalt in i två grupper: orätta fattiga, vilka försörjer sig på tiggeri, ehuru
arbetsdugliga, samt rätta fattiga, vilken grupp utgör de som i varierande grad är
oförmögna att genom arbete ordna sin försörjning, och som därför skall ha rätt att
tigga. De orätta fattiga skall nu sysselsättas i samhället, eller annars sättas i tukthus
för att där tvingas till arbete.29 Inte ens de rätta fattiga skall dock ges anledning att

                                                          
25 Brev från Casten Feif till Nicodemus Tessin, 27/4 1711, Andersson 1859, s 135.
26 ”Upmuntring och förslag till federneslandetz reparation” (ca. 1720), Polhem 1951, s 127f. Att
Polhem diskuterar frågan visar, att även den motsatta åsikten fanns. Se även Thim, Talanders
dröm, s 48, L127, UUB
27 Se kapitel 2, not 35.
28 ”Om rikssens cultur [1]”, bilaga till brev till Eric Benzelius, 2/9 1722, Polhem 1941-1946,
s 146.
29 ”Förslag till fattigvårdsstadga och hospitalsordning, Mars 1624”, AOSB, band I:1, s 351, 356.
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tigga, utan ges uppehälle i hospital, i vilka endast dessa skall beredas plats, och där
de skall arbeta efter förmåga; där ”skall dem icke lättian tillstädies, utan sådant
arbete pålegges, som svarar deras kraffter, och hvadh de i så motte förtiäna, ded
vändes hospitaled till godhe”.30

Enligt Unger hade ”synen på arbetsamhet och fattigdom… också ett samband
med det ekonomiska tänkandet: den fattige skulle vara nyttig och för låg lön arbeta
för sitt lands välstånd”.31 Några sådana nationalekonomiska hänsyn förefaller dock
inte ligga bakom de stränga arbetskraven. De orätta fattiga skulle skaffa sig sin egen
försörjning, och inte parasitera på det övriga samhället. De rätta fattiga skulle bidra
till sin försörjning, genom att med sitt arbete bidra till det hospitals ekonomi, där
de var intagna. Ett strängt arbetskrav, med tvångsåtgärder i syfte att sysselsätta
människor man uppfattade som ”lättingar” är här inte ett uttryck för ett national-
ekonomiskt intresse. Såsom Unger själv påpekar, är vad som uttrycks i texten
snarare en oro för ett hot mot samhällsordningen, nämligen lättjan och det med
denna förknippade tiggeriet.32 Det framgår också av förordningens inledning där
det redogörs för att dess syfte bland andra är ”att holla ungdomen till arbete, ifrån
lättian, till ähra och dygdh, ifrån last och blygsell…”33

Inte heller i seklets senare fattigvårdsstadgor ansågs att de intagna skulle bidra till
statskassan genom låglönearbete. Orätta fattiga och föräldralösa barn skulle skickas
till tukthus och barnhus för att där utföra ärliga och dygdiga arbeten. Motivet var
etiskt snarare än ekonomiskt. Inkomsterna genererade inom dessa institutioner
avsågs främst kunna täcka deras utgifter.34 Snarast som en positiv bieffekt ansågs
tvångsarbetet bidra till att förstora den inhemska produktionen och därmed
förbättra handelsbalansen.

På annat håll uttrycktes dock tanken att manufakturer vari arbetskraften bestod
av fångar och barnhusbarn, kunde och borde bidra till statskassan. Såsom är väl
känt visade överheten stort intresse för att få igång en fungerande inhemsk manu-
fakturproduktion. Ett resultat av denna strävan är manufakturkommissarien Jean
De la Vallées Memorial om manufacturernes inrettande i landet…(1666), vilket har
sagts uttrycka tidens merkantilistiska tankar på ett ovanligt färgstarkt och åskådligt
                                                          
30 Ibid., s 355.
31 Unger 1996, s 93.
32 Unger 1996, s 95f. Conny Blom 1992, som redogjort för offentlig vård och attityder och värde-
ringar kring denna, framhåller inte sambandet mellan nationell ekonomi och arbetskrav, utan
snarare den lutherska arbetsetiken.
33 ”Förslag till fattigvårdsstadga och hospitalsordning, Mars 1624”, AOSB, band I:1, s 351.
34 ”Kongl. Maj:tz til Swerige, wår allernådigste Drottnings och Frökens, Ordning och Stadga,
huru hållas skal medh Tiggare och fattige, som rätt Allmoso behöfwe: Item medh Landstrykare
och Lättingar” (28/2 1642), Stiernman, Samling, II, s 327-334. ”Confirmation och förbättring på
några barnhusets i Stockholm inkomster och andra wilkor” (11/6 1650), Ibid., s 629ff. Förslag
till fattigvårdsförordning av år 1650 (1649?), samt av år 1668, Dahlberg 1893, bilagor A-B.
”Donation och Privilegium på allehanda Handwärk för Barnhuset” (27/7 1666), Stiernman,
Samling, III, s 372ff; ”Kongl. Maij:ts nådige Resolution, gifwen Borgmästare och Råd här i Staden,
uppå det underdåndigste anhållande de angående Barnhusets nödwändighet hafwa insinuera låtit”
(26/3 1675), Stiernman, Samling, IV, s 82f.
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vis.35 Det är ett förslag att på nationell nivå skapa ”hantverkshus”, ledda av kunniga
hantverkare, ofta inkallade från utlandet, och till stor del kopplade till barn-, tukt-
och spinnhus. Det redan befintliga barn- och tukthuset i Stockholm skulle
omvandlas till en mönstermanufaktur.36 Enligt De la Vallée borde

considereras, att igenom barnhuusetz tillhielp största dhelen som till
handtwärkzhuusernas behof blifwa till arbetet brukadhe, äro barn och ungt folck, som
ringa arbetzlöhn bekomma, såsom och, hwadh i tucht- och spinnehusen till
handtwärkzhuuserna förfärdigas, kostar allenast maten effter nödhtorfften upå them,
som till straff arbeta skohla.37

Emellertid var denna de låga lönernas ekonomi begränsad till att gälla just fångar
och barnhusbarn. Det hävdades inte att även andra skall arbeta för låga löner. Det
är, såsom skall visas nedan, föga djärvt att påstå att de ekonomiska syftena med de
manufakturer vilka baseras på tvångsarbetskraft endast är sekundära hos De la
Vallée. Främst var deras syften etiska och disciplinerande. Det var endast de mora-
liskt fördärvade – vuxna fångar – och de vilka löpte störst risk att fördärvas –
fattiga, föräldralösa barn – som skulle arbeta för en minimal lön. De mer
skötsamma arbetarna däremot var det annorlunda med; vi har ju tidigare sett De la
Vallée hänvisa till människans själviskhet.

De la Vallée påstår att en varas dyrhet härrör av två skäl, nämligen priset på de
varor och material varav varan tillverkas, samt arbetslönerna. Arbetarnas löner gör
arbetet dyrt, pga ”dyra lifzmedel, huushyra, för prechtig klädesdrecht öfwer
ståndheet, öfwerflödigt drickande och slösande, försummelse i arbetet och annat
sådant, hwilket dhe som arbetet hafwa skola, betala måste”.38 Att därutav anta att
De la Vallée förespråkar låga löner är lätt gjort. Så är dock inte fallet. Tvärtom
menar han att låga löner och hårda arbetsvillkor vållar manufakturerna och därmed
samhället stor skada.39 Istället lyfter han fram den andra faktorn bakom prisernas
dyrhet, priset på de varor och material som krävs för produktionen av en vara. Det
är denna faktor, och inte lönerna, som gör de svenska manufakturprodukterna för
dyra. De la Vallée föreslår två metoder för att tackla detta problem. För det första
måste landets naturresurser uppletas och utnyttjas bättre. Det skulle medföra lägre
import, och därmed en bättre handelsbalans. Det skulle även sänka transport-
kostnaderna, då man kunde förlägga manufakturerna i områden där nödvändiga
material finns tillhanda. Detta ligger ju helt i linje med vad som ovan redovisats
rörande den materiella aspekten av rikets hushållning. För det andra skall kom-
merskollegium ge manufakturerna speciella privilegier, varmed deras arbetare och

                                                          
35 Corin 1958, s 47.
36 Ibid., s 47f, Unger 1996, 221f. Se även De la Vallée 1953, s 86, 109.
37 Ibid., s 101.
38 Ibid., s 57.
39 Ibid., s 69. De la Vallée har här främst till Sverige inkallade utländska hantverkare i åtanke.
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hantverkare erhåller lindringar från pålagor och skatter. Därigenom kan även dyrare
material användas i produktionen utan att priserna för den skull blir för höga.40

Uttalanden om lönenivåerna är få såväl i De la Vallées memorial som annor-
städes. Att sambandet mellan låga löner och fattigdom, och därmed det samhälls-
fördärvliga tiggeriet, inte var dolt för 1600-talets människor visar ett yttrande av
Stockholms ståthållare Herman Fleming i riksrådet 1651. Denne menade, att en
orsak till det myckna tiggeriet i huvudstaden berodde på de många båtsmännen,
vilka inte kunde försörja sig och de sina på den låga lönen, och som därför tving-
ades låta sina barn tigga.41 Frågan kring låga löner berörs senare av Johan Silfwer-
crantz, som menade att det krävdes uppsikt över förläggarna så att de inte lade
lönerna för lågt, emedan väl betalda arbetare är mer flitiga att göra ett gott arbete.42

Utöver de ovan anförda exemplen formligen kryllar det i de förordningar och
dylika dokument som publicerats av Stiernman och andra av uttryck för överhetens
vilja att ”förkovra” landets undersåtar. I vilken grad dessa formuleringar skall tas på
allvar är svårt att avgöra; de är av schablonartad natur, och jag finner det inte nöd-
vändigt att ta någon större hänsyn till dessa fall.

Den talrika befolkningen

Argumenten för fattigdomens gynnsamma effekter för statskassan var under stor-
maktstiden få. Enligt tesen om de låga lönernas ekonomi skulle befolkningen till
viss del hållas i fattigdom genom dess talrikhet. Eftersom min ambition är att empi-
riskt granska grunderna för denna tes finns det anledning att helt kort granska även
detta påstående, i synnerhet som bilden av merkantilismen som svärmande för en
stor befolkning haft stor genomslagskraft.

Heckscher vet klara besked: ”I det stora hela betecknades emellertid merkanti-
lismens glansperiod, senare delen av 1600-talet, i alla länder av en nästan fanatisk
iver efter folkökning”. Syftet var att till en låg kostnad driva upp produktionen.43

För frihetstidens del har uppfattningen att en större befolkning vore mycket önsk-
värd fastslagits, och den politiska aritmetiken och tabellverkets tillkomst visar på
frihetstidens mycket stora intresse kring befolkningsfrågor.44 Huruvida det var i
låglönesyfte är dock en annan fråga, som inte är lika lätt besvarad.45

Med detta i åtanke var de stormaktstida ekonomiska tänkarna märkligt lite
intresserade av befolkningsutvecklingen. Efter den tämligen omfattande genomgång

                                                          
40 Ibid., s 74f, 82f, 87ff.
41 SRP 3/11 1651.
42 Se kapitel 2, not 34.
43 Heckscher 1953, II, s 150, min kursivering.
44 För forskning kring detta se Johannisson 1988; Hutchinson 1959; Liedman 1986, kap 3:2;
Utterström 1962, passim, tonar ner inflytandet från merkantilistiskt tänkande till förmån för en
upplevd akut brist på folk i jordbruket.
45 Detta förstås eftersom uppfattningen att Sverige var underbefolkat var vida spridd under 1700-
talet; det menar Utterström 1962, s 263. Till exempel
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som gjorts i och med denna avhandlings olika empiriska undersökningar kan fast-
slås att uttalanden kring befolkningsfrågan är fåtaliga och för det mesta måttfulla.46

En större befolkning ansågs vara fördelaktigt och önskvärt. Axel Oxenstierna
sade vid riksrådet 1637 att ”Friheet i negotien och myckenheet aff folcket ähre
medell, att een stadh kommer opp och florerer”.47 Året innan sade Per Brahe att det
var ett rikets fundament att landet var välbefolkat (”populost”).48 Vid en annan
sammankomst upprepade Brahe sin synpunkt och fick medhåll av riksmarskalken
Jacob De la Gardie och Claes Fleming, varmed det framgår att vad som efterlystes
var en större befolkning i städerna, som nu ansågs vara för små för att deras
näringsliv skulle kunna fungera till fullo.49

Sahlstedt skrev i sitt arbete av år 1686 att ett folkrikt land är mäktigt, och att
befolkningen ökade när handel och näringsliv tilltog. Däremot framhöll han aldrig
folkökning som ett medel till rikedom eller näringslivets tilltagande.50 Sven Lagerlöf
framhåller år 1714 det goda i att en befolkning ”på tiänligit sätt ökas” – i motsats
mot när den förminskas av krig, hunger och sjukdom.51 Risingh är helt klart en vän
av en större befolkning. Vi har ovan sett Risinghs mening att ”Thet är Regenters
Macht och Härligheet, at the snält, rijkt och myckit Folck hafwa at öfwer råda; men
ther lijtet, fattigt och osnält Folck är, ther hafwa Regenterna ringa Macht, Frijmodh
och anseende.” Att påstå att detta skulle vara ett uttryck för en fanatisk iver efter
folkökning eller – som Pålsson Syll – för en fullfjädrad merkantilism är att dra för
stora växlar av passagen.52 Ordspråksboken brukar i alla fall inte räknas till de
merkantilistiska skrifterna, och nog är Risinghs mening inget annat än en parafras
på en vers i dess fjortonde kapitel: ”ther en Konung mykit folck hafwer/ thet är
hans herligheet/ men ther lijtet folck är/ thet gör en Herra blödigh”.53

Risingh säger emellertid också att folket bör bringas till ”macht och mycken-
heet”, samt redogör för olika åtgärder vilka han menar skall förmera folket.54

Därmed är han den som går längst i befolkningsfrågan av de författare och skrift-
ställare som behandlas i denna avhandling. Christopher Polhem menade i en av
sina tryckta texter om hushållningen att svenskarna var det folk som växte mest,
                                                          
46 Skillnaden mellan stormaktstida och frihetstida syn på befolkningstillväxt har förvisso fram-
hållits tidigare; Montgomery 1933, s 262f; Rolf Å Gustafsson 142, 160ff.
47 SRP 11/7 1637.
48 SRP 30/6 1636.
49 SRP 5/7 1636. En liknande synpunkt framfördes av finansmannen och kommerskommissarien
Joachim Pötter (adlad Lillienhoff) vid riksdagen 1668; RAP 6/7 1668.
50 Sahlstedt, Gazophylacium, s 25, Nordinska samlingen 1516, UUB.
51 Lagerlöf 1714b, s 65.
52 Pålsson Syll 1998, s 55.
53 Ordspråksboken 14:28. Det gamla testamentets stora betydelse under stormaktstiden är väl
känt och har berörts i kapitel 4. Se även den medeltida, år 1634 tryckta furstespegeln Konnunga
Styrilse 1634, där det sägs att en furste måste ha många att råda över och styra. Det finns mig
veterligen ingen forskning kring uppfattningar om samband mellan stor befolkning och furstlig
makt i äldre politiskt och ekonomiskt tänkande, varför det är svårt att säga att en mening som
Risinghs är typisk för merkantilismen.
54 Risingh 1669, s 5f, citat s 5.
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vilket kan förklara varför befolkningsfrågan inte intresserade honom.55 Andra förbi-
går den, såsom Thim. Nesselius förespråkade invandring av protestantiska hant-
verkare, framhöll vid några tillfällen det fördelaktiga i en stor befolkning, men
förefaller ha menat att en stor befolkning följde av en ordentlig hushållning.56

Silfwercrantz menade att en stor befolkning var ett lands lycka om den var nyttigt
sysselsatt; om så inte var fallet var den däremot skadlig. Han menade även att
befolkningssiffran kunde bättras på genom import av lutherska mästare och hant-
verkare.57

Den vanligaste uppfattningen verkar vara den ovan redovisade, att kom endast
hushållningen i ordning, skulle befolkningen komma att växa.58 Mer konkret än så
var inte önskan om en större befolkning, och där fanns inga handlingsprogram för
att få befolkningen att öka. Det är rimligt att anta att de rådande förhållandena,
med små och outvecklade städer, inte annat kunde än att bekräfta och ytterligare
nära den uppfattningen. Friheter kunde ges till en eller annan nygrundad stad i
syfte att öka dess befolkning, men huruvida nytillskottet skulle komma från utlan-
det eller endast från den kringliggande landsbygden framgår inte.59 Som Jonas
Nordin framhållit var inte en befolkningsökning genom till exempel invandring per
se av godo. Befolkningstillskottet måste vara samhällsnyttigt, vilket åtminstone mot
stormaktstidens slut innebar att det skulle sysselsätta sig inom sjöfart och manu-
faktur. Fler bönder, och framför allt, fler egendomslösa, var inget överheten efter-
lyste.60

Stellan Dahlgren ser en medveten strävan att öka befolkningen under Karl XI:s
envälde, vilken tog sig uttryck bland annat i en vilja att utveckla bosättningar i
lappmarkerna samt rent allmänt skapandet av nya försörjningsmöjligheter.61 I själva
verket finns i dokumenten rörande lappmarken inga explicita önskningar om en

                                                          
55 Polhem 1721, s 33. Se dock en annan skrift, förmodligen av senare datum, ”Om manufacturers
nytta” (kan ha tillkommit i samband med riksdagen 1726-27), vari Polhem säger att ett lands
rätta rikedom är ”myket folk och myken neringzmedel”; Polhem 1951, s 328f.
56 Nesselius, Ett arcanum eller hemlig method att bringa folchet i rijet till en öfwerflödig myckenhet
(vari han förespråkar invandring av reformerta hantverkare från Frankrike, vilket han menar
skulle ha den positiva bieffekten, att sammansvetsa de olika protestantiska inriktningarna mot
papisterna och respektive grupps/lands fiender – invandrarna skulle också lära svenskarna flit och
nykterhet; Oförgripeliga tankar. 1. Om landets cultur i gemen i Swerige och Finnland, I, VII; Oför-
gripelige tankar huru Swerige kan komma at öfwerflöda af penningar, I.2, Bergshammararkivet, RA.
57 Silfwercrantz 1762, s 46f.
58 Detta var även den mest framstående av de tyska 1600-talskameralisternas, Johann Joachim
Bechers mening, vilket framgår tydligt av citat i Schaller 1993, s 202. Se om dessa dock
Heckscher 1953, II, s 151; Maier 1980, s 144 om von Seckendorff, som båda betonar den vikt
dessa lade vid befolkningsfrågan. Samma syn finns i Bode 1723, vars argument i sin tur är
hämtade från en annan av de mer framstående 1600-talskameralisterna, von Schröders Fürstliche
Schatz- und Rent-Kammer (1686); se Bode 1723, s 42f; Schauman 1910, s 29ff om författar-
frågan.
59 ”Kongl. May:tz til Swerige Privilegier, Landscrona Stad nådigst förunte” (14/3 1663), Stiern-
man, Samling, III, s 135.
60 Nordin 2000, s 109f.
61 Dahlgren 1993, s 123f.
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större befolkning, men jag tror ändå Dahlgren har rätt. Det man kan säga om synen
på befolkningens storlek är att man såg en större befolkning som något positivt, att
där rådde en viss optimism om dess möjligheter att växa, samt att man uppfattade
den rådande befolkningsstorleken som alltför liten.

Den sysselsatta befolkningen

Finns det då någon särskild inställning till befolkningen i polititexterna? Jag har
ovan menat att tidigare forskning inte tagit tillräcklig hänsyn till sysselsättnings-
frågan, och det är också vad gäller sysselsättningen som ett mer generellt
förhållningssätt gentemot befolkningen framträder. Detta förhållningssätt har dock
inte samhällsekonomiska grunder – såsom Keynes menade beträffande merkantilis-
terna – utan utgår från vad som i denna avhandling kallas den etiska aspekten av
hushållningen.

Påståendet att sysselsättningsfrågan inte i tillräcklig grad beaktats av forskningen
gäller inte den internationella forskningen om merkantilismen. Efter den liberala
kritiken mot merkantilismen gav Keynes den upprättelse i sin The General Theory of
Employment, Interest and Money (1936). Keynes menade inte endast att merkanti-
listerna uppfattade arbetslöshet som en följd av bristande investeringar, utan även
att strävan efter en aktiv handelsbalans syftade till att avhjälpa detta. En aktiv
handelsbalans skulle enligt Keynes såväl direkt öka utlänningars investerings-
benägenhet samt genom ett inflöde av pengar sänka räntenivån och därmed indi-
rekt öka den inhemska investeringsbenägenheten.62 Såsom Lars Magnusson liksom
Keynes kritiker påpekat var målet, den fulla sysselsättningen, ingenting som Keynes
påvisade empiriskt utan snarare något han antog eller tog för givet – och det inte
ens särskilt explicit – vilket förstås innebar en anakronism.63 Samtidigt var syssel-
sättningsfrågan en viktig fråga bland Europas tidigmoderna ekonomiska tänkare,
och andra, mer empiriskt lagda forskare har utvecklat Keynes tankar.64

Jag skall här inte gå in på denna forskning rörande främst de engelska merkanti-
listerna, utan istället visa på vilket sätt följande redogörelse skiljer sig från den
forskningen. I inledningskapitlet påpekade jag det faktum att ekonomin inom
doktrinhistorien normalt setts som ett självständigt territorium. Keynes och efter-
följare till honom såsom William D Grampp har framhållit sysselsättningens stora
vikt för merkantilisterna, och då utgått ifrån att dessa argumenterat kring syssel-
sättningen ungefär som ekonomer av idag.65 I det följande skall jag argumentera för
att 1600-talets svenska ekonomiska tänkare ville ha en så hög sysselsättning som

                                                          
62 Keynes 1936, s 335-339. En utmärkt redogörelse för Keynes syn och för kritiken mot denna
finns i Magnusson 1999, s 67-72.
63 Ibid., s 68f.
64 Ibid., s 69, 71f.
65 Grampp 1952, passim, särskilt s 467-473.
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möjligt, men att den önskningen bottnade i en uppfattning av arbete som i sig
ordningsbevarande, det vill säga som den samhällsfarliga lättjans motsats.

I en oration hållen år 1631 av Matthias Mylonius, sedermera diplomat och riks-
råd och adlad Biörenklou, hävdades att de gamla göterna ofta förde krig mot
grannländerna endast för att inte vara overksamma. För de beundrade göterna var
nämligen enligt Mylonius ingenting mer äcklande än sysslolösheten, som var en
farsot såväl i det offentliga som det privata livet, och därtill ungdomens fördärv.66

Det ihärdiga arbetet och fliten intog en central plats i 1600-talets världsbild. Fliten
och kampen mot lättjan utgjorde en väsentlig beståndsdel i sedelärorna och i
hushållningsläran.67 Inte endast den direkta avkastningen från brukandet av jorden
utan hela hushållets ordning och existens var avhängig husfaderns arbete, och
samma förhållande gällde för riket; endast genom överhetens ständiga flit kunde
detta bestå. I sin utläggning över hustavlan räknar Paulinus Gothus lättingar och
orätta tiggare till förbrytarna mot det sjunde budet:

Skamlöse Tiggiare/ som icke för lekamligh siwkdom och breckligheter/ eller armodh
skuld: Utan aff lättie/ kettio och lust til drinckerij/ tiwffnadt och störachtighet/ draga
Landet omkring/ och äro mongen til tunga och beswär.68

I kapitel 4 har jag visat att en viktig del av husfaderns arbete bestod i att hålla även
hushållets underordnade medlemmar till arbete och flit, så att de inte genom
sysslolöshet kunde hemfalla åt odygd. Laurentius Petri gav där uttryck för den
gängse meningen, att det fanns två skäl till varför husfadern måste hålla sitt folk
sysselsatt. Dels skulle de arbeta för brödfödan och inte vara andra till last, dels
skyddas de genom arbetet från de laster vilka följer av sysslolösheten.69

Det är alltså husfaderns uppgift att hålla hushållets medlemmar sysselsatta. Jag
skall nu visa att en liknande syn på fliten, lättjan och människans skyldighet att
arbeta förekommer i polititexterna, samt att husfaderns uppgift där togs på stort
allvar, varmed det alltså föll på överheten som den gode husfadern att hålla hus-
hållets alla lemmar vid arbete och dygd.

Lättjan och sysslolösheten var intimt förknippade med odygder av alla slag, eller
rättare: De övriga odygderna hade ofta sitt ursprung i lättjan. Det var inte för inte
som Gustaf Rosenhane i ett memorial från häxprocesserna 1673 såg bekämpandet
                                                          
66 Matthias Mylonius, De revoluta periodo bellorum gothicorum extra patriam sub… Gustavo
adolpho”. Exemplet är hämtat från Lars Gustafsson 1956, s 190.
67 För hushållningslitteraturen liksom utläggningar över hustavlan, se kapitel 4. För sedelärorna
och dylik litteratur, se Pacianus 1616, s 85-88 (furstespegel vari framhålls att fursten inte får till-
låta lättja); Girs 1627, kap II (där lättja ställs mot att använda förnuftet); Chronander 1647 (ett
didaktiskt drama om lättja och flit), passim; Axelius 1662, [s 15ff (då verket saknar såväl pagine-
ring som rubriker, har jag här paginerat det, med första textsidan efter inledningen som s 1)];
Hall 1673, s 85-89; Lemwig 1673, s 46ff; Du Four 1683, II; Cato 1693; Quarles 1696, §§ 54,
226, 298; Limburg 1697, s 22, 35; Cecil 1697, s 78, 83; [Boutald] 1707, s 173f; Comenius
1716, s 230f.
68 Paulinus Gothus 1631, s 87.
69 Se kapitel 4, not 80.
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av lättja, till exempel genom inrättande av lin- och vantmakerier i de drabbade
områdena, som ett medel att bekämpa trolldom och vidskepelse.70 I en politi-
instruktion av år 1639 anges att en ”hoop lättingar” slagit sig ner i städerna där de
försörjde sig på att utanför alla näringslivets system bränna öl och brännvin, samt
”lärandes en hoop odygder, men intet beflita sig om det allmänna Stadsens bästa”.71

I 1698 års tiggarordning påpekas som i tidigare liknande ordningar, att de flesta
tiggare är orätta fattiga och endast lata, ”samt föröfwa sedan der wid allehanda
odygder och laster”.72

De lata är parasiter på hushållet eller på samhällskroppen. Genom arbete kan de
återbördas till dygdens väg, och därmed också komma att dra sitt strå till samhälls-
stacken. En god hushållning förutsatte som vi sett att alla inom hushållet var flitiga
och arbetsamma. Det lades särskild vikt vid att de unga inte tilläts gå sysslolösa,
emedan detta skadade såväl dem själva som det allmänna bästa. Kommerskollegii
syfte var som nämnts att sätta fart på landets näringsliv, och enligt dess instruktion
från 1651 ingick som en del i detta uppgiften att leda ungdomen bort från lättjans
stig:

Vngdomen i Landh och Städer drages i tijdh ifrån lättian och tiggerij, til ett ährligit
liffzmedel at föda sigh medh, och således excolerar respective landet och Städerne medh
flijtigt Åkerbruuk, Fiskerij, Bergzbruuk, Handtwärk, Konster, Köpenskap effter hwars
och ens ingenium, kraffter och förmågo.73

I samma instruktion gavs kollegiet i uppgift att sörja för att inte någon finns i
landet, som inte kan ge besked om sin näring.74 Ett liknande uppdrag hade på
1640-talet gått till sekreteraren Daniel Behm gällande de norrländska städerna.75 En
kontrollinstans hos vilken människor fick redovisa sin sysselsättning efterlystes från

                                                          
70 Gustaf Rosenhane 1954-55, s 263.
71 ”Instruction, hwar effter H:s K. M. nådigst will, at Inspectoren öfwer lille Tullen och Accisen vti
Städerne i Närike och Wärmeland, så och en dehl af Wästergötland, Petter Flygge, sig skal hafwa
at rätta” (19/3 1639), Stiernman, Samling, II, s 210f.
72 ”Kongl. Maj:ts förnyade Stadga och Förordning, huru med Tiggiare och Fattige, som rätt
allmoso behöfwa, så ock med Landstrykare och lättingar, förhållas skall” (21/10 1690), Stiern-
man, Samling, V, s 726.
73 ”Instruction för Handels eller Commercii Collegio, som Hennes Kongl. May:t är til wärka at
anrätta, och måste hafwa Inspectionen på alle Navigations, Commerciers och Manufacturers beford-
ring i Swerige och deß vnderliggiande Provincier; och hwarefter samme Handels Collegii Directo-
rer och Assessorer hafwa sig at rätta” (23/8 1651), Stiernman, Samling, II, s 674. Se också
Dahlgren 2000, s 229f, om ett förarbete till denna instruktion, förmodligen av Risingh.
74 ”Instruction för Handels eller Commercii Collegio” (23/8 1651), Stiernman, Samling, II, s 674.
Se också en diskussion i riksrådet, SRP 3/11 1651.
75 ”Bij-Memorial öfwer de ährender, som Kongl. Maj:t nådigst hafwer pålagdt och befalt Secret.
Daniel Behm i acht taga och förrätta vthi the Nordländske Städerne Söderhambn, Hudwigswald,
Sundzwald och Härnösand, om deras förbättring och tilwäxt” (21/ 8 1646), Stiernman, Samling,
II, s 475.
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tid till annan.76 Några lättingar kunde inte accepteras då de var skadliga för det all-
männa bästa – de var egennyttiga. Enligt kommerskollegii berättelse av år 1661 och
1662 skulle lösdrivare och lättingar genom tvångsarbete och dylika lösningar fostras
till hantverkare och arbetare, så att de genom en ”ärligh handteringh” bidrog till
näringslivets bringande i flor.77 I en förordning gällande skolväsendet (1693) fram-
hölls prästers och föräldrars plikt att hålla ungdomen från lättja. De fick ingalunda
låta barnen gå fåfänga; inte

Låte sine barn uti lättia, sielfswåld och fåfänga förnöta sine ungdoms år,
Fäderneslandet till skada och wanheder, sig sielfwom till timmeligit och ofta ewigt
fördärf.78

Lättjan framstår som samhällsfarlig, samhället betjänas inte av de lata och sysslolösa,
men genom sitt arbete är de lata samhällsnyttiga – redan i att de inte längre är lata.
Hos Sven Lagerlöf blir hushållningens behov av endast idoga medlemmar tydligt.
Han kritiserar lättjan med tydlig referens till Stiernhielms Hercules:

Detta är ett surt äple at bijta på för många/ som intet äro wane at arbeta/ vtan leka
med sina händer/ och därföre intet willja föllja denna Gudz ordning/ vtan göra såsom
deras onda natur wil hafwa/ som är att lefwa i lättia/ kättia och flättia/ i suus och duus/
i yppighet och all tingz öfwerflödighet.79

Följer på detta en hård kritik mot lättjan, varpå Lagerlöf följer upp resonemanget
med den viktiga versen 3:19 i första mosebok:

Wij skole nära oß i wår anletes swett/ och de som boo på landzbygden bruka jorden/
och alla hwar i sitt stånd beflijta sig om ett dygdigt arbete/ til hwart hushåldz
förkofring och hela rijksens wälfärd.80

Riksens välfärd och en god hushållning ansågs alltså försvåras av att många i sam-
hället var lättingar – fattiga och vanartiga barn, tiggare, lösdrivare och andra ansågs
utöva ett menligt inflytande på andra samhällsmedlemmar, samt på inget sätt bidra
till det allmänna bästa. Det gällde därför att oskadliggöra odygdens verkningar på

                                                          
76 Uppsala universitets kansler Johan Skytte framhöll i ett tal för studenterna 1640 Kina som ett
föredöme, då där fanns censorer för vilka var och en fick redogöra för hur han försörjde sig,
varmed ingen kunde leva onyttigt och sysslolöst; Erland Sellberg 1997, s 341. Ulfsparre prisade i
sin furstespegel athenarna av samma anledning, liksom Bode perserna, vilka enligt honom piskade
alla över som var över sex år och inte kunde redogöra för hur sysselsatte sig; Ulfsparre 1620, § 31;
Bode 1723, s 83.
77 ”Kongl. Commerce-Collegii berättelse för åren 1661 och 1662”, HSH XXXII, s. 300f.
78 ”Kongl. May:ts nådige Förordning, angående Gymnasier och Scholar i Riket” (31/1 1693),
Stiernman, Samling, V, s 383.
79 Lagerlöf 1714b, s 75. Se även s 28, liksom Bode 1723, s 45.
80 Lagerlöf 1714b, s 76.
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samhällskroppen. Det är rimligt att anta att den ofta påtalade upplevelsen av att
tiggeriproblemet i riket var ständigt växande spädde på denna uppfattning.81

När problemet lättja togs upp till behandling i polititexterna fanns två mål: för
det första krävdes ett omhändertagande av dem vilka redan tagit sina första steg på
odygdens väg eller befann sig i riskzonen för att göra det, varmed de dels gavs (eller
påtvingades) en försörjning och därmed slutade parasitera på samhället, och dels
hölls borta från odygd. För det andra var det nödvändigt att försäkra sig om rik till-
gång på sysselsättning för att undvika att gruppen lättingar växte.

Det första målet skulle uppnås genom tvångsarbete. Tvångsarbete på tukt-,
spinn- och barnhus (av vilka de sistnämnda stod i fokus) motiverades inte främst
utifrån en samhällsekonomisk synvinkel. I överståthållare Schering Rosenhanes
berättelse av år 1663 lovordas intentionen med barnhuset, som sägs ha varit dels att
barnen skulle försörja sig själva och lära sig hantverk, dels ”hålla och twinga the
motwillige”.82 I 1668 års privilegium för hantverkshusen motiveras inrättandet av
barnhus i landet med att de frambringar kunniga hantverkare, och med att de håller
ungdomen borta från odygder och lättja:

Emedan ock wår Swenske Ungdom, när then samma blifwer vnderrättat och wäl
vptuchtat, allehanda Konster och slögder behändigt fatta plägar, och mången af them,
hwilkas Föräldrar dels äre döde blefne, dels inge medel eller förstånd hafwa at vptuchta
sine Barn, af sådant råka vthi lättia och odygd; altså wele Wij ock ther vppå wara
förtänckte, huruledes vthi alla Städer, ther Handtwerckshus förordnade blifwa, och så
ther jämpte ett Barnhus må anstifftas, vthi hwilket the fattige barnen må i
Gudzfruchtan, i tucht och ähra, så ock i läsande, skrifwande och räknande vnderwisas,
och ther sitt vnderhåld hafwa.83

Det argument som sedan under hela perioden skulle komma att prägla synen på
arbete och därmed på de vilka befann sig i samhällets bottenskikt framträder redan i
1624 års förslag till fattigvårdsförordning. Som ovan nämnts sades dess syfte vara
att hålla särskilt ungdomen till arbete och dygd och borta från lättjan.84 Viktigt var
enligt denna stadga också att de fattiga inte parasiterade på det övriga samhället,

                                                          
81 Montgomery 1933, s 251; Conny Blom 1997, s 225ff, 335-240. Likaså fanns under stora delar
av perioden ett behov av arbetskraft, vilket förstås kan ha underlättat för idéer om tvångsarbete att
slå rot. Tjänstehjonsförordningarna av år 1664 och 1686 rymde tvång för vissa grupper i sam-
hället att tjänstgöra som tjänstehjon; Montgomery 1933, s 247ff, om tjänstehjonsförordningarna
s 249f. Tjänstetvånget hade också enligt Montgomery en statsfinansiell sida; det var av stor vikt
att böndernas förmåga att betala skatt inte undergrävdes, och det i sin tur krävde att de gavs en
gynnsam ställning som arbetsgivare; s 251f. Montgomery accepterar Heckschers tolkning av de
låga lönernas ekonomi; se s 253.
82 ”Överståthållaren Frih. Schering Rosenhanes berättelse år 1663”, HSH XXXI, s 22. Se även
Sandin 1986, s 46, 125.
83 ”Kongl. Ma:tz Privilegier, gifne Handtwerckshusen, som här och där i Rijket inrättas skola”
(18/9 1668), Stierman, Samling, III, s 707 (punkt XXI). Se även ”Disposition öfwer Tobaksmed-
len” (9/10 1662), ibid., s 122.
84 Förslag till fattigvårdsstadga och hospitalsordning, Mars 1624, AOSB, band I:1, s 351.
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något som tog sig uttryck i bevarandet av den gamla uppdelningen mellan rätta och
orätta fattiga.

Tongångarna är de samma i 1635 års landshövdingeinstruktion, vari lands-
hövdingarna ålades att se till att alla som inte kunde föda sig själva eller närdes av
någon anhörig skulle sättas in på hospital, liksom i 1642 års tiggareförordning, som
sedan i modifierad form var giltig under återstoden av perioden (dess giltighet fast-
slogs i en resolution av år 1719).85 Det växande tiggeriet förde enligt överheten med
sig lättja, orkeslöshet och odygd till mångas skada och fördärv. Barn skulle, om de
inte hade något lyte som förhindrade dem att arbeta, inte ges tillträde till hospital
utan ses som orätta fattiga och sättas i arbete efter förmåga varmed de kunde läras
tukt och ära. Landstrykare och andra lättingar vilka parasiterade på de övriga under-
såtarna skulle sättas i straffarbete ”så länge, at the samme någon märkelig bättring
påskina låte”.86 Tvångsarbetet i tukthuset skedde enligt en förordning av år 1672
”them [de vanartiga] til bättring och andra til godo”.87 Övriga stadgor och utkast till
stadgor rörande fattiga, tukthusen och dylikt avviker inte från den bilden.88 Ingen-
städes kunde lättja accepteras; som vi sett förutsattes att även de rätta fattiga på
hospitalen skulle arbeta efter förmåga, och det även om de var handikappade eller
sjuka. Conny Blom har framhållit att arbetsplikten för de rätta fattiga skärptes
under 1600-talet.89

Lättingarna övergav sin plats i samhällskroppen, där alla lemmar hade sin speci-
ella funktion. Lättjan födde och spred odygd. Sysslolösa och lata människor
utgjorde sålunda ett hot mot samhället. I Jean De la Vallées ovan berörda memorial
blir detta tydligt. Istället för en cynisk strävan efter billig arbetskraft, finner vi en
husfaderlig inställning: De odygdiga skall styras mot dygd och lasterna avskaffas, till
allas nytta.

Till landsens inwåhnares besta så wähl som handtwärkhuuset till hielp, ähr och så
nödigt tucht- och spinnehuuser inrättadhe blifwa, dher som ogärningsmenniskior, som

                                                          
85 ”K. Instruction för landshöfdingarne” (8/1 1635), Styffe 1852, s 204f; ”Kongl. Maj:tz til
Swerige, wår allernådigste Drottnings och Frökens, Ordning och Stadga, huru hållas skal medh
Tiggare och fattige, som rätt Allmoso behöfwe: Item medh Landstrykare och Lättingar” (28/2
1642), Stiernman, Samling, II, s 327-334. 1642 års stadgas giltighet fastslås i ”Kongl. Maj:ts
Nådige Resolution och Förklaring/ Uppå deß trogne Undersåteres af Samtl. Presterskapet wid
denne Riks-Dagen uti underdånighet andragne allmänne Beswär (10/3 1719), Stiernman, Beslut,
III, s ”1310” (pagineringen i verket är stundtals, efter s 2158, kraftigt felaktig; s 1310 följer en bra
bit efter 2158, därav citationstecknen på sidangivelsen).
86 ”Kongl. Maj:tz til Swerige, wår allernådigste Drottnings och Frökens, Ordning och Stadga,
huru hållas skal medh Tiggare och fattige, som rätt Allmoso behöfwe: Item medh Landstrykare
och Lättingar” (28/2 1642), i Stiernman, Samling, II, s 327, 329, citat s 332; ”K. Instruction för
landshöfdingarne” (8/1 1635), Styffe 1852, s 205.
87 ”Kongl. Maij:tz Förordning öfwer Stockholms Stads Styrelse” (12/12 1672), Stiernman,
Samling, III, s 1057f.
88 Förslag till fattigvårdsförordning av år 1650 (1649?), samt av år 1668, Dahlberg 1893, bilagor
A-B. 1663 års ”Förordning om Tiggare och Almosehion i Stockholm Stad” (4/4 1663) gäller
endast rätta fattiga; Stiernman, Samling, III, s 155f.
89 Conny Blom 1997, s 230.
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för sijne missgerningar icke hafwa förwärkat lifwet, uthan elliest straffas skohla, såsom
odygdige barn och tienstefollck, så man som qwinna, hwilka i sin olydno, mothwillig-
heet eller annan odygd sijne föräldrar och förmäns förmaningar och straff eij achta,
uthan i sin ondsko framgeent hålla, kunna dher uthi igenom åthskillige slagz arbe-
tandhe, thett ena swårare än thet andra, efftersom the förtient hafwa, straffas på så
långh tiijdh, som skiähligt finnes, och the bättringh ehrskina låta, hwilket straffandhe
länder them sielfwa till nytta i sitt lefwernes bättrandhe, och dher hoos kan
handtwärkzhuset hafwa nytta aff thett arbete, som the till straff förfärdiga… igenom
hwilket medell the bångstyrige lämpade, och odygderne, så mykit som möijeligit skee
kan, affskaffadhe blifwa.90

Nya planer på ett ”arbets- rasp- och spinne-hus” i Stockholm läggs fram i 1698 års
tiggarordning samt i en särskild, samtidigt utfärdad, förordning om detta projekt.
Syftet är detsamma som med de äldre försöken. De lata och självsvåldiga skall hållas
”derest de sedan icke allenast med någon nytto till sin födo kunna arbeta, utan
jemwäl lida det straff, som de med sitt okynne förtient hafwa”.91 Fokus ligger på
odygden. Vanartiga tiggare, osedliga och olydiga barn och tjänstepojkar som trots
sina husfäders förmaningar inte velat bättra sig nämns som målgrupper. De skall
utföra enklare hantverkssysslor mot låg lön.92 Särskild emfas läggs på de barn vilka
befinner sig i odygdens riskzon, det vill säga de vars föräldrar och anhöriga ”så
fattige eller så wanartige äro, att de sig om dem hwarken kunna eller willia wårda
låta”; på barnhuset som ingår i projektet skall de kunna hållas från lättja och
odygd.93 De samhällsekonomiska bieffekterna av detta projekt, liksom i De la
Vallées, förnekas inte. Förhoppningen är återigen att de fattiga inte endast skall
föda sig själva utan även genom sitt arbete bidra till en bättre handelsbalans, samt
genom det kunnande de förvärvar kunna sälla sig till skaran av infödda hantverkare
och sjömän. För att förhindra att barn blir kvar för länge förbinds varje svensk
skeppare att vart fjärde år anta en pojke från barnhemmet.94

Inga särskilda åtgärder ansågs nödvändiga vad gällde det andra delmålet, det vill
säga att skapa en tillräcklig mängd sysselsättningar inom landet. Att så skedde var
visserligen av stor vikt, men på denna punkt kunde man lätt slå två flugor i en
smäll. Den helt nödvändiga uppodlingen av hela rikets näringsliv och i synnerhet av
manufakturerna ansågs nämligen kunna bereda en ansenlig mängd sysselsättningar,
varmed folk kunde såväl näras som hållas vid dygd. Ersättandet av import av

                                                          
90 De la Vallée 1953, s. 84.
91 ”Kongl. Maj:ts förnyade Stadga och Förordning, huru med Tiggiare och Fattige, som rätt
allmoso behöfwa, så ock med Landstrykare och lättingar, förhållas skall” (21/10 1690), Stiern-
man, Samling, V, s 726.
92 ”Kongl. Maj:ts nådige Stadga och Förordning, angående ett Rasp- och Spinnehus inrättande i
Stockholm” (21/10 1698), Stiernman, Samling, V, s 731ff.
93 ”Kongl. Maj:ts förnyade Stadga och Förordning, huru med Tiggiare och Fattige, som rätt
allmoso behöfwa, så ock med Landstrykare och lättingar, förhållas skall” (21/10 1690), Stiern-
man, Samling, V, s 729.
94 Ibid., s 729f; ”Kongl. Maj:ts nådige Stadga och Förordning, angående ett Rasp- och Spinnehus
inrättande i Stockholm” (21/10 1698), Stiernman, Samling, V, s 731ff.
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manufakturvaror med en inhemsk förädlingsindustri innebar förstås att en mängd
arbete fördes in från utlandet, och på sikt var tanken, som tidigare visats, att varor
bearbetade i Sverige också skulle gå på export. Med Risinghs ord:

At man ingen oarbetat/ eller heel råå Stapel-Wahru och materia, låter aff Landet föra/
vthan man henne först låter igenom Handtwärck förarbetas/ så mycket som sig kan
giöra låta… Ty thet gifwer Landet een stoor fördeel/ och vppeholler många
Menniskior/ som elliest gå lata/ och slåå sigh anter til röfwerij eller tiggerij.95

I ett manufakturprivilegium av år 1654 sades att manufakturerna skulle skänka
sysselsättning åt ”månge skröppelige och swaga”.96 De la Vallée menar att många
fattiga, vilka nu är till mångas besvär genom sitt tiggeri, kan ges en sysselsättning i
att söka reda på och samla ihop material för manufakturerna, varmed de dels kan
föda sig själva, och dels inte är till allmänt besvär.97

Avslutning

Det ansågs inte ligga i statens intresse att hålla befolkningen fattig. Tvärtom beto-
nades sambandet mellan statens välstånd och undersåtarnas. Folkmängdens storlek
var en fråga som förvisso berördes i polititexterna, men den intog ingen central plats
där. Vad gäller deras inställning till befolkningen präglades denna helt istället av
motsatsparet lättja/sysslolöshet – flit/arbete.

Lättjan och sysslolösheten var intimt förknippade med odygder av alla slag, och
sågs som ett samhällsproblem. Manufakturpolitiken ansågs kunna sörja för syssel-
sättandet av stora grupper av befolkningen. Däremot fanns vissa grupper i samhället
vilka befann sig i riskzonen: fattiga och vanartiga barn, tiggare, lösdrivare och
andra, vilka ansågs utöva ett menligt inflytande på andra samhällsmedlemmar, samt
på inget sätt bidra till det allmänna bästa. Att för samhällets och deras eget bästa
leda in även dessa undersåtar på dygdens väg blev därmed en uppgift för politin.
Arbetstvånget för lata och för fattiga barn bör därmed ses, inte som en konsekvens
av ett cyniskt nationalekonomiskt tänkande, utan i samband med de rådande
uppfattningarna om sysslolöshetens skada. Därmed inte sagt att de (i modern
bemärkelse) ekonomiska aspekterna var oviktiga. En viktig sekundär följd av
arbetstvånget var att det bidrog till skapandet av en aktiv handelsbalans eftersom
det ansågs innebära en större totalproduktion inom landet.

Tvångsarbetsinstitutionerna ansågs spela en viktig roll i hushållningen. Vad som
bör betonas är att det inte handlade om något modernt ekonomiskt tänkande. Till
                                                          
95 Risingh 1669, s 88. Sahlstedt, Gazophylacium, s 64, Nordinska samlingen 1516, UUB; Thim,
Talanders dröm, s 46, L127, UUB Silfwercrantz 1762, s 46, Bode 1723, s 71f.
96 ”Privilegium för Christian Greger och hans Participanter, om Lijnwäferij af Sleßing, Dwelgh,
Huuslerft och annat sådant” (24/3 1654), Stiernman, Samling, II, s 770. Se också Grauers 1960,
s 35f, om ett förslag från prästeståndet under riksdagen 1686.
97 De la Vallée 1953, s 83.
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synes nya institutioner på den ekonomiska arenan, såsom manufakturerna och
barnhusen, sågs inte som egentligen nydanande. Istället sågs de som lämpliga och
nyttiga emedan de så väl gick att infoga i den rådande synen på hushållning, en syn
vilken i mångt och mycket byggde på den uråldriga hushållningslärans ideal.

Fliten var där en central dygd, och att därmed betrakta sysselsättnings-
problematiken i stormaktstidens polititexter enbart utifrån en ekonomisk synvinkel
ger inte hela bilden. Att alla i samhället arbetade var av stor vikt, inte främst för
statens välstånd utan för samhället och dess bevarande.



”Kuva affekterna!” Emblem nr 27 i Peter Iselburg, Emblemata
politica, Nürnberg 1617 (Iselburg [1617]). Affektkontroll
framhålls här som nödvändig för samhället i bakgrunden.



KAPITEL 9

Avslutning

Now secure but the virtues of a Nation and you make it
Rich: For Industry, Temperance, and Frugality are most
inexhaustible mines, and make the certainest, if not the
most ample Returns to the Publick, whilst Luxury, Prodi-
gality and Idleness are continually preying upon it, and
dayly tending to enervate by Impoverishing it.1

Detta avslutande kapitel består av tre avsnitt. I det första sammanfattar jag avhand-
lingens delundersökningar och redovisar i vad mån dessa sammantagna uppnått de
syften som angavs i inledningskapitlet. Därefter resonerar jag mer fritt (det vill säga
på svagare grund) kring politin och vart den syftade. I det tredje avsnittet avrundar
jag med att diskutera begreppet merkantilism, samt lanserar en alternativ, mycket
preliminär rubricering av det stormaktstida ekonomiska tänkandet.

Sammanfattning

Såsom sägs i inledningskapitlet är avhandlingens syften (1) att utreda människo-
uppfattningen inom det ekonomiska tänkandet, (2) att utreda samband mellan
människo- och samhällsuppfattning å ena sidan och det ekonomiska tänkandet å
den andra, det vill säga att se vilket inflytande de förra haft på det senare, samt (3)
att göra detta utifrån ett synkront synsätt varvid tonvikten läggs på det ekonomiska
tänkandet som en del av sin epoks intellektuella kultur.

Med ekonomiskt tänkande avser jag ett tänkande syftande till att skapa välstånd
inom ett rike. Det ekonomiska tänkandet menar jag under 1600-talet var under-
ordnat politin, och att uttryck för detta tänkande därmed står att finna i de material
vilka rörde politin. Jag sammanför de relevanta materialen under samlingstermen
polititexter.

I inledningskapitlet antar jag att det stormaktstida ekonomiska tänkandet liksom
varje ekonomisk lära eller tankeströmning i någon mån var betingat av en specifik
uppfattning om människans natur. Utifrån detta antagande är det uppenbart att en
fördjupad förståelse av varje ekonomisk lära kan nås genom att dess människo-
uppfattning utröns och granskas. Det utgör utgångspunkten för kapitlen 2 och 3,
vari jag försöker uppnå avhandlingens första syfte.

                                                          
1 Matthew Heynes, A Sermon for the Reformation of Manners Preach’d in St. Paul’s Church in
Bedford at the Assizes there held in March the 15th 1700 (London 1701), s 7f, citerad efter
Goldsmith 1987, s 236.
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Kapitel 2 inleds med en diskussion av tidigare forskning, varav framgår att
denna inte intresserat sig nämnvärt för merkantilismens uppfattning av människans
natur. Främst normativa uppfattningar har lyfts fram. Vidare har argumenterats för
att merkantilisterna var bärare av en uppfattning om folkflertalet som av naturen
lat, och att det därför inte arbetade om det inte drevs därtill av nöd. Dessa beto-
ningar följer av att forskningen tillskrivit merkantilismen en låglönelära enligt
vilken folket borde vara fattigt och för låga löner arbeta för statens välstånd. I kapi-
tel 8 visar jag att någon sådan låglönelära inte kan tillskrivas de stormaktstida
tänkarna. Av undersökningen i kapitel 2 framgår att uppfattningen om folket som
drivet av lättja inte intar en framskjuten position i polititexterna.

Människan uppfattades inom polititexterna som självisk – egennyttig – och
irrationell. Egennytta är ett begrepp som framstår som centralt inom polititexterna.
Egennyttan var skadlig. Den skadade näringslivet, samhället, samt även den själviskt
agerande individen, som inte förstod att agera i enlighet med sitt eget intresse.

I samband med denna analys redogör jag för 1600-talets organiska samhällssyn,
varmed visas varför egennyttiga beteenden var samhällsfarliga. Samhället var en
bräcklig kropp vars upprätthållande var beroende av att en viss, tydlig, hierarkisk
ordning rådde inom den. Egennyttiga beteenden innebar brott mot denna ordning,
och utgjorde därmed hot mot samhällets bestånd. Betraktas samhälls- och männi-
skouppfattning tillsammans framgår att där fanns en inneboende motsättning i
samhället, i det att dess minsta komponenters, individernas, agerande motverkade
upprätthållandet av samhället (vilket individerna i sin tur ansågs vara beroende av
för sitt välbefinnande).

Den enskilda individen uppfattades inte som förmögen att själv tillvarata vare sig
sina egna eller samhällets intressen. Uppgiften att avstyra de skadliga egennyttiga
beteendena föll på staten eller överheten. Detta innebär att den tonvikt tidigare
forskning lagt vid statsnyttan, i min analys träder tillbaka till förmån för ett
perspektiv som betonar nyttan för samhällskroppen i sin helhet.

Att påstå att egennyttan under 1600-talet ansågs driva människan är varken nytt
eller särskilt kontroversiellt. Vad som dock inte gjorts tidigare är att visa vad som
verkligen avsågs med denna egennytta, ett begrepp som förefaller inta en framstå-
ende position, inte endast inom polititexterna, utan på en rad arenor i 1600-talets
intellektuella liv. I kapitel 3 gör jag ett försök att visa vad som avsågs med begrep-
pet, genom en redogörelse för 1600-talets (aristoteliska) affektlära. Helt väsentligt är
då att egennyttan var irrationell – en punkt på vilken 1600-talets tänkande radikalt
skiljer sig från en del moderna utläggningar av begrepp som egennytta och egen-
intresse. Egennyttan var irrationell emedan den härrörde från den sensitiva, irratio-
nella delen av själen. Affekterna drev människan till kortsiktiga, oöverlagda hand-
lingar. I teorin hade individen möjlighet att tämja och kontrollera sina egna affekter
genom förnuftsutövande och dygd. Det affektstyrda beteendet utgjorde ytterlig-
heter, och dygdeläran var en måttlighetslära som syftade till att tämja affekterna och
hålla dem inom måttlighetens gränser.
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I praktiken satte de lärda förmodligen ingen större tillit till den enskilda indivi-
dens förnuftskapacitet. Den enskilde individen antogs låta sig styras av sina affekter,
snarare än av sin rationella förmåga. Det framgår kapitel 3 att egennyttan är kopp-
lad till det affektstyrda, medan dygden är utåtriktad och tjänar nästan och det
allmänna bästa. Vi får dikotomin irrationalitet/affekt/egennytta – rationali-
tet/dygd/allmännytta. Det gick alltså inte att förvänta sig något samhällsvänligt
beteende av den affektstyrde, men den enskilde individen var just affektstyrd, och
kunde inte förväntas bruka sitt förnuft för att kontrollera affekterna. De affekt-
styrda beteendena måste istället avvärjas av någon annan än av individen själv. Den
uppgiften tillföll alltså – vilket sagts i kapitel 2 – överheten.

I kapitel 3 sätts alltså polititexternas uppfattning om människan som självisk och
irrationell, som den framträdde i det föregående kapitlet, in i en bredare kontext.
De två kapitlen kan därför ses som ett försök att göra synlig en latent föreställning
om människan i polititexterna. En slutsats av de två kapitlen är att affektläran och
dygdeläran, som intog en helt central plats i 1600-talets intellektuella liv – så
central att den inte går att undgå att konfronteras med för var och en som närmare
betraktar 1600-talets kultur – också utgjorde kärnan i den människouppfattning
som kommer till uttryck i tidens ekonomiska tänkande. Jag återkommer till det
nedan.

I affektläran och dygdeläran förenades en psykologisk uppfattning med en etisk.
Enligt den aristoteliska traditionen kan etiken eller den praktiska filosofin delas upp
i tre nivåer, vilka täcker hela det timliga livet: en individnivå, en hushållsnivå och en
samhällsnivå. Dessa tre nivåer är analoga. I kapitel 3 berördes genom dygdeläran
individnivån, i kapitel 4 ställs hushållsnivån i fokus genom en analys av den så
kallade hushållningsläran. Denna har tidigare inte varit föremål för någon mer
systematisk forskning i Sverige.

Hushållningsläran var en lära om hushållet och hushållning som var mycket olik
moderna uppfattningar om hushållning, i det att den var en del av etiken. Den
fokuserade inte begrepp som marknad och byte utan berörde hushållets inre
förhållanden, och särskilt dess inte ordning. Hushållets produktion, konsumtion
och handel med omvärlden var infogade i ett etiskt system vari fyra dygder var
centrala för hushållets upprätthållande: rättvisan, måttligheten, sparsamheten och
fliten.

Den rättvisa som avsågs var den proportionerliga, vilken syftande till att ge var
och en vad honom tillkom i enlighet med hans plats i hushållets hierarki. Den
aristoteliska organismtanken är nödvändig för förståelsen av betoningen på ordning
och rättvisa, liksom av varför husfadern gavs en så central funktion i hushållet.
Precis som förnuftet i själen fungerade husfadern som en aktiv princip vars verk-
samhet organismens (kroppens/själens respektive hushållets) övriga delar var
avhängiga i sin respektive verksamhet – liksom affekterna i själen var måttlösa och
skadliga om de inte kontrollerades av förnuftet, agerade husfolket självsvåldigt om
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de inte kontrollerades och tuktades av husfadern. Hushållets hela existens var
därmed avhängig husfaderns utövande av sina rättigheter och skyldigheter.

Produktion och konsumtion präglades av måttlighet, sparsamhet och flit, och
hela hushållet var inriktat på autarki. Hushållets välstånd var inte avhängigt dess
förhållanden till omvärlden utan berodde på husfaderns utövande av de nämnda
dygderna. Handeln med omvärlden styrdes av strävan efter oberoende: endast
nödtorft skulle köpas – och den gode husfadern minimerade, genom ett gott till-
varatagande av hushållets resurser, den mängd nödtorft som behövde köpas utifrån
– och endast varor som fanns i överflöd säljas. Den romerske agrarförfattaren Cato
den äldres ord tjänade som ledstjärna: den gode husfadern säljer men köper inte.

Analysen av hushållningsläran i kapitel 4 är en förlängning av redogörelsen för
affektläran i kapitel 3. Den fungerar som en ytterligare utredning av vad som ligger
latent i polititexterna. Enligt Sven-Eric Liedman är såväl människouppfattning som
samhällsuppfattning två teman vilka är centrala i varje ideologi och som därför bör
vara med i en ideologianalys. Analysen av hushållningsläran visar inte endast på en
analogi mellan individ och hushåll; den visar också på en uppfattning om mänsklig
samlevnad och om människan som medlem av en större organisationsform –
förvisso inte ett samhälle eller ett rike, men ändå en form av mänsklig samlevnad,
ett hushåll. De väsentligaste komponenterna i den tidigmoderna samhälls-
uppfattning som jag kortfattat redogjorde för i kapitel 2, finns med även på hus-
hållsnivån: den hierarkiska ordningen och det ömsesidiga beroendet. Till den av
tidigare forskning etablerade bilden av den tidigmoderna, organiska samhällsupp-
fattningen lägger jag därtill ytterligare en aspekt, som jag benämner organism-
tanken, det vill säga att hushållets underordnade medlemmar inte endast vad gällde
lydnad och plikter var underordnade husfadern, utan att deras beteenden i hög grad
var avhängiga dennes beteende.

Etiken med affektläran och dygdeläran på individnivå och hushållningsläran på
hushållsnivå är nycklarna till förståelsen av 1600-talets ekonomiska tänkande, kring
vilket kapitlen 5 till 8 kretsar. I första delen av kapitel 5 argumenterar jag för att
samhället (eller rättare, riket) uppfattades som analogt med kroppen/själen respek-
tive hushållet. Fursten (överheten) var samhällsorganismens styrande princip vilken
undersåtarnas dygdiga beteenden var avhängiga. Den gode regenten var mer än en
kung, han var en Pater patriæ, en rikets husfader. Utan dennes flitiga och ständiga
verksamhet kunde inte heller undersåtarna förväntas bete sig på sätt vilka gagnade
det allmänna bästa.

Här finns till synes en stor inkonsekvens mellan hushållsnivå och samhällsnivå:
De vilka var husfäder och därmed en ordnande princip på hushållsnivå var under-
ordnade och oförmögna till dygd på samhällsnivå. Frågan är emellertid om det är
en inkonsekvens. Om samhället sågs som en organism borde ha förutsatts att även
husfäderna styrdes av en överordnad ordnande princip för att rätt kunna sköta hus-
hållet. Denna tänkbara inkonsekvens utgjorde i vilket fall inget problem för för-
fattarna, vare sig av polititexterna eller av hushållningslitteraturen. Den tas aldrig
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upp till diskussion, förklaras eller ens nämns, vilket tyder på att den inte upplevdes
som problematisk.

Lejonparten av kapitel 5 ägnas åt en analys av tänkandet kring produktion och
handel, såsom det kom till uttryck inom polititexterna. Detta tänkande stod i hög
grad under inflytande av hushållningsläran. På samhällsnivån liksom på hushålls-
nivån sågs ett stort mått av oberoende som ett centralt mål. Trots att ingen av
polititexternas skriftställare ville avskaffa handel eller propagerade för fullständig
autarki, och trots att teorin om naturtillgångarnas ojämna fördelning över jorden
stundom kom till uttryck, dominerade idén om Sveriges möjliga oberoende och
därmed en syn på riket som en i hög grad självständig enhet. Den ofta uttryckta
meningen att handel syftade till att avyttra överflödiga produkter och att köpa
nödtorft (och endast nödtorft) stärker bilden av ett samhällsekonomiskt tänkande
under påverkan av hushållningsläran. Handel uppfattades som något som var
möjligt att bedriva helt på landets egna villkor, snarare än som ett utbyte mellan två
parter.

Handel kunde förvisso bringa vinster och bidra till skapandet av en aktiv
handelsbalans, men det var främst genom tillvaratagandet och nyttjandet av landets
egna resurser som rikedom och oberoende kunde nås. Jag argumenterar i anledning
av detta för att onödiggörandet av importvaror var en central strävan i 1600-talets
rikshushållning. En resurstillvaratagande strävan har nämnts men inte tidigare
fokuserats av tidigare forskning.

Genom ett gott tillvaratagande av de inhemska resurserna skulle importen kunna
hållas nere till endast nödtorft och exporten begränsas till att bestå av bearbetade
varor och varor vilka inte behövdes inom landet. En till synes modern produk-
tionsform som manufakturerna fyllde en viktig funktion vad gällde att kunna
förverkliga den onödiggörande strävan, eftersom de möjliggjorde framställningen av
en rad produkter vilka föll utanför eller var för resurskrävande för att kunna produ-
ceras inom det traditionella hantverket: dit hör t ex papper, glas, salt, sockerraffine-
ring.

Tillvaratagandet av de inhemska resurserna bör ses som en form av sparsamhet, i
bemärkelsen ett effektivt nyttjande av de tillgängliga resurserna. Importen av varor
vilka inte behövdes till landets försörjning eller vilka lika gärna kunde tillverkas på
hemmaplan, var ett uttryck för slösaktighet – och om landets hushållning endast
kom i ordning, skulle nästan all import vara av det slaget. Det innebär en situation
parallell med den på hushållsnivån: att landets välstånd, trots de vinster som fanns
att göra inom handeln, ytterst inte ankommer på handeln med omvärlden utan av
verksamheten inom landet, i hög grad oberoende av omvärlden.

Kapitel 6 utgör en undersökning av synen på överflödskonsumtion och betonar
måttlighetens centrala plats i det stormaktstida ekonomiska tänkandet. Var och en
skulle konsumera i enlighet med vad som ansågs måttligt, och det avgjordes i sin tur
utifrån vars och ens plats i samhällets hierarkiska ordning. Kapitlet består framför
allt av en genomgång av överflödslagstiftningen under 1600-talet. Där ifrågasätts
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den gängse uppfattningen, att lyxen under den merkantilistiska epoken kom att
avmoraliseras, det vill säga att en moralisk syn på överflödskonsumtion – en upp-
fattning om lyx grundad på etiska föreställningar – alltmer kom att ersättas med en
ekonomisk syn, vilken innebar att lyxvaror endast betraktades som skadliga om de
var utländska, medan inhemska lyxvaror snarare sågs som av godo.

Ett centralt argument i min framställning var att det i ordet överflöd, såsom det
användes i diskussionen om lyx, fanns inneboende den negativa betydelsen av
någonting omåttligt. Hur ord som överflöd och måttlighet användes i diskussionen
bör ses i ljuset av den betydelse de hade inom dygde- och affektläran. Ordet över-
flöd, vilket var det ord som användes av samtiden (begreppet lyx förekom men var
ovanligt), rymde alltså i sig en etisk innebörd, varför det är svårt att tala om en
avmoralisering. Till detta argument kommer ytterligare ett, nämligen att det i själva
verket finns mycket mer empiri som talar emot att någon sådan avmoralisering
skett, än det finns belägg för det. Måttligheten, överflödets motsats och en av
kardinaldygderna, är ledstjärnan i överflödsförordningarna, från 1644 till 1720, och
med något undantag är de enskilda förbuden mot specifika utländska varor under-
ordnade dessa förordningar. 1699 års förbud vilket ger uttryck för en mindre etiskt
laddad syn på överflödet till förmån för de inhemska manufakturerna blev inte stil-
bildande. Snart kom nya förordningar – och krav på sådana – i vilka måttligheten
intog första rummet.

I själva verket förefaller hela idén med en överflödslagstiftning syfta till en
minskning av den totala konsumtionen, i måttlighetens tecken. Här finns ytter-
ligare en etisk aspekt att ta fasta på, som kan kallas ”götisk” eller fosterländsk. De
utländska, moderiktiga, produkterna skulle ersättas av inhemska, mindre mode-
riktiga sådana, varmed folk inte skulle köpa nytt hela tiden. Modet skulle fås att
avstanna. Denna gentemot modet – som alltid angavs som utländskt – mycket
negativa inställning är vanlig såväl inom polititexterna som inom sedeläror och
annan didaktisk litteratur. Av den empiriska genomgången framgår att man inte
oproblematiskt kan ställa utländska mot inhemska varor då man betraktar över-
hetens strävan att ersätta de tidigare med de senare.

Så långt måttligheten. Rättvisan var en annan central dygd inom hushållnings-
läran, följden av den hierarkiska ordningens nödvändighet. Att rättvisan intog en
framstående plats inom det samhällsekonomiska tänkandet framgår av undersök-
ningen i kapitel 7, vilken utreder innebörden av frihandelsbegreppet under stor-
maktstiden. Utgångspunkten för undersökningen är att tidigare forskning inte till-
räckligt bemödat sig om att fråga vad som avsågs med en fri handel under 1600-
talet, för att istället utgå från vad en senare tid lagt i begreppet.

Diskussionen om handelns frihet var i polititexterna frikopplad från frågan om
protektionism, och handlade istället om vars och ens rättighet att utan intrång från
andra individer eller grupper fritt kunna bedriva sitt värv. Detta värv bestämdes av
positionen inom samhällets hierarki samt preciserades genom friheter, privilegier,
rättigheter och skyldigheter. I detta frihandelsbegrepp rymdes ingen uppfattning
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om att det skulle stå var och en fritt att själv välja yrke eller att bedriva handel efter
eget sinnelag. Den fria handeln sedd på detta sätt innebar i själva verket till stor del
en strävan att motarbeta undersåtarnas egennyttiga beteenden. Dessa var inte för-
enliga med bevarandet av samhället, varför de måste avvärjas. Det medförde åtgär-
der mot liksom kritik av en mängd egennyttiga företeelser såsom monopol, slutna
skrån och landsköp, alla företeelser vilka innebar att en eller ett fåtal individer, eller
en grupp, gjorde intrång på områden inom vilka andra hade rätt att agera. Slutsat-
sen blev att en fri handel inte endast var en handel som i hög utsträckning var regle-
rad av överheten. Den var också nödvändig: motsatsen till en fri handel var inte,
som idag, protektionism, utan samhällsordningens upplösning.

Den tredje centrala dygden inom hushållningsläran var fliten, och den kom till
uttryck genom fördömandena av lättjan, naturligtvis en uråldrig tradition. I kapitel
8 försöker jag visa att förhållandet till folkets flertal, liksom till vissa samhällets
olycksbarn, även på den samhälleliga nivån präglades av synen på lättja som lasters
moder och som ett hot mot den bestående ordningen – och följaktligen på syssel-
sättning som i sig ordningsbevarande.

Däremot vederläggs i kapitlet den gängse uppfattningen av det ekonomiska tän-
kandet som en låglönelära. I polititexterna framhölls ständigt ett samband mellan
furstens/rikets välstånd och landets, och detta samband verkar inte heller ha varit
unikt för polititexterna. Helt kort berör jag också frågan om befolkningens storlek,
också den ofta sedd i relation till låglöneläran, eftersom en stor befolkning enligt
denna skulle vara ett medel att hålla lönekostnaderna nere. Det framgår att denna
fråga inte var särskilt intressant inom polititexterna. Förvisso önskade man sig en
stor befolkning, men denna ansågs för det mesta vara en följd av en bättre ordnad
hushållning inom riket. Någon låglöneteori kom inte till uttryck.

Därmed har jag sammanfattat avhandlingens olika delundersökningar samt sagt
några få ord om dess första syfte. Avhandlingens andra syfte var att utreda hur
människo- och samhällsuppfattning påverkat det ekonomiska tänkandet. Såsom
framgått av sammanfattningen ovan förefaller det som om uppfattningen av männi-
skan som egennyttig och irrationell satte en tydlig prägel på det ekonomiska
tänkandet. I kapitel 3 pekade jag på att dygden var förknippad med allmännytta,
och det affektstyrda beteendet med egennyttan. Av människorna i gemen kunde
förväntas affektstyrda och egennyttiga beteenden: de försummade hushållningen, de
var benägna till överflöd, de var självsvåldiga och de var stundom benägna till lättja.
Dessa beteenden kunde inte skapa annat än fattigdom och oordning. Kapitlen 5 till
8 visar hur överheten hade i uppgift att skapa de motsatta, allmännyttiga beteen-
dena; att frammana, att ”vänja befolkningen vid”, sparsamhet, måttlighet, rättvisa
och flit.

Jag skall strax återkomma till detta disciplinerande projekt och vart det kunde
anses leda; det vill säga till frågan om politins syfte och mål. Först några korta ord
om det tredje syftet. Undersökningarna har resulterat i en bild av 1600-talets eko-
nomiska tänkande som avviker från andra uppfattningar och forskningsresultat,
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genom att källorna satts in i en vidare kontext än vad som normalt är fallet. Vad
som bör betonas är att jag inte endast satt det ekonomiska tänkandet i samband
med en specifik människouppfattning, utan därigenom även berett plats åt dygden
och kampen mot affekterna i det ekonomiska tänkandet. Därmed har jag under
resans gång snarast placerat in detta i den välkända intellektuella kultur som var
stormaktstidens, och vari dygd, förnuft och kuvandet av de mänskliga affekterna var
centrala komponenter. Vi får en bild av det ekonomiska tänkandet som doktrin-
historikern kanske inte känner igen, men som däremot överensstämmer med den
bild en litteraturhistoriker, en konsthistoriker eller en expert på 1600-talets poli-
tiska filosofi har av detta sekel.2

Politin och dess mål – en ”måttlig utopi”?

Av inledningskapitlet framgår att politibegreppet var brett och vagt. Jag försöker
där ta fasta på tre aspekter av det vilka var centrala: politin handlade om ordning
och ordningssträvande, om det allmänna bästa, varmed avsågs samtliga undersåtars
såväl sedlighet som fysiska välfärd, samt – som ett medel till ordning, sedlighet och
välfärd – om disciplinering av undersåtarna.

I de olika delundersökningarna undersöks olika framträdande delar av politin,
delar vilka alla har att göra med ekonomiska frågor. De tre centrala komponenterna
i politibegreppet framgår där tydligt: där fanns en klar strävan efter ordning, där
fanns en omsorg om det gemensamma bästa, om undersåtarnas seder och om en
tillräcklig behovstäckning, samt där fanns en tydlig strävan att disciplinera under-
såtarna, något som tog sig uttryck i bland annat överflödsförordningar, regleringar
av handeln och tvångsarbetsinrättningar.

Av avhandlingens delundersökningar kan man dock utläsa ytterligare en viktig
aspekt av politibegreppet. Några centrala dygders funktion har där lyfts fram: rätt-
visa, måttlighet, sparsamhet och flit var nödvändiga ingredienser i polititänkandet.
Kanske kan därmed en rimlig förklaring till politibegreppets stora spännvidd ligga i
att politin fortfarande till stor del var en dygdelära på en samhällsnivå, och att dessa
dygder berörde ett flertal av den mänskliga aktivitetens områden. Politins bredd
berodde i så fall just på att den kretsade kring några centrala dygder.3 Undersåtarnas

                                                          
2 Såsom påpekades i kapitel 3 är jag inte heller den ende som lanserat en sådan tes. Hirschman
1977, Myers 1983 och Holmes 1995 har alla varit inne på liknande tankegångar. Magnusson
1989 har, såsom påtalades i kapitel 2, framhållit ett samband mellan människouppfattning och
synen på affekterna å ena sidan och det ekonomiska tänkandet å den andra.
3 Den tyske forskaren kring politiväsendet Hans Maier (1980, s 15) har påpekat att om man ana-
lyserar politivetenskapen i ljuset av modern statsvetenskap och den moderna synen på medborgar-
skap, tränger man inte fram till de äldre beståndsdelarna av polititänkandet, nämligen den prak-
tiska filosofin (etiken) och dess begrepp Lycka och Dygd (Glück und Tugend, varmed det
förstnämnda förenklat endast avses det timliga mål som kan uppnås av en individ eller ett sam-
hälle då denna respektive medlemmarna av detta lever i enlighet med dygden).
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beteenden skulle regleras och styras av överheten i en mer dygdig (och därmed
samhällsvänlig) riktning.4

Det har i historien, kan man förmoda, knappast varit ovanligt att en grupp i
samhället, överheten eller eliten, ansett det nödvändigt att binda en annan grupps,
det stora folkflertalets, irrationella (i alla fall enligt den förstnämnda gruppen)
handlingsmönster, på kort eller lång sikt.5 Det svenska polititänkandet under stor-
maktstiden var enligt min mening till stor del ett sådant försök. Det var resultatet
av en strävan från överheten att binda vad de upplevde som folkflertalets irrationella
och skadliga beteenden, så att dessa beteenden, inte nödvändigtvis blev rationella,
men åtminstone uppvisade rationalitet, höll sig inom gränserna för det rationella,
och därmed inom gränserna för vad som ansågs vara bra för samhället.

Ett flertal forskare kring 1600-talets europeiska politiväsende har visat att många
förordningar hade som mål, inte endast att undertrycka oönskade beteenden, utan
även att mer permanent förändra undersåtarnas moral och beteenden – för att
använda samma språk som ovan, att förändra folkets beteenden åt det rationella
hållet, inte endast åt vad som uppvisade rationalitet.6 Det förefaller som om även
den svenska politin hade en sådan mer långsiktig strävan. Frågan är då varthän den
syftade. Fanns det någon tanke om utveckling eller om något slutmål bakom den?

Frågan är intressant då den berör frågan om statiskt respektive dynamiskt i det
ekonomiska tänkandet, en fråga som varit uppe till diskussion tidigare (rörande det
tidiga 1700-talet). Per-Arne Karlsson har i sin forskning velat tillskriva det frihets-
tida ekonomiska tänkandet en hög grad av jämviktstänkande, bottnande i den
aristoteliska skolastiken. Jämvikten mellan de olika näringarna blir då central. Åsa
Karlsson har kritiserat denna tolkning utifrån två tänkare från 1710-talet, vilka vi
stiftat en viss bekantskap med här, nämligen Johan Silfwercrantz och Casten Feif.
Åsa Karlsson menar att ”ekonomisk expansion på alla områden [var] ett mer fram-
trädande drag än jämviktstanken”.7 Medan Per-Arne Karlsson alltså sett frihets-
tidens ekonomiska tänkande som strävande efter stabilitet, har Åsa Karlsson velat
framhålla det dynamiska draget i de nämnda tänkarnas skrifter.

Det förhåller sig å ena sidan onekligen så att det stormaktstida ekonomiska
tänkandet i hög grad är inriktat på förändring och på expansion. Polititexterna
utgör till stor del en lång rad av mer eller mindre realistiska och optimistiska förslag
till hur samhällsekonomin kan förbättras och fås att växa. Det finns uppenbart ett
klart dynamiskt drag i polititexterna.

Å andra sidan är dessa förankrade i en samhällsuppfattning vars styrka under
samma period tidigare forskning inte gett någon anledning att betvivla, och den är i
sig statisk. En organisk världs- och samhällsuppfattning ger inte något utrymme för

                                                          
4 Se Melkersson 1997, s 84f för ett liknande tänkande under 1700-talet.
5 Se George 1993, s 19-35 för en diskussion om detta hos Aristoteles och Thomas av Aquino.
6 Raeff 1983, s 40, 43f, 50, 87f; Tamm 1996, s 510.
7 Åsa Karlsson 1994, s 67, n 216. En kritik mot Per-Arne Karlssons tes även i Magnusson 1991,
s 456f.
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någon linjär, kontinuerlig utveckling. Tvärtom är en sådan oförenlig med en
utvecklingslära.

Hur går då detta ihop? En av de tyska 1600-talskameralisterna, den tidigare
nämnde von Schröder, såg sitt tänkande som ”utopiskt”.8 Jag tror också att om man
ser polititänkandet som en form av ”måttlig utopi”, framstår klyftan mellan dyna-
miskt och statiskt som mindre påfallande.

En utopi är idén om ett idealsamhälle. Jag har valt att benämna polititexternas
utopi för ”måttlig”, inte därför att den faktiskt var ett måttlighetens förlovade land,
utan därför att det var en utopi som saknade de radikala drag vilka gängse utopier,
som Mores Utopia eller Campanellas Solstad rymde – det var ett idealsamhälle som
egentligen inte skilde sig i form eller art från det rådande, utan endast i grad, en
utopi som inte krävde samhällsordningens kullkastande utan snarare utgick från
dess bevarande och förbättrande.

Alla utopier är förstås i viss mån statiska, i det att de alla handlar om förändring
mot ett givet, statiskt slutmål. Det finns också enligt min mening ett slutmål även
inom polititänkandet. Det finns egentligen inga explicita belägg för förekomsten av
tillväxttanke, av en uppfattning om en linjär utveckling. En sådan skulle inte heller
vara förenlig med den samhällsuppfattning som det är rimligt att tillskriva det
stormaktstida tänkandet. Vi har också sett att även hushållningsläran rymde en
uppfattning om förändring inom en given ram. Det som ytterligare gör en sådan
tolkning rimlig är enligt min mening förekomsten, såväl av en uppfattning om den
rådande hushållningens dåliga tillstånd, som en mycket stor optimism vad gällde
möjligheterna att göra något åt det. Den ekonomiska expansionen, de stora ambi-
tionerna vad gällde tillvaratagandet av resurser, manufakturer och sjöfart i stor-
maktstidens polititexter, innebar att ta ett kliv, att lyfta landet från en nivå till en
annan – för att stanna där.

Om det dynamiska inte bör överskattas, bör inte heller för stor tonvikt läggas på
det statiska. Ramen inom vilken förändring önskades var stor, det krävdes mycket
arbete och mycket insatser för att höja landet, och det handlar därför inte alls om
endast ett upprätthållande av status quo. Det har framgått av kapitel 2, 6 och 7 att
samhällsordningen var konkret och synlig, manifesterad i de olika privilegier,
friheter och rättigheter de olika grupperna förunnades. Dessa kunde ändras om
man upptäckte att någon grupp gjorde skada genom att inkräkta på andra gruppers
friheter. Den ordning som eftersträvades var korrigerbar och kunde kraftigt förbätt-
ras och stärkas.

Vad var då politins slutmål? I viss mån har vi redan kunnat utläsa det av de olika
delundersökningarna. Slutmålet innebar det permanenta upprätthållandet av ”god
politi”; att genom överhetens kloka förordningar harmoni och endräkt rådde i
landet och undersåtarnas beteenden var inriktade på de för samhället nödvändiga
dygderna. I det samhället utförde var och en sin bestämda syssla i enlighet med den
hierarkiska samhällsordningen, samt var varje individs och grupps (proportioner-
                                                          
8 Tribe 1988, s 20f.
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liga) behov tillfredsställda och rättigheter (i förhållande till andra individer och
grupper) tillgodosedda. En god hushållning var en del av och en förutsättning för
en god inre ordning. Men en god politi gav också en god hushållning; ordning och
dygd var ett sine qua non för att landet skulle kunna nå oberoende och inhemsk
behovstäckning. Ordning och välstånd såväl förutsatte som gav varandra i den utopi
vi efter Marc Raeff kan kalla ”den välordnade politistaten”.9

Vi finner detta idealsamhälle beskrivet i den sedelära i romanform som kom ut
på svenska år 1723, som kom att bli en av 1700-talets populäraste böcker såväl i
Sverige som på kontinenten, biskop de Fénelons Telemachs Ulyssis Sons Äfventyr.10 I
dess femte bok beskrivs Kreta, dit Telemach tillsammans med sin lärare Mentor
kommit, som det bästa av samhällen. Bilden av Kreta där är representativ för bilden
av ett välordnat samhälle såsom det uppfattades av författarna av polititexterna –
liksom av ett gott hushåll såsom det framställdes i hushållningsläran. På Kreta rådde
ingen brist på nödtorft, utan tvärtom fanns de varor vilka krävdes för människornas
behov i rikt mått. Detta kom sig dels av att man inte ägnade sig åt överflöd (omått-
lig konsumtion), och inte heller producerade några onyttiga eller endast till vällust
och fåfänga tjänliga varor:

Hwad Högmodet och Wekligheten angår/ så har man här ey nödigt dem at förbiuda
ty de äro uti Creta aldeles okiände; Alla arbeta här/ men ingen täncker at giöra sig rijk/
ty hwar och en tror sig/ genom en liuflig och ordentlig lefnad/ dermedelst han uti
öfwerflöd åtniuter alt det som til en sann lifz förnödenhet tarfwas wara rikeligen
belönt. Man lider här ey några kåstbara Huusgeråd/ prächtiga Kläder/ läckra Måltider
heller förgylta Hus.11

Tvärtom åt och drack man med måtta. Dels bottnade kretensarnas välstånd i att
alla arbetade flitigt. Befolkningen på Kreta var mycket stor, men det var den som en

                                                          
9 Raeff 1983, titel, samt del 1.
10 Jag ser inte de Fénelons arbete som ett arbete inom ”den tidiga nationalekonomiska över-
sättningslitteraturen” (Karlsson 1994, s 66, även Schauman 1910, 21ff), utan snarare som en
sedelära och furstespegel vilken till innehållet (om inte till formen) visar på en mycket stark
kontinuitet med äldre sådana verk. Det var lika mycket i egenskap av sedelära och furstespegel,
som för dess kritik av enväldet, som den rönte popularitet (i den svenska upplagan av år 1723
framhöll kungliga bokcensor Johan Rosenadler särskilt att arbetet ”en så härlig Sedolära/ och then
sanskyllige Regementz-Konsten innehåller”, de Fénelon 1723, approbation; se även Delblanc
1965, s 22), något som normalt inte brukar noteras. Ett tecken på detta är att alla furstar, goda
som onda, i arbetet är enväldiga, och att det är de dåliga furstarnas rådgivare som kritiseras och
hålls som ansvariga. Rådgivarna, val av sådana samt skadligheten av dåliga rådgivare utgör ett
ledmotiv i äldre furstespeglar. För en annan uppfattning, se Klinge 1996.
11 De Fénelon 1723, s 170. Se också kapitel 5, not 57. I en tidigare artikel (Runefelt 1999, s 666)
har jag argumenterat för att de Fénelon förespråkade en fattig befolkning; jag menar dock nu att
det är en felaktig tolkning, som förvisso är lätt att göra emedan de Fénelon går väl långt i
fördömandet av överflöd. Min tidigare tolkning beror på att jag då inte satte verket i den kontext
av överflödets fördärv och de gamla goda, enkla sedernas förtjänster, som jag här berört i kapi-
tel 6.
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följd av att alla arbetade; så länge alla arbetade rymdes alla.12 Landets resurser togs
väl tillvara av den flitiga befolkningen:

Så mycket som öön Cypern hade synts oß obrukat och försummat/ så mycket deremot
syntes oß Creta fruchtbart och upbrukat/ samt igenom Inwånarenas arbete med alla-
handa slags frucht försedd… Wij funno hwarken Dälder eller högar/ hwarest Åker-
mannens flitige hand icke röntes.13

Kretensarnas kung var därtill vis, ständigt redo att ge undersåtarna all sin tid och
omsorg, och han följde i allt lagen, varmed rättvisan upprätthölls.14 Måttlighet, flit,
rättvisa – där har vi de grundläggande komponenterna i visionen om det välord-
nade samhället, som skapar oberoende och välstånd liksom bevarar ordningen. Det
ekonomiska tänkandets koppling till den praktiska filosofins dygdelära framstår
tydligt i de Fénelons sedelära. Det är de klassiska dygderna som skapar välstånd,
och med ett välordnat samhälle avses i stort sett ett samhälle där undersåtarna,
genom överhetens rättvisa, kloka och ständiga förordningar, utövar dem. I de
Fénelons verk beror kretensarnas välstånd lika väl som cyprioternas fattigdom på
furstens förmåga till vishet och densammes förordningar.

Man behöver emellertid inte gå till en sedelära för att finna en bild av ett sådant
idealsamhälle. Sven Lagerlöf målar upp en liknande bild i sitt arbete Wälmente
Tanckar om Landsens Cultur från 1714.

När inwånarena i ett land gå ifrån Gudz förordning/ slå sig på öfwerflödighet/ lättia
och försummelse/ och förachta bygdesyslor: när de vtödas af krig och hunger och
pestilentia, eller elljest för mycket twingas/ at de ey hafwa lust och macht at arbeta; då
blifwer ett fruchtsamt land förswagat och ofruchtsamt. Men när inbyggarna på tiänligit
sätt ökas/ egennyttigheet/ som alt godt förstörer/ affskaffas; högfärd/ slöseri och öfwer-
flödighet vthrotas; husachtighet/ sparsamhet och arbetsamhet införas/ och alla til flijt
och idoghet vpwäckas och anföras; då förkofras landtbruket/ konst och wettenskap at
der med omgås tiltager/ landet blifwer rijckt och fruchtsamt/ och regementet
lycksaligt.15

Lagerlöf framhåller alltså även han fliten och sparsamheten, samt framhåller att
undersåtarna skall föras mot mer samhällsnyttiga beteenden. I denna passage förbi-
går han rättvisan, men tidigare i samma arbete har framgått att fliten är kopplad till
denna. Såsom sagts i kapitel 3 är dygden utåtriktad, mot det allmänna bästa, och
det måste enligt Lagerlöf även gälla fliten, som inrättas under rättvisan:

                                                          
12 De Fénelon 1723, s 168f.
13 Ibid., s 167.
14 Ibid., s 172f.
15 Lagerlöf 1714b, s 65.
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Så äre och alla menniskior af Gud förordnade at arbeta för sin föda; at med samnad
hand/ hwar i sitt stånd/ något godt och nyttigt uträtta/ och med all flijt tiena för sin
och sinas/ för öfwerheetens och menighetens uppehälle och wältrefnad.16

Den enskilda rättar sig efter det gemensamma bästas krav och utför flitigt sin plikt i
enlighet med sin plats i samhällshierarkin. Uttrycket ”med samnad hand” betonar
att handlingen är utåtriktad och gäller nästan lika väl som den enskilde aktören.17

 Polititexterna har inte mycket att säga om något idealsamhälle, och min utlägg-
ning här om politin som en måttlig utopi får ses som preliminär. Att den ändå fick
plats här beror på att den framställer de dynamiska respektive de statiska dragen
inom politin som kompatibla istället för som motsatta. Även i en statisk värld kan
ett land eller en individ befinna sig långt från vad som upplevs som det idealiska
tillståndet, och stora förändringar och reformer därför vara nödvändiga.

Från merkantilismen till barockens ekonomiska tänkande

Det är tveksamt om begreppet merkantilism kan appliceras på det stormaktstida
ekonomiska tänkandet. Det beror förvisso på vilken innebörd man lägger i begrep-
pet; Heckscher själv påpekade – något resignerat, kan tyckas – att det stod var och
en fritt att lägga vilken innebörd och vilken räckvidd som helst i begreppet utifrån
vad som passar i varje fall.18

Själv har jag valt att inte använda ordet merkantilism. Lars Magnussons diskus-
sion om vad som ryms i detta ord kan vara till hjälp här. Magnusson menar att den
merkantilistiska diskursen utgjorde ett avgörande brott gentemot en äldre epoks
tänkande, och det framför allt på två punkter. Dels rymde merkantilismen, under
inflytande av 1600-talets nya naturvetenskaper och den från Francis Bacon stam-
mande empirismen, en vetenskaplig hållning, med krav på att analyser skulle grun-
das på empiriska fakta.19 Dels bar merkantilisterna på en dittills inte förekommande
mekanisk syn på ekonomin. De såg ekonomin som ett sammanhållet system, vari
opersonliga variabler som utbud och efterfrågan, snarare än egennyttiga ockrare,
bestämde prisnivåer: ”Marknaden betraktades mer och mer som ett system av
växelverkande ’mekaniska krafter’, ett system som påminde om naturens värld
[emedan det styrdes av opersonliga lagar]”. Denna syn innebar att ekonomin kunde
undersökas separat, som ett självständigt fält skilt från stat och politik.20 Detta
medförde för diskussionen att den kom att kretsa kring handel; den var med
Magnussons ord ”en vetenskap om handel”. Den nya synen innebar också att

                                                          
16 Ibid., s 27.
17 ”Samna”, SAOB, spalt S839 (används som bestämning till ordet hand, i uttryck som betecknar
att två eller flera personer förenar sina krafter eller gemensamt ansvarar för något; ”med samnad
hand”).
18 Heckscher 1953, I, s 1.
19 Magnusson 1999, s 23f, 246.
20 Ibid., s 22f, 245 (citat s 245).
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moraliska åsikter kom att hamna i bakgrunden. Just detta har alltså även Heckscher
och andra framhållit som en avgörande skillnad mellan merkantilismen och ett
äldre tänkande.

Allt detta ligger snarast i linje med en gängse, diakron beskrivning av det
ekonomiska tänkandets utveckling. Magnusson menar emellertid vidare att en
sådan ”merkantilistisk diskurs” endast står att finna i England från och med 1620-
talet, fullt utvecklad från och med 1680-talet. Även om den tyska respektive franska
ekonomiska litteratur som Magnusson tar upp uppvisade likheter med den
engelska, saknades såväl ett mer vetenskapligt förhållningssätt, som, framför allt,
uppfattningen om ekonomin som ett system. Denna litteratur bör således inte ses
som merkantilistisk, utan syftade snarare till att tillgodose statens och politikens
intressen. Den utvecklade ingen ”vetenskap om handel” utan kretsade kring frågan
hur ett rike skall uppnå styrka och självständighet, varmed handel endast betrakta-
des som ett redskap för detta i hög grad politiska mål. Ekonomin betraktades där
inte som ett lagbundet system varför det inte lika lätt kunde frigöras från etiska
uppfattningar.21

Det har av undersökningarna i denna avhandling framgått att det svenska
tänkandet inte präglades av någon uppfattning om ekonomin som ett system.
Övertygelsen såväl om att enskilda individers och gruppers egennyttiga beteenden
hade ett stort inflytande på ekonomin, som att överheten genom ingrepp själv
kunde reglera och kontrollera såväl ekonomin som de egennyttiga beteendena,
förefaller ha varit stark. Vidare fanns ingen ”vetenskap om handel”. Några veten-
skapliga ideal framträder överhuvudtaget inte i de svenska polititexterna, och
handel stod där inte heller i centrum. Återigen sågs handel som ett medel för staten
att inom riket uppnå en hög grad av självständighet. Ett bättre tillvaratagande av de
inhemska resurserna ansågs vara ett effektivare medel för samma mål. Rikets
välstånd ankom mindre på dess förhållande till omvärlden än på dess undersåtars
och framför allt dess överhets flitiga och dygdiga verksamhet.

Det har också framgått att de stormaktstida tänkarna i mycket stor utsträckning
ännu höll fast vid en i grunden aristotelisk uppfattning om (en proportionerlig)
rättvisa, samt att de även vad gällde förhållandet till befolkningen och till hus-
hållningen var förankrade i en etisk tradition enligt vilken lättja innebar såväl indi-
videns undergång som samhällets skada, och enligt vilken individen själv inte ägde
samma möjligheter att aktivera sig själv som överheten.

I den magnussonska bemärkelsen kan det svenska stormaktstida tänkandet alltså
inte ses som merkantilistiskt. Men enligt vilken annan som helst definition kan det
lätt rymmas under detta svävande begrepp. Hela diskussionen kring vad som är vad
ter sig onekligen något ofruktbar, och då det är alltför etablerat i svenskt intellektu-
ellt liv, lär det vara mycket svårt att avlägsna begreppet merkantilism som rubrik på
1600-talets svenska ekonomiska tänkande. Med tanke på att jag ändå valt bort
begreppet skulle det framstå som resignerat att avsluta med att konstatera att så är
                                                          
21 Ibid., kap 7.
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fallet, och därför vill jag istället sist av allt kasta ut en tanke om en tänkbar alter-
nativ rubricering av det stormaktstida ekonomiska tänkandet. Den är minst sagt
preliminär och inte alls mindre problematisk, eller mindre tänjbar, än termen
merkantilism.

De undersökningar som här har gjorts, vilka alla betonar det inflytande uråldriga
traditioner som affektläran och hushållningsläran haft över det ekonomiska tänkan-
det, kan tänkas väcka en kritisk undran: förhåller det sig inte möjligtvis så, att jag
genom mina undersökningar endast försökt förlänga ett medeltida eller till och med
antika idégods varaktighet?

En sådan kritik är obefogad, även på rent logiska grunder. För att det stor-
maktstida tänkande som jag här redogjort för skall kunna ses som ”medeltida”
måste det förstås ha förekommit även på medeltiden. Såväl handelsbalansläran,
manufakturivern och strävan efter att tillvarata resurserna, överflödsförordningarna,
det frekventa användandet av begreppet fri handel, etc, liksom för den delen –
vilket kanske är av större vikt – politiväsendets utformning och omfattning, var
dock i hög grad specifikt tidigmoderna fenomen.

Jag har förvisso hela tiden betonat förbindelselänkar, men inte så mycket till
medeltida och äldre vasatida ekonomiskt tänkande, utan till ett samtida etiskt
sammanhang inom vilket jag menar att det ekonomiska tänkandet skall ordnas och
vilket hade rötter i antiken och i medeltidens bearbetningar av det antika arvet.

Här är inte tillfälle att besvara den fråga som följer på detta: varför det ekono-
miska tänkande som jag analyserat, liksom politiväsendet i stort, kom att formuleras
just under 1600-talet – det är ett ämne stort nog för ytterligare några doktors-
avhandlingar. Politiväsendets uppkomst, med dess tonvikt på disciplinering och
ordning och dess därav följande kraftiga ingrepp (eller ambition att ingripa) i
människornas handel och vandel, kan knappast förklaras utan att sättas i samband
med statens expansion och växande kontroll – liksom behov av kontroll – av
samhällslivets olika sidor under 1500-talet och framför allt 1600-talet. Denna nya,
absoluta stat hade helt andra resurser för att utöva kontroll över, beskatta och
disciplinera undersåtarna än vad tidigare varit fallet, men den hade också nya
behov, vilket krävde en större grad av kontroll över ekonomin och den fiskala
sektorn. Nationalstaternas expansion under 1500- och 1600-talen och
militärstatens och ämbetsmannastatens framväxt och ökade behov av resurser under
det senare av dessa sekel är välkända men svårfångade processer kring vilka det finns
en omfattande mängd forskning.22

Framväxten av politiväsendet liksom av ett samhällsekonomiskt tänkande måste
ses i samband med den processen. Det finns dock en annan aspekt rörande politi-
väsendets uppkomst liksom av dess starka betoning på dygd och ordning som för-
tjänar att behandlas i några få ord här.

                                                          
22 Det finns ingen anledning att redogöra för den här; se Lennersand 1999, s 14-17 för en sam-
manfattning.
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I allt buller från den vetenskapliga revolutionen som tar upp sidutrymmet i de
idé- och vetenskapshistoriska handböckerna, glöms det lätt bort, att 1600-talets
intellektuella kultur – och nu avses såväl Europa som Sverige – utgjorde en höjd-
punkt för etiken. Trots rötter i medeltida och antikt tänkande intog dygdeläran och
kampen mot affekternas välde en egen och i förhållande till tidigare epoker särskild
plats under detta sekel. Under seklets första hälft kom inte endast politiväsende,
manufakturiver och handelsbalanslära att slå rot, utan där rådde högkonjunktur
även vad gäller sedeläror, redogörelser för själens anatomi och arbeten om hushållet.
Även om sådana förstås förekom under renässansen, innebar 1600-talet ett sådant
uppsving för dessa litteraturgenrer, att det inte går att tala om arv eller tradition.
Floran av etiska framställningar – inklusive hushållningslitteratur – var något för det
europeiska 1600-talet nytt.

Denna förändring har påtalats av en rad forskare, vilka velat förklara den utifrån
tesen att 1600-talet var en period vars intellektuella liv präglades av ett upplevt
behov av ordning. Enligt denna tes upplevdes världen av de lärda under det sena
1500-talet och det tidiga 1600-talet som stadd i oordning. Det var denna känsla av
oordning som sedan skulle ha drivit fram etikens uppsving liksom många andra
projekt med tonvikt på ordningsbevarande.23 Så till exempel menar Olaf Homén i
sin studie av den franska klassicismen (1914), att förändrade umgängesformer
mellan människor och ständigt rasande religionskrig ledde till att man under det
tidiga 1600-talet vände sig till sedelärorna, med tydliga regler för hur affekter och
begär kunde sättas i tygel.24 Vi har i kapitel 6 sett hur modet enligt flera forskare
uppfattades som ett symptom på världens oordning, liksom hur överflödslagstift-
ningen till stor del var ett försök att bromsa modets utveckling och upprätthålla den
igenkännbarhet som följer av en befintlig ordning.

Etikens mycket framträdande ställning, en central position för begrepp som
affekt och dygd, en stark tonvikt på ordning och harmoni – det är nog inte helt
ovanligt att dessa 1600-talsdrag associeras med barocken. I avhandlingen har fram-
gått, dels att några specifika dygder var av avgörande betydelse inom det ekono-
miska tänkandet, dels att uppfattningen av människan som självisk och irrationell
endast låter sig förstås i förhållande till tidens psykologiska uppfattning, affektläran,
vilken förenade psykologiska och etiska aspekter genom en betoning på det
nödvändiga i att tygla affekterna, människans irrationella begär. Därmed är kanske
också det ekonomiska tänkandet, såsom det kommer till uttryck i de stormaktstida
polititexterna, framför allt att se som ett ”barockens ekonomiska tänkande”.

Begreppet barock är förstås lika svårdefinierbart och lika tänjbart som någonsin
merkantilismen. Här skall jag inte utreda vad barocken var för något. Jag vill endast
påpeka att det är otvetydigt att dygden och kampen mot affekterna intar en central

                                                          
23 Framför allt Rabb 1975, passim, särskilt kap V, VI, har utvecklat idén om 1600-talets strävan
efter ordning, men denne hade föregångare i t ex Hazard 1935, se del I, s I. En efterföljare till
Rabb är Toulmin 1995, särskilt kap 3. Se även Raeff 1983, s 23-27.
24 Homén 1914, s 126ff, s 131f. Se även Rabb 1975, s 49f
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plats i barockens värld; vare sig man studerar Descartes, betraktar målningarna i
Drottningholms slott eller lyssnar på en opera av Händel konfronteras man förr
eller senare med den ständigt pågående kampen mot affekterna. Dygden är förstås
del av en föreställningsvärld som inte på något sätt är befriad från etiska föreställ-
ningar; tvärtom är förstås barocken helt genomsyrad av etiken. Om inte annat, så
var åtminstone det ett drag den delade med tidens ekonomiska tänkande. Om man
sedan vill kalla 1600-talets ekonomiska tänkande för barockt är väl, även det, upp
till var och en.





Summary

The Virtues of Householding.
Economic Thought and the Theories of Passions and of Householding
in Seventeenth-Century Sweden

The object of study of this thesis is the economic thought of the Swedish so-called
”age of greatness” (Swedish, Stormaktstiden). In this summary, I will use the more
handy although not entirely appropriate term ”the seventeenth century”, referring
to the period 1630-1720. Serving as a starting point for the study is the assump-
tion, that behind every economic as well as political or ethical doctrine or theory is
a conception of man, of how and why man acts. This conception may be
concealed, latent or only seldom explicit, and is not necessarily well thought-out,
articulated or scrutinised by each and everyone of the doctrine’s or theory’s
followers. Thus, conceptions of man – of the nature of man, of how man acts as a
sensible and intellectual being and as a member of society – influence and set
frames for the shaping of economic doctrines and thought.

Assuming that certain conceptions of man lie behind and to some degree shape
economic thought, it is evident that a deeper understanding of any specific line of
such thought may be reached by scrutinising its conception of man. The first
purpose of this thesis is to examine the conceptions of man within seventeenth-century
economic thought.

An economic doctrine or theory is evidently not concerned with the nature of
man per se, but rather in how it is expressed in society – of man as a societal being
and of society as a composition of human beings. In the thesis, the conception of
man is therefore set in relation to a conception of society. A second purpose is to
examine how conceptions of man and of society influenced or shaped economic thought.

A third purpose, which follows from the two first, is to make a first, more full-
covering analysis of seventeenth-century economic thought, using a synchronous or
contextual approach, which emphasises the extent to which economic thought was
an integral part of the intellectual culture of the time. With this emphasis, the thesis
differs from the history of economic thought in general, which mainly uses a
diachronous approach, focusing upon the genesis of economic ideas and theories,
and of the contribution of specific ideas and thinkers to the development of
economics as a science. I make no statements of how seventeenth-century thought
may have contributed to modern economic theory, or discuss any similarities
between older and modern thought.

The thesis differs also from most of the Swedish research on mercantilism or
older economic thought. This research has normally used a diachronous perspective
and has focused heavily on the eighteenth century, leaving the earlier period largely
unscrutinised.
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The method employed in the thesis follows from its synchronous approach, and
may be described in terms of an analysis of ideology. An economic doctrine or
theory can be seen as an ideology in the broad sense of the word, signifying “a
system of opinions, thoughts, conceptions, values and attitudes” (Liedman 1989,
pp 10f). It thus holds conceptions of how the world works and coheres, as well as
values and opinions following from these conceptions.

An ideology can be said to consist of a manifest and a latent part. An economic
doctrine, for example, holds a number of more or less central assumptions and
theorems about how the economy works and is to be ordered. These assumptions
constitute the manifest part of the ideology, by which is meant that which is arti-
culated and explicit, such as the theory of a balance of trade or an opinion that
benefits follow from restraining domestic trade. These theories and assumptions are
however dependent on and connected to other conceptions and assumptions,
which are not explicit, although they in many cases are of central importance for
the correct understanding of what is manifest. Such an implicit conception may for
example be that man is driven by self-interest or that society by necessity is hierar-
chically ordered.

Any doctrine, theory or discussion would be unmanageable if the implicit
assumptions behind every manifest opinion would have to explained or articulated
by each and everyone of the follower of the doctrine or partaker of the discussion.
Instead, such central assumptions and conceptions are often taken for granted.
They form the implicit or latent part of an ideology. It is of course not necessarily
so, that every partaker of a discussion, or every follower of a doctrine, can account
for (or are aware of) those central assumptions and conceptions.

Sven-Eric Liedman, one of the most prominent spokesmen for the analysis of
ideology as described here, claims that although it his hard to define and limit the
latent part of an ideology, conceptions of society and of man need always be assu-
med to be of central importance to any ideology – and must thus be part of any
serious analysis of ideology (Liedman 1989, pp 27f). That takes us back to the
assumption serving as a starting point for this thesis: that conceptions of man – and
of society – are implicit or latent (if not explicit) within economic thought. When
not explicit, they thus need to be reconstructed, made visible, before the manifest –
the economic thought as it is expressed – can be fully understood.

Hence, a synchronous approach on economic thought, that is, an analysis of this
thought as an integral part of a larger intellectual culture rather than as an indepen-
dent science, may be performed through an analysis of ideology, aiming at
reconstructing the latent assumptions and conceptions of an ideology. It is
necessary to examine this latent part of the ideology in order to properly understand
the manifest part. Analysing the manifest part without any knowledge of implicit
conceptions may lead to serious misunderstandings.

This will of course shape the disposition and structure of the thesis. Not
counting the opening chapter, in which source materials, method, central concepts
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and purposes are discussed, and an ending chapter, consisting of a summary of the
thesis as well as a few brief digressions, the thesis contains seven empirical chapters.
The three first serve as a reconstruction of what is latent within seventeenth-century
economic thought in accordance with what was said above. Chapters 2 and 3 taken
together aim at fulfilling the first purpose, that is to examine the conception of man
within economic thought. Chapter 4 deals with conceptions of society (or human
coexistence, as it deals, not with society but with a smaller form of community, the
household). The four last chapters (5 to 8) analyse the explicit assumptions,
opinions, etc, within economic thought in the light of the reconstruction of the
latent.

When using the term economic thought, I refer to a line of thought dealing with
questions of how wealth may be created on a national level. This is said in order to
distinguish it from an economic thought on a household level, which is examined
separately in chapter 4 of the thesis.

The source materials consist in chapter 2 and chapters 5 to 8 of what I, in the
following, refer to as texts of polities (Swedish, polititexter). A mistake often made
within research on older economic thought, is to try to distinguish a separate eco-
nomic debate, discussion or literature, which alone may serve as an object of study.
A consequence of this mistake has, in the Swedish case, been the assertion that
there were no or very few expressions of an economic thought during the seven-
teenth century, and, hence, that there was nothing there to focus on. I take the
opposite position, as I discern a wide range of expressions of economic thought, not
forming any independent literature or “discourse”, but being subordinated to
something else, namely the so called police or polities (Swedish, politi).

The exact meaning of the term politi is not clear, and Swedish research is limi-
ted. The term was given a very wide meaning, but denotes above all a general
striving for order (the maintaining and strengthening of societal order) in a nation
or in a city, and any policy or political agenda following from this striving. Some-
times politi was concerned only with specific areas of the inner order and
administration of a nation, and sometimes it referred to government as a whole. It
was thus a very broad term, containing among other aspects, several facets of what
is now regarded to be central parts of economic life, such as trade, production and
consumption. These “economic” factors were thus subordinated to the politi, and
formed part of its general striving for order.

It is consequently within different texts concerning politi – texts of polities –
that one finds questions and matters of an economic nature These texts consist of
three major groups. The first of these is a large number of ordinances, decrees and
letters from the part of the state, concerning either the population as a whole, a
certain group or estate, or any of the authorities of the state, such as the Chamber
of Commerce (Swedish, Kommerskollegium). The second is the scarce literature on
politi or aspects thereof. There are a few authors, whom have been more or less
neglected by earlier research, such as Sven Lagerlöf, Abraham Sahlstedt, Israel
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Nesselius and Henrik Thim. Johan Claesson Risingh, Johan Silfwercrantz and
Christopher Polhem have been the objects of some studies. The third group of
polititexter consists of discussions and decisions within the major political institu-
tions of the seventeenth century, the Royal Counsel and the Diet (Swedish,
Riksrådet and Riksdagen).

A limited number of areas central for the wealth of the nation are pointed out
within the texts of polities, and form the objects of study in the chapters following
after the reconstruction of the latent within of economic thought. Those areas are:
the question of domestic production and independence, and of foreign trade
(chapter 5), the conception of luxury and superfluous consumption (chapter 6), the
issue of free trade (chapter 7), and the issues of idleness, diligence and employment
(chapter 8).

These areas have all, to some extent, been stressed as central for or important
within Swedish mercantilism (of the eighteenth century, since research in general
has not focused on the seventeenth century). In the thesis, I constantly relate my
results to earlier research on mercantilism, but I avoid the term mercantilism. That
this does not mean that I find such generalising terms pointless – that I am of the
opinion that there was no economic thought during the seventeenth century which
could be regarded upon in a generalising manner. This is otherwise the case with
some Anglo-Saxon researchers, such as D. C. Coleman and Charles Wilson, who
argue that the term mercantilism is misleading, since economic thought of the
period in question consisted mainly of practical, non-theoretical solutions to
immediate economic problems, and, consequently, not a coherent doctrine or line
of thought. I argue, contrary to this, that there really was a specific and coherent
line of economic thought during the seventeenth century. The reason why I do not
want to call it mercantilism, is that it deviates to quite some extent from the gene-
ral, in Sweden very well established meaning of that term.

As was said above, chapters 2 and 3 deal with the conception of man within eco-
nomic thought, that is, within the so called polititexter or texts of polities. In chap-
ter 2, I examine the conception of man as it is explicitly expressed within these
texts. The concept of nature of man is limited to its practical aspect, by which is
meant a conception of the nature of man, which also involve a conception of
human behaviour. This is to be distinguished from theoretical statements about the
nature of man, such as man is an image of God or a composition of different cells.
Such statements are of course about the nature of man, but it is only when human
action is dependent on them that they become practical, and it is only when they
are practical that they are of any interest to any political or economic doctrine or
discussion.

Chapter 2 opens with a discussion of the research on Swedish mercantilism,
where it is shown that its interest in the mercantilist conceptions of the nature of
man has been insignificant. It is mostly the normative opinions which have been
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studied. Moreover has a conception of the population in general as lazy been given
some attention. This follows from the fact that earlier research has ascribed to
mercantilism an economy of low wages, according to which the vast majority of the
population should be poor – while wealth made it idle – and against low wages
work for the wealth of the state. In chapter 8, I show that such an economy of low
wages cannot be ascribed to the texts of polities of the seventeenth century. From
the empirical inquiry in chapter 2 is shown that the conception of the working
population as lazy does not hold any place of importance within the texts of poli-
ties. How, then, was man conceived?

The picture which becomes clear through the empirical investigation is one of
man as selfish. Selfishness stands out as a central concept within the texts of poli-
ties, and it was the ever appearing impelling force behind human action. However,
this conception as man as selfish is not to be identfied with any modern opinions
about self-interest or a rational maximisation of benefit or profit. On the contrary,
man was conceived as selfish and irrational. Selfishness was regarded as harmful. It
harmed the industry and the economy, it harmed society, and, last but not least, it
harmed the selfish individual himself, who acted selfishly without the ability to
discern his own interests.

In relation to the analysis of the selfishness of man, I account for what earlier
research within the fields of history and history of ideas has shown about
seventeenth-century conceptions of society. This account shows why selfishness was
harmful to society. Society was conceived as an organic body, and its well-being was
dependent on the existence of a specific and clear hierarchical order. The estates,
and the privileges and freedoms entitled to different estates and groups within (and
even outside of) them, formed the basis for that order. Every part of the organism
of society was dependent on the other parts – without being equal. Selfish actions
meant violations against this order; they meant that individuals acted outside of
what was allowed for them according to their position in the hierarchical order.
When the conceptions of society and of man are regarded together, it becomes clear
that there existed an intrinsic incompatibility in society, as its smallest component,
the individual, acted in a way that counteracted against the maintaining of the
necessary order of society – which the individuals themselves was considered to be
dependent on for their well-being. The individual was conceived as unable to realise
both his own interests and the interests of society. It fell instead upon the state to
steer and guide the selfish behaviours of its subjects.

To claim that in the seventeenth century, selfishness was thought of as the impel-
ling force of man is neither new nor controversial. What scholars not have attemp-
ted to do, however, is to show what was meant with this selfishness (Swedish, egen-
nytta), which seems to be a term of great importance, not only within the texts of
polities, but in a number of arenas within seventeenth-century intellectual life. In
chapter 3, I show the meaning of the term selfishness, through an account for the
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generally accepted psychological theory of the period, the so called theory of
passions (Swedish, affektlära; the most common Swedish word for passion was
affekt).

It is essential and of utmost importance, that selfishness was conceived as irra-
tional. At this point, the seventeenth-century theory of the passions differs radically
from modern expositions of terms such as selfishness and self-interest, which now
are closely connected to rationality. Selfishness was irrational since it emanated
from the sensitive, irrational part of man’s tripartite soul (there was a rational part,
and two irrational: one vegetative, home of the bodily functions, and one sensitive,
home of the senses and of memory and imagination). In this sensitive part of the
soul, the passions resided, which served as responses to the stimuli recorded by the
senses, in terms of good or bad. The passions drove man toward what he conceived
as good and away from what he conceived as harmful or bad, and were thus a
necessary tool for man’s self-preservation. Albeit that, being responses to outer
stimuli, they were myopic and focused on the present, and they drove man to
short-sighted, unpremeditated actions.

In theory, the individual held himself the means to control and curb the
passions. That means was reason, his own rational capability, and the tools of
reason, the virtues. Passionate behaviour was an extreme behaviour, and the theory
of the virtues – the normative aspect of the theory of the passions – was a doctrine
of mediocrity and moderation, aiming at controlling the passions and keeping them
within the boundaries of reason. In practice, however, the intelligentsia did not
trust the average individual’s rational capability. Instead, the task of controlling the
passions of the subjects fell upon the state.

The source materials for chapter 3 are, naturally, not the texts of polities, within
which opinions about the nature of man were seldom expressed. The theories of the
passions and virtues accounted for are the theories latent within the texts of polities.
The source materials are instead mainly two types of literature which focus upon
the passions and upon the controlling of the passions. There are the Aristotelian –
the theory of the passions in Sweden during this time was mainly Aristotelian –
expoundings of the anatomy of the soul, dealing with the cognitive aspect of the
theory, and there are the works on ethics (again, Aristotelian), which deal with the
normative aspect, showing how the rational man shall behave in order to act non-
passionate.

In chapter 3, the conception of man as selfish, which stands out in the texts of
polities, is set into a wider context, the general psychological theory of its time. It is
obvious that the emphasis on selfishness and man’s irrationality and its negative
influence on the economy, on society and on the individual himself, brought to
light in chapter 2, is due to the conception of man as described in chapter 3. An
important result of the two chapters taken together is that the theories of passions
and virtues, which held a central position within intellectual life of the seventeenth
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century, also constituted the (latent) core of the conception of man which was
expressed in the economic thought of the time.

Ethics or practical philosophy, according to the Aristotelian tradition, can be divi-
ded into three levels, which together cover the whole of man’s temporal life: an
individual level, a household level and a societal level. These three levels are ana-
logous. In chapter 3, the individual level was discussed, in chapter 4, focus is turned
to the household level, through an analysis of the literature concerning the house-
hold, gathered under the term theory of householding (Swedish, Hushållningslära).

Swedish research has not paid any attention to the theory of householding, and
it is under-examined also from an international point of view. The source material
for the study consists of a number of works concerning the household. It is
important to acknowledge, that the theory of householding was a part of ethics.
Because of that, it is not relevant to distinguish the well known (but rarely
examined) Hausväterliteratur from other works which focus on the order within the
household rather than the running of an country manor or estate. I regard all works
on the subject of household as placed on different positions on a scale, of which one
pole is the order of the household, that is, the relationships within the household,
and the other is the production and consumption of the household. The ethical
basis for both poles are the same and it is that basis that needs attention.

The theory of householding differs from any modern concept of householding,
as it was a part of ethics. It did not focus on or even take any real notice of terms
such as market and exchange, but rather on the order and reproduction of the
household, seen as an independent entity. Its production, consumption and even
trade was incorporated in an ethical system, where four virtues were central for the
maintaining of the household: justice, temperance, frugality and diligence.

The justice referred to was the Aristotelian, proportionate or geometrical justice,
which aimed at giving to each and everyone what was his or her part in accordance
with his or her position within the hierarchical order of the household. According
to this sense of justice, it would be unfair to give equal parts to unequal individuals,
or unequal parts to equals.

The Aristotelian conception of the organism is necessary for the understanding
of the emphasis on hierarchical order and on justice, and also of the central, auto-
cratic position of the husbandman or housefather. In the human soul, reason was
thought of as an active principle with which passions should be controlled and man
lift himself from the level of brutes. Reason was the active principle through which
man really became man. Just as reason in the human soul, in the household the
housefather functioned as an active principle on whose activities the whole
existence and fulfilment of the organism, i. e. household, was dependent. Only
through the housefather’s execution of his rights and obligations, could the other
members of the household be expected to act correctly and righteously The virtues
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of the housewife, of children and of servants, were thus dependent on the virtue of
the housefather.

Production and consumption was marked by temperance, frugality and dili-
gence, and the whole household was directed towards autarchy. The wealth of the
household was not dependent on any relations with the surrounding world, but on
the housefather’s execution of the mentioned virtues. Trade was of course also
marked by the striving for autarchy: as little trade as possible was desirable, only
necessities should be bought, and only superfluous goods be sold. A quote from the
roman author on agricultural issues, Cato the older, was a lodestar: the good
housefather sells but buys not.

The analysis of the theory of householding is an extension of the account for the
theory of the passions. It works as a further examination of what is latent in the
texts of polities. According to Sven-Eric Liedman, both the conception of man and
the conception of society are two themes that are to be present in any analysis of
ideology. The analysis of the theory of householding not only points to the analogy
between the individual and the household. It is also an analysis of a conception of
society; of a conception of man as part of a larger community – albeit it is the
smallest one. The fundamental aspects of the seventeenth-century conception of
society, briefly described in chapter 2, are fundamental also at the household level:
hierarchical order and mutual dependence between the parts of the organism. To
that picture of the organic conception of society, established by earlier research, I
add another important aspect, namely that within the organism, there was thought
to exist an active, leading principle, without which the organism would collapse and
the other parts of the organism would be unable to fulfil their obligations.

Chapters 3 and 4 make visible latent conceptions of man and society. Ethics,
expressed through the theories of passions and virtues on an individual level and
through the theory of householding on a household level, are the keys to the under-
standing of seventeenth-century economic thought. The remaining chapters focus
on that thought. The source materials for these chapters are again the texts of poli-
ties.

However, before turning to those texts, I argue briefly, in the first part of chap-
ter 5, that society, i. e. the nation or kingdom, was conceived as analogous with
body/soul and household. The ruler of the kingdom was the active principle of
society, on whose activities the virtuous behaviours of the subjects were dependent.
The good ruler was more than a king; he was a pater patriæ, a housefather to his
subjects. Without the constant and diligent activity of the king, no good behaviours
could be expected from the subjects.

In the second, major part of chapter 5, I turn to the economic thought, through
an analysis of attitudes towards production and trade. I show that economic
thought on this societal level is largely influenced by the theory of householding.
Again, there was a clear striving for autarchy. There were no wishes to abolish trade
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or any propagations for complete autarchy, and sometimes the theory was expressed
that the goods of the world were unevenly distributed all over the planet, and the
nations thus were forced to trade with each other. However, the idea that a far-
reaching independence was possible in the case of Sweden, thought of as specially
blessed with natural resources, dominated the texts of polities, and with that the
conception of the kingdom as a to a large extent independent entity. The often
expressed opinion that trade aimed at selling superfluous goods while buying neces-
sities is of course a clear expression of the striving for autarchy and of influence
from the theory of householding. Again appears Cato the elder’s sentence, that the
good housefather should sell and not buy, but is now applied on the kingdom,
which should import as little as possible.

A well organised trade, controlled by Swedes and where imports were
minimised, could of course produce profits and create a positive balance of trade.
However, more important was the domestic utilisation of the land’s own resources.
In the texts of polities, a striving to utilise domestic resources is very clearly
expressed, although it has not been focused upon by earlier research. A central
argument in my account is that a heavy emphasis was laid, not only on hindering
unnecessary goods entering the country, but also, and foremost, on making an as
large as possible number of imported goods unnecessary through replacing them
with domestic goods.

Through a good utilisation of domestic resources, imports could be minimised
to a very limited number of necessities, while the same utilisation would not only
cover the domestic needs but create a domestic surplus which could be exported
and thus create national gain – all in accordance with Cato’s words of wisdom. The
utilisation of domestic resources is a parallel to the utilisation of the available
resources in the household, and is, as was the case on the household level, marked
by a striving for frugality. Unnecessary imports – and when the resources were well
utilised almost all imports were unnecessary – were a case of prodigality.

Chapter 6 consists of an examination of the attitudes towards luxury consumption
and points out the important position of temperance within economic thought.
Each and everyone should consume only what was appropriate, and that was in
turn decided by the consumer’s position within the hierarchical order of society.

The chapter is mainly an account for the sumptuary laws which were enacted
during the seventeenth century, based on a much more comprehensive empirical
study than what has earlier been the case. It deals also with the discussions of
sumptuary law and of luxury within Diet and Council, and with the massive
critique of luxury within other texts of polities. It questions the prevalent opinion,
that luxury during the mercantilist era came to be disconnected from issues of
ethics, that is, that an ethical – and thus rejecting – attitude came to lose its domi-
nant grip and be replaced by an economic attitude, according to which luxury
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goods were harmful only if they were foreign and imported. According to this eco-
nomic opinion, domestic luxury goods were rather beneficial than harmful.

A central argument in my account is that the negative meaning of intemperance
was intrinsic in the word superfluity (Swedish, överflöd; the word luxury, lyx, mostly
found in its Latin form, was still very uncommon), which was the word being used
in the Swedish seventeenth-century discussion. Superfluity was opposed to tempe-
rance, which was a cardinal virtue. The word superfluity thus contained an ethical
aspect in itself, which makes it difficult to argue for the emergence of a non-ethical
attitude.

To this argument another one is added, namely that the empirical evidence
against any thesis of a process away from an ethical position in fact is abundant,
while the evidence for such a process is less common. Temperance – which is a
virtue, the middleway between greed and superfluity – is the lodestar of Swedish
sumptuary law between 1644 and 1720, with only a few exceptions.

In fact, the whole idea of sumptuary law seems to aim at a decrease in the total
consumption of luxury goods, not just in the replacement of foreign goods with
identical domestic ones. There is another ethical aspect to take into consideration,
which may be called the patriotic aspect. The foreign products were more
fashionable than the domestic ones, and a replacement of foreign goods with
domestic goods would mean that fashion would be hindered and slowed down.
People would not have to buy new clothes every month, and a larger measure of
temperance on a national scale would thus be achieved. Fashion was regarded as
foreign and as a threat to the hierarchical order and to old Swedish customs. By
hindering foreign luxury goods one hindered fashion, intemperance and new,
emasculating habits.

So far temperance and frugality. Justice was another central virtue within the theory
of householding; it was the consequence of the necessity of an hierarchical order. It
is made clear by the study in chapter 7, that justice, and mainly the proportional,
geometrical justice (as described above), held an important place within economic
thought. In this chapter, the meaning of the concept of free trade within the texts
of polities is examined. The starting point is the observation that earlier research has
not put much effort in asking what was meant with the often used concept of free
trade, but rather been taking its modern meaning for granted. Since a far-reaching
protectionism stands side by side with propagations for a free trade, in the texts of
polities as well as in eighteenth-century mercantilism, the question is well worth
asking. Instead many scholars have been hesitant about how to deal with this
obvious – but illusory – ambivalence.

In the texts of polities, the discussion about and the propagations for a free trade
were not related to the issue of protectionism. What it was all about was instead the
right of every individual and group within society to pursue his or its line of trade
or profession without any intrusions from any other individual or group. This line
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of trade or profession was again decided by the individual’s or group’s position
within the hierarchical order of society, and further defined by a number of
privileges, rights and obligations.

Thus, trade was free as long as everyone sticked to his rights and privileges.
When someone acted outside of these, he automatically intruded on someone else’s
territory, and, hence, that person was no longer free to perform his profession.
With this concept of free trade, there is no possibility that people would be allowed
to choose their own profession or to trade whatever with whomever. In fact, this
concept of free trade demanded a very high degree of state intervention. Here, I
make a direct connection to the conception of man as selfish and irrational, as
accounted for in chapter 2. There was shown that man’s irrational selfishness meant
an eagerness to act contrary to what he was allowed to. The concept of free trade
within seventeenth-century economic thought was thus a means to control and
counteract against man’s selfishness. A free trade was thus not only highly
regulated, but necessary, since its alternative was the chaos created by the
uncontrolled irrational forces of men.

The fourth central virtue in the theory of householding was diligence, and its
importance was expressed through the critique of idleness. In chapter 8, I show that
the attitude within the texts of polities towards the population in general, as well as
towards the poor, was marked by the conception of idleness as the mother of vice
and as a threat to the established order. Work was, consequently, seen as per se
preserving the same order. Severe actions were taken against the idle and lazy, who
were put to work against their own will if necessary. Not only could such work
teach them an occupation through which the now idle could become useful both to
themselves and to society, it also – since work was not idleness – automatically kept
them away from harmful vices.

On the other hand, chapter 8 shows that the theory of low wages, which is often
ascribed to the mercantilists, is not found within the texts of polities. There was no
desire for a poor population. Rather, a strong connection between the well-fare of
the subjects and that of the state was emphasised; a certain (yet not unlimited)
wealth among the population was a prerequisite for the wealth of the state and of
the nation.

The last four chapters have in common, that they point out the obligation as well as
the ambition of the rulers to steer and guide the irrational and selfish behaviours of
the subjects, through laws, ordinances, decrees, etc. Frugality, temperance, justice
and diligence were desirable behaviours among a people conceived as being eager to
indulge in luxury, rest idle, and intrude upon other people’s rights. My hope is that
these chapters taken together with the ones preceding them show that economic
thought was marked by a specific conception of man as selfish and irrational.
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Moreover, by showing the importance of virtue within the texts of polities, it is
shown that economic thought was well integral in the intellectual culture of its
time, in which virtue and the struggle against the passions held a central place. I
underline this in the last chapter of the thesis, in which I summarise its main argu-
ments. Since many of us associete the strong emphasis of the seventeenth century
on terms such as order, passions, virtues, reason, with the baroque, I argue tentati-
vely, that the word mercantilism may be replaced with ”baroque economic thought.
I finish with claiming that the aim of the police, of the politi, through the means of
discipline, order and the satisfaction of the needs of each subject according to his
place in the hierarchical societal order, was to create a well-ordered state, in which
everyone was temperate, diligent, frugal, just – and happy. It was a sort of utopia,
but a utopia that lacked all radicalism. Rather it was a utopia built on the develop-
ment and the perfection of the established order.
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