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Förord 

Denna bok har tillkommit under min tid som disputerad forskare på ekonomisk-
historiska institutionen. Jag står nu i begrepp att lämna denna, varför jag vill 
framföra ett stort tack till alla som arbetar där eller har arbetat där de senaste åren, 
för den miljö som åtminstone för mig har varit gagnelig. Forskningsarbetet har 
finansierats genom ett stipendium som välvilligt och generöst ställts till mitt 
förfogande av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse. Till tryckningen har 
bidragit Magnus Bergvalls stiftelse, Kungliga Patriotiska sällskapets stiftelse, samt 
Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. 
 
Boken är ett av flera resultat inom det ständigt pågående, ofta vilande projektet De 
rasande begären. Läran om passionerna i Sverige från Stormaktstiden till sekelskiftet 
1900. 
 
Boken är till stor del en uppföljare till min avhandling, Hushållningens dygder, från 
2001. Den tid som ställs till ens förfogande vid författandet av en avhandling får 
man knappast vid något mer tillfälle: därefter rycks tiden sönder av undervisning 
och administration, och är anslagstiden sällan så lång som fyra år, sällan granskas 
också ens arbete så hårt av väl meriterade forskare. Därför är avhandlingen en 
betydligt bättre bok än denna, som kunde ha utsatts för en hårdare granskning. Er 
som trots alla dess brister ändå finner denna bok intressant påminner jag sålunda 
om avhandlingen. Ännu har jag några exemplar kvar av den! 



 



KAPITEL 1 

Inledning 

Denna bok har tre syften. Först och främst utgör den ett försök att visa på dygdens 
roll i frihetstida ekonomiskt tänkande. Dygden är ett etiskt begrepp. Med andra ord 
kan det sägas, att jag har som främsta mål att redogöra för en specifik etiks bety-
delse i detta tänkande.  

Bokens andra syfte är att ge en annorlunda, och en mer komplex, bild av fri-
hetstidens berömda betoning av nyttan. Genom hela studien försöker jag visa att 
begreppet nytta förstås bäst i ljuset av begreppet dygd; att dygd och nytta, varmed 
avses nyttan för nästan, allmännyttan, uppfattades som två sidor av samma feno-
men, samt att motsatsen till såväl dygd som nytta ansågs vara egennytta.  

Det tredje syftet ligger i de två föregående. Jag kommer att hävda att dygden 
hade en stor roll i frihetstidens föreställningar om ekonomi. Därmed utgör boken 
ett ifrågasättande av en tydlig tendens inom somlig tidigare forskning, liksom i mer 
slentrianmässiga beskrivningar av svensk merkantilism, nämligen den att se frihets-
tiden som en period då det ekonomiska tänkandet avmoraliserades. Med det avses 
att etiska överväganden ersattes av mera krasst ekonomiska, och att etiska och 
moraliska uppfattningar kom att ta ringa plats i de ekonomiska föreställningarna.  

I en avmoraliserad ekonomi spelar etiken ingen roll, och om forskningen utgår 
ifrån att ett ekonomiskt tänkande var avmoraliserat, kommer ett eventuellt etiskt 
innehåll att förbli outforskat. Dygdens roll inom 1700-talets ekonomiska tänkande 
är följaktligen synnerligen dåligt utforskad, eftersom det ofta antagits att den 
antingen saknats, eller saknat betydelse. Denna bok är alltså en argumentation för 
motsatsen. Jag undviker att sträcka mig utanför bokens syften, vilket innebär att jag 
trots allt ger en ganska begränsad bild av det ekonomiska tänkandet: jag har inte för 
avsikt att ge någon fullständig redogörelse för frihetstidens ekonomiska tänkande ur 
alla dess aspekter, utan sätter in det i en viss kontext, som kan kallas 
etisk/psykologisk, medan jag förbigår andra kontexter som är lika viktiga för att ge 
en fullständig förståelse av det. Mitt mål är att bidra till en större förståelse för det 
ekonomiska tänkandet – att komplettera och fördjupa bilden av det – genom att 
lyfta fram en försummad aspekt av det. Jag kommer inte att analysera det 
ekonomiska tänkandet i ljuset av den internationella doktrin- eller idéhistoriska 
utvecklingen, eller mot bakgrund av den inhemska politiska kontexten, med 
kampen mellan hattar och mössor. Jag kommer att begränsa mig till det 
ekonomiska tänkandet såsom det kom till uttryck i pamfletter, böcker och 
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broschyrer, och inte beröra den ekonomiska politiken eller behandla officiella 
ekonomiska stadgar och förordningar. Boken handlar inte om det ekonomiska 
handlandet och jag intresserar mig knappast alls för näringspolitikens utfall, effekter 
och konsekvenser. Ytterligare en begränsning som följer av syftet är att jag inte 
intresserar mig för de penningteoretiska resonemang som börjar föras framför allt 
mot slutet av frihetstiden, av tänkare som bröderna Runeberg, Pehr Niklas 
Christiernin och, genom översättningar från franska, Carl Fredrik Scheffer.  

Det finns ganska mycket skrivet om frihetstidens ekonomiska tänkande. Behövs 
det då en bok till om det, och om så är fallet, varför skulle just min bok behövas? 
Jag har redan pekat ut vad min bok tillför, men jag vill ändå säga något om varför 
jag har skrivit den. I mångt och mycket är boken en uppföljare till min avhandling, 
Hushållningens dygder, som kom ut 2001. Denna behandlade stormaktstidens eko-
nomiska tänkande i ljuset av den tidens människouppfattning och etiska föreställ-
ningar. Jag visade att det var inbäddat i ett mycket gammalt och starkt komplex av 
etiska föreställningar, där dygden och den förnuftiga, dygdutövande människans 
kamp mot sina egna irrationella krafter, sina affekter, stod i centrum.  

Resultaten av min avhandling har framtvingat denna bok. Såväl stormaktstidens 
som frihetstidens ekonomiska tänkande brukar gå under namnet merkantilism. 
Normalt framhålls att skillnaden mellan de två tidevarvens syn på ekonomi endast 
var en gradskillnad och en omfångsskillnad – att frihetstidens merkantilism endast 
var en starkare uttryckt fortsättning av 1600-talets tänkande och att frihetstidens 
ibland mycket ymniga publikationsflora ersatte stormaktstidens torftiga produk-
tion. Den bild av 1600-talets ekonomiska tänkande som jag har målat upp står 
dock i bjärt kontrast mot den gängse bilden av 1700-talets. Tog man därtill hänsyn 
till att forskningen kring stormaktstidens ekonomiska tänkande varit mycket ringa, 
blev det naturligt att ställa min 1600-talsstudie mot andra forskares 1700-talsstu-
dier. 

Min avhandlings avvikande resultat bottnade i att stormaktstidens ekonomiska 
skrifter och uttalanden där analyserades i ljuset av tidens människouppfattning, som 
inte endast var ett deskriptivt tänkande kring hur människan faktiskt är, utan också 
ett etiskt tänkande kring hur människan bör vara och vilka möjligheter hon har att 
verkligen vara som hon bör. Dygden intog en central roll i denna människoupp-
fattning. 

Det finns inga forskningsrön som tyder på att det i svenskt intellektuellt liv 
skulle ha skett ett avgörande brott i synen på människan, samhället eller för den 
delen ekonomin mellan stormaktstid och frihetstid, eller mellan låt oss säga 1700 
och 1760. En rad mentalitets-, idé-, och litteraturhistoriska arbeten har visat att 
någon upplysning i Sverige antingen inte alls ägde rum under 1700-talet eller kom 
hit mycket sent.1 Gamla etiska föreställningar visade en stark livskraft inom roman-

                                                 
1 Det skulle bära för långt att nämna alla dessa verk. För litteraturens och filosofins del kan 
nämnas Mats Malms bok om den svenska romankonsten (Malm 2001) och Sven Delblancs 
studie om äran (Delblanc 1965); för fler referenser, se Runefelt 2004. Diskussionen kring den 
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konsten, vid universiteten, till och med inom de moderna naturvetenskaperna – 
med Linné som ett lysande aristoteliskt exempel. Mot detta finns en bild av det 
ekonomiska tänkandet som har tecknats oberoende av dessa studier, enligt vilken 
etiska föreställningar där hade om inte helt så till stor del fått stryka på foten, till 
förmån för en avmoraliserad – amoralisk enligt somliga – och mekaniserad syn på 
ekonomin. Min bild av 1600-talets ekonomiska tänkande, liksom en ganska vanlig 
bild av 1700-talets övriga intellektuella liv, är följaktligen inte kompatibel med den 
gängse bilden av frihetstidens ekonomiska tänkande. Det är väl känt att dygden 
fanns närvarande överallt i 1700-talets intellektuella värld, och den ekonomiska 
debatten är verkligen inte något undantag. Just inom detta sistnämnda fält har man 
dock valt att inte tillmäta dygden någon betydelse, utan sett den som ett tomt ord, 
ett betydelselöst retoriskt ornament. Forskarna har valt att utelämna dygden ur 
analyserna därför att de sagt sig vilja studera det ekonomiska tänkandet – vilket 
utifrån en modern ståndpunkt rymmer vare sig dygd eller last – eller därför att de 
redan från början utgått från att den inte betydde något för detta. 

Jag ville därför se i vad mån den gängse bilden höll stånd om man väl började att 
studera det ekonomiska tänkandet, inte med en doktrinhistorisk utgångspunkt 
(alltså med startpunkt i de ekonomiska teorierna) utan med en idéanalytisk 
utgångspunkt som utgick från att begreppet dygd användes därför att det rymde en 
mening och att den meningen borde kartläggas innan dygden kunde räknas bort. 
Vad skrev författarna om dygd? Vilken betydelse tillmättes den?2 Liksom mycket 
annan forskning (som refereras i det kommande) kan inte heller jag fånga något 
brott i sättet att se på världen mellan 1600-tal och 1700-tal, och i ganska hög grad 
har min berättelse blivit en historia om kontinuitet – vilket framgår särskilt om 
man ställer den vid sidan av min avhandling. Stående för sig själv är den dock ett 
bidrag till frågan om hur ekonomin uppfattades under frihetstiden och om vilka 
drivkrafter som ansågs finnas bakom ekonomisk förändring. Boken är också ett 
bidrag till dygdebegreppets historia i Sverige, som även utanför den ekonomiska 
idéhistorien är märkbart dåligt utforskad. 

En nyare historia över äldre ekonomiskt tänkande 

En av frihetstidens främsta historiker, Sven Lagerbring, beklagade sig år 1764 (för 
en annan historiker, Johan Ihre) över det faktum att vitterheten fått träda tillbaka 
till förmån för ekonomin och naturvetenskaperna: ”Man måste tala om hushåll-
ning, wexelcurs, och Politiska högmål för att vara på moden”.3 Att ekonomin och 
de praktiskt tillämpbara naturvetenskaperna verkligen var à la mode under frihets-
tiden är väl känt, och forskningen därom omfattande. Man kan väl dock fråga sig 
                                                                                                                                                         
svenska upplysningens vara eller inte vara har varit omfattande; se Frängsmyr 1993, Jarrick 1998; 
Högnäs 1988, Christensson 1996 samt referenser där. 
2 För en metoddiskussion hänvisar jag till avhandlingen; Runefelt 2001, kap 1. 
3 Citerad via N Eriksson 1973. 
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om forskningen kring 1700-talets ekonomiska tänkande egentligen varit särskilt 
intressant eller nyskapande under de senaste 100 åren – naturligtvis ett antal 
lysande undantag till trots. Tidigt etablerades en bild av vad frihetstidens ekono-
miska tänkande stod för. Frihetstiden har ända sedan mitten på 1800-talet setts 
som merkantilismens kulmen i Sverige, och detta har i hög grad satt sin prägel på 
forskningen. Länge rådde konsensus kring vad perioden stod för och hur den eko-
nomiska litteraturen skulle tolkas. Min uppfattning är att bilden på vissa punkter 
kräver omprövning och nyansering. Låt oss kort betrakta den. 

Även om bildens huvuddrag varit ungefär desamma sedan 1800-talets andra 
hälft, är det framför allt Eli Heckscher som har satt sin prägel på vår uppfattning 
om frihetstidens ekonomiska tänkande, genom sina gedigna arbeten om såväl inter-
nationell som svensk merkantilism. Heckscher definierade merkantilismen som 
bestående av ett antal centrala komponenter. Dessa var en stark egen industriell till-
verkning, som gavs särskilda privilegier och rättigheter, en kraftig protektionism 
som ett skydd för denna, en omsorg för en positiv handelsbalans (det vill säga ett 
överskott i handelsutbytet med andra länder), starka ingrepp i den personliga fri-
heten, samt en påtaglig tonvikt på statens makt och rikedom i förhållande till andra 
länder, även på de egna undersåtarnas bekostnad.  

Enligt Heckscher var dessa idéer inte alls nya, utan hade rötter långt tillbaka i 
1600-talet och till och med 1500-talet. Under den tidiga frihetstiden kom de dock 
att predikas med starkare och fler röster och med större enighet. Starkare och fler 
röster därför att det nya statsskicket hade en i allmänhet öppnare attityd gentemot 
det skrivna ordet; med större enighet på grund av att landets ekonomiska tillstånd 
befanns vara mycket dåligt efter det stora nordiska kriget och stormaktsväldets fall. 
Överheten fick stöd av framstående ekonomiska tänkare, som Anders Norden-
crantz, Anders Berch och Erik Salander, i sin strävan att reglera och styra ekonomin 
i syfte att skapa en positiv handelsbalans och därmed att öka statens välstånd, och i 
slutändan även återvinna något av dess förlorade makt i förhållande till andra stater. 
En särskild satsning gjordes på de inhemska manufakturerna, som gavs stora eko-
nomiska privilegier och stöd. 

Under 1750- och 1760-talen framträdde dock så sakteliga en opposition mot 
regleringsivrarna och mot de statliga ingreppen i ekonomin. En rad författare och 
debattörer ventilerade åsikter som kunde ses som mer frihetliga. Det förra sekel-
skiftets forskare som Karl Petander och Georg Schauman, liksom senare Heckscher, 
betecknade dessa som reformmerkantilister. Dessa menades ha accepterat vissa 
merkantilistiska grundidéer, som vikten av en positiv handelsbalans, men skall i 
övrigt ha förespråkat färre ingrepp i ekonomin från statsmaktens sida. Den frihet-
liga gruppen sällade sig kring det yngre mösspartiet och fick sin skarpaste penna i 
den österbottniska prästen och riksdagsmannen Anders Chydenius, i vars författar-
skap förespråkades en långtgående frihet inom ekonomin, samt fördömdes med 
kraftiga ordalag de försök att reglera och styra ekonomin som överheten dittills 
hade ägnat sig åt. I sin kritik av den statliga regleringslustan vände sig reformmer-
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kantilisterna särskilt mot det omfattande stödet av den inhemska tillverknings-
industrin. Istället gav de företräde åt jordbruket, som de menade var den 
modernäring på vilken alla andra ekonomiska verksamheter i samhället vilade. Att 
ge understöd åt inhemska manufakturer på bekostnad av jordbruket var då en helt 
felaktig politik.  

Den bild som här presenterats är i de stora dragen förstås korrekt. Under 1730- 
och 1740-talen skedde en kraftig satsning på den inhemska tillverkningsindustrin, 
och vi ser även en bred enighet vad gäller statens rätt att ingripa i ekonomin i syfte 
att styra den i önskad riktning. Vi ser också under frihetstidens senare decennier 
författare som är skeptiska till nyttan av sådana ingrepp, och som vädrar ett öppet 
missnöje med den dittills förda politiken.  

Samtidigt är det en alltför onyanserad bild. Uppdelningen av tänkare i merkan-
tilister och reformmerkantilister har fungerat som en alltför snäv mall i vilken 
många forskare fastnat. Visserligen har uppdelningen sina pedagogiska poänger, och 
kan tydliggöra vissa skillnader mellan olika författare – och där fanns onekligen 
stora skillnader – men tonvikten läggs alltför mycket på den stora stötestenen inom 
1900-talets ekonomiska debatt: frågan om frihandel och näringsfrihet respektive 
protektionism och regleringar. De frihetstida tänkarna deltog dock inte i 1900-
talets debatt, och därför är det något orättvist att bedöma dem utifrån denna. 
Forskningen har genom att låsa sig vid sin tids frågor i alltför ringa grad försökt att 
redogöra för vad, det vill säga vilka centrala punkter eller frågor, den ekonomiska 
debatten kretsade kring, eller förklarat varför just dessa ämnen ansågs vara viktiga. 
Istället har mycket tid ägnats åt att fastslå vilka författare som hade eller inte hade 
en frihetlig tendens och vilka som kunde eller inte kunde kallas för 
reformmerkantilister.  

Heckschers egen frihandelsvänliga uppfattning utövade stort inflytande på hans 
analys av de äldre ekonomiska tänkarna. Merkantilister var enligt Heckscher de som 
inte ville ge någon självständighet åt de ekonomiska aktörerna, därför att de inte 
insåg nyttan i en sådan. Istället krävde de en hård statlig reglering. Förvisso kanske 
en riktig bild borde det ha varit intressantare att försöka förklara varför de stod för 
dessa synpunkter, istället för att klassa dem som bakåtsträvare i avsaknad av 
moderna insikter om hur en ekonomi fungerar. Reformmerkantilisterna däremot 
hade enligt Heckscher börjat inse den för honom själv givna nyttan av en friare 
ekonomi, och började alltmer ifrågasätta de kraftiga statliga ingreppen. Utveck-
lingen kröntes av Anders Chydenius, vars frihetliga ideal låg ganska nära Heck-
schers egna uppfattningar. 

Att läsa historien med moderna glasögon är i och för sig både nödvändigt och 
oundvikligt. Men på det doktrinhistoriska fältet tycks glasögonen både före och 
efter Heckschers dagar ibland ha blivit alltför tjocka. Den moderna forskningens 
begrepp och kategoriseringar har fått styra och skapa bilden. Ett senare exempel på 
det finner vi i Karin Johannissons bok Det mätbara samhället (1988), om 1700-
talets ekonomiska och statistiska tänkande. Johannisson har i stort anammat 
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Heckschers bild. Hon menar – vilket är helt riktigt – att det på riksdagsnivå 
formulerades ett framstegsprogram byggt på inventering och utveckling av 
inhemska resurser. Vad innehöll då detta program?  

 
Inom ramarna för detta program dominerade den ortodoxa merkantilismen med sin 
stränga mekanism, som tvångspolitik och sitt ensidiga gynnande av statsmaktens in-
tressen. Men där rymdes också utilismens mjukare nyttotänkande med sin tydligare 
religiösa argumentering, sin gränslösa optimism och sitt betonande af samhällsmed-
borgarnas mera än statens välfärd.4 
 

Tiden framställs som en konflikt mellan två etablerade läror: en människovänlig 
utilism som kämpar mot en hårdför, mekanisk, amoralisk (och omoralisk) 
merkantilism – medan i själva verket såväl merkantilism som utilism är begrepp 
som uppfunnits av senare forskare och av dem lagts på 1700-talet. Källorna pekar 
också tydligt på att en uppdelning i två så olika lag är omöjlig: en utilistisk 
inställning förenade sig lika väl med kraftiga inskränkningar av friheter som med en 
kritik av dylika. Till exempel en religiös merkantilism med medborgarnas bästa i 
åtanke kan mycket väl tänkas. 

Under senare år har en omsvängning skett i synen på såväl frihetstidens som den 
föregående stormaktstidens ekonomiska tänkande. Framför allt Lars Magnusson har 
i sina arbeten om frihetstiden försökt befria den tidens tänkande från vår tids före-
ställningar: han har försökt att analysera grunden för de ekonomiska tänkarnas 
argument, snarare än att försöka placera in dem i olika på förhand, och utifrån våra 
värderingar, bestämda fack.  

Att lösgöra det äldre tänkandet från våra föreställningar och dagens stridsfrågor 
innebär framför allt två förändringar i hur man närmar sig de bevarade skrifterna. 
För det första riktar man in sig, inte på de frågor som är viktiga i dag eller på de 
frågor som hittills uppmärksammats av forskningen (vilka är de frågor som var 
intressanta på 1910-talet, eller 1930-talet, etc., beroende på när forskningen utför-
des), utan på de frågor som de ekonomiska tänkarna faktiskt behandlade. Det visar 
sig då att det var ett begränsat antal centrala frågor eller ämnen som i stort sett hela 
den ekonomiska debatten kretsade kring. Varje tänkare kunde ansluta sig till några 
centrala föreställningar eller uppfattningar vad gällde dessa frågor, men de kunde 
också var och en avvika från mängden i en eller annan fråga. Bilden blir betydligt 
mer komplex än i historieböckerna, där det som sagt finns två stora fack, industri-
vänliga regleringsivriga merkantilister och jordbruksvänliga, mer frihetliga reform-
merkantilister. Så till exempel satte Anders Berch, en av de mest inflytelserika 
merkantilisterna, alltid jordbruket i första rummet, medan många jordbruksvänliga 
tänkare förespråkade kraftiga statliga ingrepp i ekonomin och särskilt i den jord-
brukande befolkningens friheter.  

                                                 
4 Johannisson 1988, s 97. 
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Den andra fördelen blir att man, efter att man fastslagit vad de ekonomiska tän-
karna talade om, kan försöka förklara varför de talade om just detta. Det kan göras 
genom att det ekonomiska tänkandet sätts in i ett bredare samtida sammanhang, 
snarare än att analyseras utifrån moderna ekonomiska föreställningar. Lars Magnus-
son har visat på möjligheterna av en sådan ansats genom att visa på det djupa infly-
tande den naturrättsliga filosofin utövade på ett stort antal ekonomiska debattörer.5 
Denna stod för vissa särskilda uppfattningar om hur människan fungerade som för-
nuftsvarelse och som samhällsvarelse – uppfattningar som sedan har legat till grund 
för mycket av det ekonomiska tänkandet. De ekonomiska tänkarna stod alltså 
under inflytande från – och påverkade förvisso – tidens allmänna intellektuella 
diskussion; frågor som rörde samhället och människan, hur hon fungerar och hur 
hon bör agera som del i en mänsklig gemenskap. Sätts deras skrifter in i en sådan 
kontext läggs många nyanser på dessa, och de tidigare så klara skillnaderna mellan 
merkantilister och reformmerkantilister blir svårare att se.6  

Som Magnusson betonat bör man för en mer fullständig förståelse ta hänsyn 
inte endast till den kulturella, utan även till den politiska kontexten. Detta gäller 
förstås frihetstiden lika mycket som någon annan period, särskilt som många av 
texterna tillkom i samband med riksdagens sammankomster och i olika grad var 
inlägg i den pågående debatten mellan hattar och mössor. Här kommer jag, med 
undantag för bokens avslutande kapitel, som sagt ovan inte att göra det i någon 
större grad, då det skulle bära för långt: jag skulle missa det specifika målet för 
denna studie. Det kan som ett motargument också sägas, att man inte kan tillåta sig 
att se partipolitiska drag överallt i de ekonomiska texterna. I själva verket utgick 
hattar och mössor från samma eller liknande uppfattningar om människan och om 
samhället, varför de ofta delade vissa grundläggande värderingar och uppfattningar, 
även när deras uppfattningar om medel och metoder var olika. Kategorin 
reglerande, industrivänlig och merkantilist å ena sidan och kategorin frihetlig, 
jordbruksvänlig och reformmerkantilist å den andra har i forskningen ofta utökats 
med epiteten hatt respektive mössa: merkantilisterna var enligt detta synsätt hattar 
och reformmerkantilisterna mössor. Detta är återigen en tvingande mall, som 
riskerar att leda till kategoriseringar snarare än analyser.  

Disposition  

Denna bok liknar i mångt och mycket sin föregångare Hushållningens dygder, inte 
endast därför att dygden återigen spelar en central roll, till skillnad mot vad som 
brukligt är i doktrinhistoriska studier om frihetstiden. Dess disposition är liksom 
avhandlingen styrd av de olika ämnen som var centrala för undersökningsperiodens 
ekonomiska diskussion och litteratur. Liksom föregångaren inleds den med en 

                                                 
5 Magnusson 1989; 1999, kap 9; 2001, passim, särskilt inledningen. 
6 Se Runefelt 2001, s 17ff, samt även G Eriksson 1999. 
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studie av tidens uppfattningar om hur människan är och bör vara. I centrum står 
begrepp som nytta och dygd: jag sätter in den starka betoning som fanns på nyttan i 
det ekonomiska tänkandet i en etisk-psykologisk kontext.  

Ovan nämnde jag att man genom att lämna den gängse bilden lättare kan foku-
sera frågorna vad de ekonomiska tänkarna skrev om, och varför. Det inledande 
kapitlet kan sägas lägga grunden för ett svar till frågan varför. Därpå följer fyra 
kapitel som alla rör frågan vad.  

När Adam Smith 1776 lät ge ut sitt epokgörande arbete under titeln Enquiry 
into the Nature and Causes of The Wealth of Nations, visade han inte endast vad som 
var för honom den centrala frågan. I själva verket satte han fingret på den fråga som 
hade varit avgörande för allt ekonomiskt tänkande under de senaste tvåhundra åren: 
frågan om hur man kan skapa välstånd för och i en nation. Detta gäller även för de 
svenska tänkarna under frihetstiden. Vare sig man anammar det gamla kategorise-
rande synsättet och lyfter fram hattar eller mössor och reformmerkantilister eller 
merkantilister, eller om man lösgör sig från dessa och ser författarna som individer 
som i mer eller mindre grad försvor sig åt olika lösningar på grundläggande ekono-
miska problem, måste man inse att allas gemensamma mål, oavsett medel, var den 
svenska nationens välstånd. Det är så det ekonomiska tänkandet under denna tid, i 
Sverige liksom annorstädes, kan definieras: det är ett tänkande som kretsar kring 
frågan om hur nationellt välstånd kan skapas.  

Det är när man ser till hur författarna menade hur denna övergripande målsätt-
ning kunde nås, som man kan fånga de mer specifika frågor som de uppfattade som 
väsentliga i arbetet mot målet. Redan en ytlig genomgång av tidens ekonomiska 
tänkande ger för handen att en mångfald ämnen diskuterades, men att flertalet av 
dessa kretsade kring några centrala frågeställningar och problem. De återkommer 
ständigt i litteraturen; många författare intresserar sig enbart för någon enstaka av 
dessa, medan andra har för ambition att angripa samtliga av dem. 

Vilka var då dessa frågor? De författare och skrifter som på ett kort och koncist 
sätt tar upp dem alla i ett sammanhang är få. Här kan vi dock få hjälp av ett 
specifikt tryckt tal, hållet av den framstående hattpolitikern Henrik Jakob Wrede i 
Vetenskapsakademien år 1743, som åt eftervärlden levererar en kärnfull 
sammanfattning av tidens centrala frågor. Även om Wrede genom sitt politiska 
ställningstagande förmodligen intog ett särskilt förhållningssätt vad gällde 
frågeställningarnas lösningar, skulle en framträdande mössa knappast ha lyft fram 
några andra områden som centrala: Wrede redogjorde för vilka tidens viktiga frågor 
var, inte främst för hur de skulle lösas.  

Wrede lyfte fram fem centrala områden, och dessa står i fokus för bokens kapitel 
3-6. Samtliga dessa områden hänger samman och utgör tillsammans grunden för ett 
ekonomiskt program. Särskilt de tre första frågorna är tätt sammanvävda. Genom 
att utgå direkt från dessa frågor hoppas jag åtminstone något kunna komma ifrån 
ett val av ämnesområden som styrs av vår tids uppfattningar och frågeställningar, 
och också vår tids krav på frihetstidens författare, att de ska prestera vissa texter och 
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stå för vissa uppfattningar som ligger i linje med våra förutfattade meningar om det 
ekonomiska ämnets utveckling. I kapitel 3 behandlas Wredes första fråga eller mål-
sättning, nämligen skapandet av ett nationellt oberoende genom ett effektivt till-
varatagande av landets egna resurser. Till detta kapitel förs också i korthet frågan 
om förädlandet av dessa resurser, alltså resurstillvaratagandet i sin förlängning: de 
svenska manufakturerna. En väl utvecklad förädlingsindustri vari landets resurser 
förvandlas till behövliga produkter och exportvaror utgör Wredes andra 
målsättning. Därefter, i kapitel 4, tar jag upp Wredes tredje fråga, om hur en för 
oberoendemålet gynnsam utrikeshandel bör vara ordnad. Det rör sig då i hög grad 
om en tämligen omodern syn på handel, som ett medel att göra sig av med, till och 
med att pracka på andra, de varor som inte behövs inom landet, samt att minimera 
importen. En sådan handel visar sig ställa stora krav på de enskilda aktörerna, alltså 
handelsmännen, på vars beteende en stor del av landets välfärd vilar. Som en fjärde 
punkt tar Wrede upp lyxkonsumtionens skadliga verkningar, och debatten om 
lyxens eventuella nytta eller skada utgör undersökningsobjektet i kapitel 5. Slutligen 
diskuterar Wrede, som en femte fråga, behovet av en stor och flitig befolkning, utan 
vilken landets resurser inte kan tillvaratas, förädlas och försäljas.7 Den frihetstida 
synen på befolkningens storlek och egenskaper behandlar jag i kapitel 6.  

Det sista kapitlet skiljer sig från de övriga. I dessa beskrivs endast i mindre grad 
förändringar över tid. Sist tar jag dock upp den utveckling i riktning mot mer 
frihetliga, eller mindre statsinterventionistiska, uppfattningar, som äger rum under 
1750- och 1760-talen. Jag hävdar där, att denna utveckling – åtminstone till en del 
– är en följd av en kris i synen på statens och överhetens förmåga. Den senare 
frihetstidens kaotiska politiska utveckling innebar en försvagad tro på överhetens 
förmåga att skapa samhällelig dygd – på att överheten kunde höja sig över de laster 
och begär som hopen styrdes av, och därmed kunna kanalisera dessa till 
samhällsnyttiga mål uppenbara för samma överhet, höjd över all egennytta. De 
stormiga riksdagarna, den misslyckade manufakturpolitiken och en rad andra 
faktorer visade att egennyttan hade rotat sig även i de högsta samhälleliga skikten. 
Denna kris smittade av sig på uppfattningen om egennyttans motsats, dygden, men 
någon intressant alternativ väg till dygdens smala förmådde tiden knappast att 
presentera. 

                                                 
7 Wrede 1743, s 11-16, 24ff. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

”En Flögel. Quo aura. Hvart vädret drifver. Är målning af et flygtigt sinne, som drifves nu hit 
nu dit, och inrättar sin lefnad och upförande mera efter andras tycke och inblåsande, än efter 

egit bepröfvande af hvad som är för des stånd tjenligt, eller kan till des sanna ro och 
lycksalighet bidraga”; Sahlstedt 1758, s 154 samt emblem nr 18. 

 

 

 



KAPITEL 2 

Nyttobegreppet i det ekonomiska tänkandet 

I den frihetstida ekonomiska debatten klingade nyttan och individers och gruppers 
samhälleliga nyttighet som en lösen. Det är förstås väl känt och har berörts av 
otaliga forskare före mig.1 Vanligen förklaras denna frihetstidens utilism utifrån 
inflytandet från ett fysikoteologiskt tänkande; lika ofta anses den bottna i det 
faktum att Sverige, efter det stora nordiska kriget och förlusten av kornbodarna på 
andra sidan Östersjön, led brist på nästan allt, vilket frammanade en betoning på 
vars och ens plikt att göra sin nytta för fosterlandet. Dessa två förklaringar går 
förstås att kombinera, vilket ofta skett.2  

Min uppfattning, som är grundläggande för denna studie, är att nyttan, och sär-
skilt då distinktionen mellan allmännytta och egennytta, är en nyckel till en bättre 
förståelse av det frihetstida ekonomiska tänkandet. För att det skall vara så räcker 
det dock inte, att stanna vid de två ovan angivna förklaringarna till varför frihets-
tiden har kommit att framstå som nyttans tidevarv, eller att endast i allmänna 
ordalag konstatera att nyttan var en ledstjärna för tidens många skriftställare. Det 
krävs en annan, djupare analys av nyttobegreppet. Bakom nyttan döljer sig ett 
annat väsentligt begrepp, nämligen dygden.  

I detta kapitel står följaktligen nyttobegreppet och dess förhållande till dygden i 
centrum. Jag visar först att nyttan inte endast under frihetstiden utan sedan länge 
intog en specifik plats, inte främst i det ekonomiska tänkandet, utan framför allt i 
förindustriellt etiskt och psykologiskt tänkande. Nyttan förekommer där som ett 
begrepp som var starkt kopplat till dygden – så starkt att dygd var nytta. Som 
centralt begrepp kan nyttan därför förstås endast om det analyseras i sammanhang 
med dygden. Detta begrepp kan dock i sin tur inte heller analyseras fristående, utan 
måste ses som ena delen av ett dikotomt begreppspar, nämligen dygd – affekt. Med 
affekter (eller passioner, som var en synonym till affekt under denna tid) avsågs 
människans sensitiva begär, det vill säga hennes ickerationella, impulsiva agerande i 
riktning mot eller från förnumna föremål. Dygden däremot var människans 
rationella förhållningssätt till samma föremål, som innebar ett tämjande av 
affekterna – dygden var sålunda ett uttryck för och en följd av människans 
rationella, kontrollerade förmåga. En sådan förmåga ansågs krävas i människans 
dagliga umgänge med sina medmänniskor, och därmed för att det mänskliga 
                                                 
1 Som exempel kan nämnas Josephson 1942, s 25ff; T Frängsmyr 1971-1972; T Frängsmyr 1972; 
Patoluoto 1979; Widmalm1990, kap 5; Heckscher 1942. 
2 Magnusson 2001, s 25; Lindroth 1975, s 91. 
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samhället skulle fungera. Betoningen på vars och ens plikt att vara nyttig var sålunda 
en betoning på dygdens vikt i skapandet av ett fungerande samhälle. Nyttobegreppets 
innebörd söks därmed utifrån hur människan uppfattades, både vad gäller hur hon 
ansågs vara (psykologi) och vad gäller hur hon utifrån sina förutsättningar ansågs 
böra agera (etik). 

Nyttans roll i det frihetstida intellektuella livet lyfts fram genom en kort genom-
gång av synen på människan, som förnuftsvarelse och som samhällsvarelse, inom de 
under frihetstiden tongivande filosofiska strömningarna: inom etiken och psyko-
login den wolffianska filosofin och inom samhällsläran den naturrättsliga filosofin. 
Än kortare berör jag även i detta sammanhang det fysikoteologiska tänkandet med 
dess närmast kosmologiska syn på nyttan. 

Jag försöker sedan visa hur den syn på nyttan, dygden och egennyttan som 
framträder i dessa filosofiska strömningar avspeglas i det ekonomiska tänkandet. 
Detta är till stor del syftet med hela denna bok, alltså även för de följande kapitlen. 
Där utgår jag från specifika ämnesområden. Här tar jag istället upp ett antal eko-
nomiska skribenter och diskuterar deras syn på dessa begrepp i mer allmänna 
ordalag. 

Wolffianismens psykologi och etik  

Wolffianismen var den tongivande filosofin i Sverige under frihetstiden.3 Dess 
genombrott i Sverige har behandlats ingående tidigare, framför allt av Tore 
Frängsmyr i dennes arbete Wolffianismens genombrott i Uppsala (1972). Däremot 
har dess människouppfattning inte blivit föremål för någon undersökning. 
Wolffianismen var ingen nyskapande eller radikal skolbildning. Vad gäller dess syn 
på människan vilade den i hög grad på föregående århundrades uppfattningar. Jag 
börjar därför med en kort sammanfattning av dessa.  

1600-talets dominerande psykologiska teori var den aristoteliska affektläran.4 
Även de författare vilka distanserade sig från, eller bröt med, den aristoteliska filo-
sofin, hamnade i vad som kan sägas vara en aristotelisk position. Ett antal faktorer 
är kännetecknande för denna. Först och främst har vi den själsliga anatomin, vars 
huvudsakliga betydelse låg i uppdelningen av den mänskliga själen i en rationell, 
förnuftig del och en irrationell, sensitiv del. Denna uppdelning var central för upp-
fattningen av människan. Den sensitiva delen var helt nödvändig för människan, då 
hon utan denna inte skulle agera alls: det var endast genom de yttre sinnena och 
uppsamlingen av dessas intryck i specifika inre sensitiva förmögenheter som 
människan upplevde, och kunde agera i, världen runt omkring henne. På grund av 

                                                 
3 Hela detta avsnitt är en förkortad och omarbetad version av Runefelt 2004. 
4 Summeringen av 1600-talets affektlära bygger på Runefelt 2001, kap 3. Redogörelsen för 
wolffianismen, naturrätten och fysikoteologin kan ses som en fortsättning av detta kapitel, 
eftersom båda redogörelserna rör uppfattningar om själens anatomi och förhållanden mellan 
affekter och dygd/förnuft under stormaktstid respektive frihetstid. 
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att affekterna, det vill säga det sensitiva begäret eller det känslomässiga svaret på 
sinnenas förnimmelser, vanligen var närsynta, ständigt växlande och alltför häftiga, 
tenderade dock människan att bete sig på sätt som var skadliga för henne.  

En på detta följande, och lika central tanke i den aristoteliska affektläran var att 
förnuftet därmed skulle tygla och tämja affekterna, och hålla människans sensitiva 
krafter inom måttlighetens ramar. Vidare betonades i enlighet med den kristna 
läran, som en tredje central tanke, att i den fördärvade människan, vars förnuft 
fördunklats genom syndafallet, pågick en ständig strid inom människan mellan å 
ena sidan förnuft och å den andra irrationalitet och sensitivitet. Segern i denna 
kamp lutade vanligen, återigen på grund av människans fördärvade natur, åt det 
sensitiva. 

Dygden definierades enligt den aristoteliska affektläran som just måttlighet, som 
den rätta, förnuftiga vägen mellan de ytterligheter affekterna utgjorde. Den som 
genom sitt förnuft höll sina begär i fasta tyglar var dygdig. En viktig aspekt av 
dygden var att den var detsamma som att vara nyttig för andra, medan de sensitiva 
begären endast styrdes av uppfattningar om individens välmåga, och därmed var 
egennyttiga. Människan tenderade alltså att vara irrationell och egennyttig.  

Denna syn på människan hade sina aristoteliska fanbärare långt in på 1700-
talet.5 Mer normalt var dock att den omkläddes i wolffiansk språkdräkt. En av 
frihetstidens mer framstående redogörelser för människans själ och förmågor var 
Nils Wallerius Psychologia Empirica från 1755. Wallerius var, som Frängsmyr visat, 
inte endast en av landets främsta wolffianer, filosofie professor (i teologi från 1756), 
utan även en ivrig förfäktare av ortodoxin och en bekämpare av allt fritänkeri. 
Psychologia Empirica är dock sakligt hållen och kan tjäna som grund för följande 
redogörelse. Arbetet följer också ganska troget – för troget skulle förmodligen en 
människa av idag, inskolad i modern upphovsrättslag och det fula i att plagiera, 
tycka – Christian Wolffs huvudsakliga psykologiska arbete, även det betitlat 
Psychologia Empirica (1738). En kort sammanfattning på svenska av den 
wolffianska synen är annars Johan Eric Thurings Inledning Til Själens Förnuftiga 
Kännedom och Styrsel, från 1754.6 Denna, liksom Wallerius arbete inleds med att 
själen uppdelas, först i två förmögenheter eller förmågor (det latinska ordet facultas 
översätts fortsättningsvis med ”förmåga”): en kognitiv (kännande) vilken syftar till 
att lära känna förnumna föremål, samt en appetitiv (begärande), med syfte att styra 
individen antingen mot eller bort från det förnumna föremålet.7 Dessa två delar är i 
sin tur delade i en lägre och en högre del. I den lägre delen finner vi de sensitiva 

                                                 
5 Man kan dock finna den aristoteliska uppdelningen sent på 1700-talet; ett sent exempel är 
anonym 1777, en kort sedelärande skrift. 
6 En intressant redogörelse för och kommentar till Wolffs psykologi är också Emanuel 
Swedenborgs manuskript Psychologica, skriven i Leipzig 1733-1734, och utgiven med engelsk 
parallellöversättning 1923 (Swedenborg 1923); Swedenborg var vid denna tid en stor beundrare 
av Wolff. Om Wolff som apologet och ortodoxins försvarare, se Frängsmyr 1972, s 188ff.  
7 Thuring 1754, § 4; Wallerius 1755, s 35. 
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förmågorna, och i den högre de rationella.8 Dispositionen i Wallerius över 800 
sidor långa framställning av själen följer denna indelning, och ger oss följande 
schematiska bild av själen: 

 
          Facultas Cognoscitiva          Facultas Appetitiva 

Superior – högre: 
Intellectus – förnuft/förstånd 

 
 

Superior: 
Voluntas – vilja  

 

inferior – lägre: 
sensus – sinnena 

Imaginatio – fantasin  

Inferior: 
Voluptas & Tædium – lust & avsky 
Appetitus & Aversatio sensitivis – 

sensitivt begär och motvilja 
Affectus – affekterna  

 
  

 
Det aristoteliska arvet är påfallande i denna bild av själen. Uppdelningen i kän-
nande och begärande förmågor finns kvar, liksom uppdelningen i en lägre och en 
högre själslig nivå. Den högre nivån består av viljan och förnuftet.9 ”Själens för-
nämsta förmögenheter [en annan översättning av facultas] äro Förståndet och 
Willjan” skrev en författare av en sedelära, Johan Benedict Busser, och det skulle de 
flesta skriva under på.10 Arvet från Aristoteles framgår också av att wolffianismen 
behöll den skarpa distinktionen mellan människan som sensitiv och förnuftig, och 
djur som enbart sensitiva.11 Uppdelningen av den mänskliga själen i en hög och en 
låg del motsvarade även vad som stod i den Heliga skrift – en auktoritet som förstås 
inte ifrågasattes. Där beskrevs människans inre som en plats för en ständigt 
pågående kamp om den mänskliga viljan mellan förnuftet och begären.12  

Själens lägre förmågor: det sensitiva kännandet och begäret  

Uppfattningen att människans drivkraft till handling låg i hennes sensitiva 
egenskaper var etablerad under frihetstiden. Människan kunde överhuvudtaget inte 
agera i världen, om hon inte hade några sinnliga förnimmelser att utgå från. 
Thuring framställde detta på följande vis:  

 

                                                 
8 Thuring 1754, §§ 4, 14; Wolff 1968, § 53-55; Swedenborg 1923, s 14; Gellert 1777), s 76f, 
133.  
9 Modellen bygger på Wolff 1968, Thuring 1754 samt Wallerius 1755. 
10 Busser 1768, s 8f. 
11 Detta framgår inte av Wallerius 1755, men väl i ett annat framstående svenskt wolffianskt 
arbete, Högström 1741, s 223ff. Se även Lallerstedt 1746, s 2, en annan wolffiansk filosof.  
12 Runefelt 2001, s 77. 
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Själen vet af sig sjelf icke huru verlden ser ut, skal hon få veta det, och äfven kunna 
med tankarna gå in i tingens invärtes lynne, så måste hon bruka synen.13  
 

De psykologiska grundböckerna från frihetstiden, såsom Wallerius Psychologia 
Empirica, börjar därför, liksom 1600-talets, vanligen med en redogörelse för de 
yttre sinnena. Wallerius börjar med den lägre delen av den kognitiva eller kännande 
förmågan, och definierar först vad kännande eller kännedom, Cognitio, är: förmå-
gan att uppfatta sig själv liksom saker och ting utom oss själva, förmågan att skilja 
oss själva från de yttre föremålen, samt de yttre föremålen från varandra.14 Detta 
sker helt genom kroppen och de fem sinnena; endast genom dem varseblir vi 
världen utom oss själva.15 Sinnena kan naturligtvis endast förnimma det i tiden och 
rummet närvarande. Till dem kommer fantasin, som kan reproducera tidigare för-
nimmelser. Fantasin fungerar på så sätt som ett sinnenas minne. 16  

Människan kan förstås inte agera endast utifrån sinnesintrycken och fantasins 
reproduktioner av sådana. Dessa egenskaper är enbart kognitiva. Någon form av 
värdering måste till i termer av gott och ont, som innebär ett begär eller en avsky 
för det förnumna. För denna uppgift har människan en begärande förmåga. Även 
denna har en högre och en lägre nivå. Den högre utgörs av viljan. Den lägre rym-
mer – enligt tablån ovan – lust och avsky, och sensitivt begär och motvilja, varav 
passionerna eller affekterna är de starkaste. Till denna nivå hör alltså förmågan att 
känna lust eller avsky inför ett förnummet föremål (eller ett genom fantasin åter-
skapat sådant) samt ett därpå följande begär till föremålet (om man upplever lust) 
eller en motvilja för det (om man känner avsky).17  

Begäret och motviljan – här skriver jag dock för enkelhet skull begäret till eller 
från – kommer av en mänsklig drift att undvika ont och att söka ernå det goda.18 
Detta är även det ett arv från aristotelismen. Denna drift är lika nödvändig som den 
är stark och allmän – man ser den enligt Wallerius hos djur liksom hos nyfödda 
barn.19  

Det sensitiva begäret är förstås helt betingat av den eller de förnimmelser som 
skapar det, eller, för att vara exakt, av den idé eller föreställning som en eller flera 
förnimmelser ger upphov till. Enligt den wolffianska filosofin är dock denna före-
ställning, grundad på endast sinnenas och fantasins intryck, oredig eller otydlig. Att 
så är fallet beror på att människans sensitiva förmåga lider av flera begränsningar. 

De utvärtes sinnena och dess kamrat fantasin rör endast ”utile & jucundum præ-
sens & sensuale”, den närvarande och sinnliga nyttan och glädjen. Det närvarande, 

                                                 
13 Thuring 1754, § 9. 
14 Wallerius 1755, s 36f. 
15 Ibid., s 46f. 
16 Ibid., s 90f, 123ff, 129; Swedenborg 1923, s 46f.  
17 Lust och avsky behandlas mycket ingående av Wallerius 1755, i Pars II, sectio I, caput I. Se 
Högnäs 1988, 64f, för en redogörelse för vissa aspekter av människans sensitiva förmågor.  
18 Wallerius 1755, s 412. 
19 Ibid., s 412ff, 419, 468-483; Gellert 1777, s 13. 
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och därmed även förnimmelserna, är dock ständigt växlande.20 De skapar hela tiden 
en lång rad begär som avlöser och övertrumfar varandra. Ett förnummet föremål 
står normalt också i relation till andra fenomen, vilka den sensitiva förmågan inte 
kan uppfatta. Med ett modernt ord saknas förmågan att se kontexten. Den sensitiva 
förmågan kan inte se saker i sin helhet, och kan inte förstå ting utanför den situa-
tion i vilken den befinner sig i just när situationen upplevs (och den situationen kan 
den sensitiva förmågan alltså endast delvis ta till sig).21 Vi har inte heller kontroll 
över våra förnimmelser och vår fantasi. Vi kan inte välja våra förnimmelser, och de 
vi får skapar därtill hela tiden fantasier utifrån vad vi tidigare upplevt, vilka inte alls 
behöver stämma överens med den situation som för tillfället är för handen.22 

För att sammanfatta med ett modernt uttryck: den sensitiva förmågan saknar fo-
kus. Den är okoncentrerad, redan på väg till nästa förnimmelse, oförmögen att se 
helhet och sammanhang. Allt detta skapar en stor otydlighet. De idéer som hjärnan 
skapar direkt utifrån de sensitiva intrycken är därför med wolffiansk terminologi 
otydliga eller orediga, confusa på Wallerius latin: vi ser inte sakerna såsom de 
verkligen är, utan såsom de föreställs genom våra sinnen.23 Symptomatiskt är att en 
wolffian, Thuring, beskrev djurens tänkande, som var allt igenom sensitivt, som 
oredigt och förvirrat.24 Thuring definierade det sensitiva begäret – som han kallar 
för den sinnliga viljan – för ”en böjelse til en ting, som upkommer af sinnenas och 
inbilnings-kraftens [fantasins] orediga begrepp”.25 

De sensitiva begären kan förstås vara av olika styrka: vissa saker känner man en 
lätt motvilja för, andra väcker en stark åtrå. De starkare sensitiva begären beteckna-
des som affekter eller passioner.26 Den berömde lapplandsprästen, wolffianen Pehr 
Högström betonar förvisso inte affekternas styrka, utan deras hastighet och ger en 
något annorlunda definition: 

 
Affecter kallas hos mäniskian de hastiga rörelser, som då upstiga, när hennes sinnen 
otydligt föreställa henne något så, som godt eller ondt.27  
 

Detta motsäger dock inte uppfattningen om affekterna som starka begär: med has-
tig menas snarast att de är mycket häftiga och att de kommer över människan 
mycket plötsligt. Den otydlighet som nämns i Högströms definition är för övrigt 

                                                 
20 Strömwall 1739, s 378; Gellert 1777, s 10. Om att endast det närvarande kan uppfattas, se 
Wolff 1968, § 60. 
21 Wallerius 1755, s 130ff; Wolff 1968, § 26, 39. 
22 Thuring 1754, § 9; Wallerius 1755, s 133f om hur fantasin fungerar utom vår kontroll; se även 
Lambert 1768, s 6 (en kort sedelärande pamflett om vänskap). 
23 Wolff 1968, § 26, § 39; Swedenborg 1923, s 10, 12. 
24 Thuring 1754, § 3. Thuring använder ej ordet otydlig, utan ställer förnuftets tydlighet mot 
sensitiva ”mörka” och oredige” tankar; § 12.  
25 Ibid., § 14. 
26 Wallerius 1755, s 451-464, 483f, 488; Swedenborg 1923, s 32, 126. Thuring 1754, § 14; 
Wolff 1968, § 603; Gellert 1777, s 108.  
27 Högström 1741, s 124. 
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som vi har sett inte alls slumpmässigt vald utan en del i den wolffianska terminolo-
gin.  

Ett häftigt begär utifrån otydliga föreställningar är förstås något som mycket väl 
kan vara skadligt. Det man i stunden upplever som gott, och inte kan avhålla sig 
från, behöver inte alls vara av godo: sinnena och fantasin har ingen förmåga att se 
sammanhang.28 Därtill stör affekterna uppmärksamheten. De starka begär dessa 
utgör omöjliggör för individen att medvetet rikta sin uppmärksamhet mot olika 
objekt. Detta gör affekterna farliga. Det starka begäret gör att man endast ser orsa-
ken till begäret, blind för allt annat.29 Den wolffianske regementspastorn i Jön-
köping Anders Lallerstedt, som författade flera etiska och filosofiska skrifter, 
sammanfattar deras verkan på följande sätt: 

 
Hwad är thet som gör oss mäst skada i werlden?/ Sw [svar]: Wåra Ägna Affecter eller 
Sinnens bewegelser, ty om the få råda, så leda the oss til alt ondt”.30 
 

P A Strömflycht, författare av en sedelära på 1750-talet höll med: om affekterna – 
vilka han på wolffianskt maner benämner ”den sinliga wiljan”, det vill säga den 
nedre, sensitiva delen av den begärande förmågan – fick råda skulle den bräckliga 
farkost människan utgjorde ”utan minsta räddning gått i qwaf”.31 Affekternas farlig-
het kan inte överdrivas, om man skall tro Thuring:  

 
Våra affecter och sinnets-böjelser. Jag får här et ledsamt ämne at tala om. Jag får här at 
göra med en hop bestier och vilda djur, hvilka söka, at afhända oss lifvet, en hop Ty-
ranner, som ej pläga skona barnet i vaggan.32 

Från det otydliga till det klara. Förnuft, vilja och dygd 

De sensitiva förmågorna var förvisso nödvändiga för människan, men den otydlig-
het som rådde på denna nivå skapade samtidigt stora svårigheter, och de häftiga 
affekterna slängde människan hit och dit. Detta skulle motverkas av själens övre 
förmågor: förnuftet och viljan. 

Förnuftet eller förståndet, intellectus, är människans rationella kognitiva eller 
kännande förmåga. Den utgör, för att citera Anders Lallerstedt, ”en förnuftig Själs 
naturliga förmågo; til at begripa the förefallande tingen och döma om them”.33 Med 
wolffianskt språkbruk innebär förnuftsprocessen att de otydliga intrycken sinnena 
ger, liksom även de bilder som fantasin skapar, görs klara och tydliga: förståndet är 

                                                 
28 Thuring 1754, § 14; Busser 1768, s 43. 
29 Wallerius 1755, s 514, 516. Se även den anonymt utgivna Den ädelmodiges Caractér (anonym 
1766), opaginerad (s [3]); Gellert 1777, s 81. 
30 Lallerstedt 1746, s 61. 
31 Strömflycht 1756, s 9. 
32 Thuring 1754, § 15; se även Gellert 1777, s 154ff. 
33 Lallerstedt 1746, s 2. Samma bild ges i Gellert 1777, s 135; Anonym 1777, s 2. 
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”en förmögenhet, at tydeligen kunna föreställa och märka en [ett] ting”.34 I denna 
process har intellectus en rad tjänare, biträden i rätten så att säga, bland annat den 
ovan nämnda uppmärksamheten. Genom uppmärksamhet och reflektionsförmåga 
kan fokus riktas mot en eller några särskilda förnimmelser, varmed man inte längre 
bara sveps med av de oändliga intrycken, som en farkost på ett stormigt hav.35 
Ytterligare ett förnuftets redskap var minnet, memoria.  

Genom dessa redskap kan förnuftet skapa en hel bild av världen – rymmande 
även det som inte är närvarande i tid och rum. Med Thurings ord är förnuftets 
uppgift ”at tydeligen kunna se och finna sammanhanget emellan sanningar”.36 För-
nuftet samlar ihop föreställningarna, ställer dem mot varandra och sätter dem 
samman – den dömande processen nämnd ovan, judicium – och skapar därmed 
distinkta (distincta, motsatsen till confusa, otydliga) föreställningar av omvärlden: 
tydligare, mer sammansatta, mer universella.37  

Viljan – den rationella viljan, till skillnad från den sinnliga viljan, som var en 
vanlig samtida benämning på det sensitiva begäret – var tillsammans med förnuftet 
den förnämsta av människans själsförmågor. Förnuftet, som var en kognitiv för-
måga, gav sina anvisningar till viljan.  

De sensitiva begären präglas av och är problematiska genom att de är svar på det 
otydliga sensitiva kännandet. Det rationella kännandet, däremot, står för klarhet. 
Viljan är därför – eller rättare, bör vara – ett begär skapat av förnuftets distinkta och 
tydliga föreställningar.38 ”Den rationella viljan är en Själens böjelse til en ting, som 
upkommer af Förståndets tydeliga begrepp”, skriver Thuring.39 Om förnuftets mål 
är att känna och döma om det sant goda och det sant onda, är viljans att agera i 
riktning mot respektive bort från dessa. 

En central punkt i 1600-talets aristoteliska lära om affekterna, den att det pågick 
en strid inom människan mellan det sensitiva och det irrationella, framträdde lika 
tydligt under 1700-talet. Teorin om affekterna under 1700-talet handlar i grund 
och botten om affekternas och förnuftets – eller det otydligas och det klaras – kamp 
om viljan. Det var nämligen inte alls säkert att viljan valde att följa förnuftets på-
bud. Viljan var fri, och kunde fara vilse: 

 
Men, som människan äger en fri willja, och således lätteligen kan eftersätta sina skyl-
digheter, som beklagligen ofta händer, blir nödigt, att willjan styres och ledes till att 
utwällja det goda, och fly det onda”.40 
 

                                                 
34 Thuring 1754, § 12. 
35 Wallerius 1755, s 143-163 (attentio), 164f (reflectio). 
36 Thuring 1754, § 13. Se även Spalding 1768, s 39. 
37 Wallerius 1755, s 206f, 225-229; Wolff 1968, § 38, 39, 41; Swedenborg 1923, s 8, punkt 4. 
38 Wallerius 1755, s 712.  
39 Thuring 1754, § 14. 
40 Busser 1768, s 32.  
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Det var lika troligt, om inte troligare, att viljan följde de sensitiva impulserna i stäl-
let för förnuftets väl grundade anvisningar.41 Ursprungligen hade Gud skapat 
människan utan någon invärtes konflikt, men genom syndafallet hade förnuftet 
försvagats. Det var på grund av denna förnuftets svaghet som de sinnliga begären 
var så starka krafter inom människan, och som hon var benägen att följa dem: det 
medfödda förnuftets röst var inte ”altid kraftigt nog/ at under affecternas bullrande 
och motsäjelse/låta sig höra hos menniskiorna”.42 Som Sten Högnäs påpekat me-
nade så gott som alla frihetstida publicister att människan, som en följd av synda-
fallet, tenderade åt det onda.43  

Viljan kunde alltså i varierande grad vara obenägen att följa förnuftets påbud. 
Wallerius talar om den sjuka viljan (ægra voluntas): det är den vilja som är under-
kastad, inte de klara förnuftiga föreställningarna, utan affekternas oreda.44 När 
viljan är sjuk vinner affekterna striden om viljan.45 Viljan upphör då att vara fri, för 
att istället bli en slav – en slav under affekterna. Motsatsen till detta var förstås den 
fria och friska viljan. Den med frisk vilja följde förnuftets påbud, motstod 
affekterna och var herre över sig själv.46 Förnuftet framstår då som en styrman, som 
”ej allenast har bekant wägen på det stora werldenes haf, utan ock leder förbi de 
största farliga klippor och mäst slippriga sandreflar”.47 Det var alltså av största vikt 
att förnuftet agerade rorsman och tyglade affekterna: annars kunde man inte leva ett 
drägligt liv, samt lätt gå under.  

När förnuftet har kontroll över viljan produceras dygd. Människan agerar då i 
enlighet med vad som är det sanna och det goda, och hennes beteende blir därmed 
dygdigt. Att vara kapabel att tygla affekterna med förnuftet – det är vad dygdeläran 
lär ut. Den visar ”några allmänna reglor” som leder till dygd och till att affekterna, 
sinnets häftiga rörelser, kan styras.48 Att träna upp sitt förnuft gör man främst 
genom att studera dygdens väsen och de enskilda dygderna. Dessa framställs som 
medelvägen mellan affekternas ytterligheter: den snåle var lika affektstyrd som den 
girige. Den aristoteliska synen på dygden som måttlighet levde kvar i sedeläror så-
som Anders Lallerstedts. För mycket och för litet var som ”Schylla och Carybdis”.49 

                                                 
41 Andra än de i texten nämnda som tar upp denna strid inom människan är t ex Högström 1741, 
s 87f; Thuring 1754, § 14; Spalding 1768, s 35; Gellert 1777, s 11, 133. Hallman 1761 betonar 
vikten av att inte falla till föga för begären; s 18. 
42 Anonym 1726, s 4. 
43 Högnäs 1988, s 15, 45. Exempel från det aktuella källmaterialet är Strömwall 1739, s 380; 
Wallerius 1755, s 722-725, 755; Högström 1741, företal, [§1]; Thuring 1754, § 1; Prince de 
Beaumont 1759, företal 
44 Wallerius 1755, s 755.  
45 Ibid., s 778, 788. 
46 Ibid., s 838, 841-844; Gellert 1777, s 118.  
47 Strömflycht 1756, s 9; samma metafor finns hos Thuring 1754, § 13; se även § 1, samt Gellert 
1777, s 24.  
48 Busser 1768, s 36f. Se även Anonym 1726; Anonym 1728, ”Första apartementet”, passim. 
49 Strömwall 1739, s 368f; Anonym 1766, opaginerad (s [8]. Om dygdeläran som en 
måttlighetslära, se Runefelt 2001, kap 3.  
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Dygden och nyttan 

Det är först nu när vi kommit till dygden, som nyttan får plats i framställningen, 
och dess roll i denna människouppfattning klargörs. Vad innebar det nämligen, att 
vara dygdig? 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”.50 För det 
andra måste dygden, som vi sett, uppodlas och inövas. För det tredje måste dygden, 
såsom redan påtalats, vara riktad utåt, mot nästan och samhället. Den skulle för-
visso – och kunde bättre än de stormiga affekterna – gagna individen själv, men den 
måste också gagna den mänskliga samlevnaden. Det som gagnade individen på 
samhällets bekostnad kunde inte vara dygd.51 Dessa kriterier ägde alla sin giltighet 
under frihetstiden. Här skall dock endast det sista uppmärksammas. 

Uppfattningen att människan inte var född för sin egen skull, och att dygden – 
den rationella förmågans uttryck – var det samma som att vara nyttig, och inte 
kunde vara annat, var gängse under 1700-talet, vilket framgått av flera studier.52 
Den wolffianska filosofin betonade var och ens plikt att verka för det allmänna 
bästa, och att den levde riktigt som satte det allmänna intresset framför det egna.53 I 
sedelärorna, vilkas syfte var att undervisa i dygd, var detta förstås särskilt uppenbart. 
Det går att framhålla i stort sett vilken sedelära från denna tid som helst, men några 
få exempel får räcka. I en från franskan översatt, kort sedelärande pamflett av ”mar-
quisinnan av Lambert” sägs att ”det gifwes ingen dygd, som ej strider mot egen-
nyttighet”.54 Plikten att vara andra till nytta framgår mycket tydligt i en av Carl Eric 
Wadenstjerna översatt populär sedelära med titeln Försök, til svar uppå den frågan: 
hvarföre är Människan kommen i Verlden? (1768), en fråga vars svar är: därför att 
hon genom dygdigt beteende skall tjäna inte endast Gud utan även sina medmän-
niskor.55  

Föga förvånande är på motsvarande sätt kopplingen mellan egennyttan och af-
fekterna också stark: om dygden och att vara nyttig för andra hörde samman, stod 
det sensitiva begären för människans egennytta, i deras oförmåga att se längre bort 
än de egna behoven här och nu. Christian Gellert skrev i en sedelära översatt till 
svenska 1777: 

                                                 
50 Johannesson 1997, s 311. Se även Runefelt 2001, s 88f. 
51 Johannesson 1997, s 311; Se även Johannisson 1979/1980, s 129f; Bo H Lindberg 1992, s 
172f. 
52 Se t ex Brohed 1983, s 84-88; Lewan 1985, s 21ff, 28; J Lindqvist 2002, s 182ff. 
53 Löfberg 1949, s 3f. 
54 Lambert 1759, s 16; Strömwall 1739, företal. 
55 Spalding 1768, företal och passim, t ex s 28-45. Originalet var en anonym tysk text, 
Betrachtung über die Bestimmung des Menschen (1748). Att denna text var populär framgår dels av 
att den redan kommit i en svensk översättning, av Gabriel Silander, under titeln Tankar om Lycka 
(1753), dels av att den översattes till franska av den mycket populäre tyske wolffianen H J S 
Formey; se Hörnström 1943, s 221. 
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Så snart wi endast öfwerlemne oß åt egenkärlek, egennytta och sinnlighet, så betäckes 
förnuftet med mörker och de stormande begärelserna upwäckas i själen. Wi förlore 
wårt ädla hjertelag emot människor och GUD, och all lust til goda gärningar förgår 
oß.56 
 

I en sedelärande skrift av den franska författarinnan Marie Le Prince de Beaumont, 
översatt år 1759, sades att egenkärleken var det samma som att endast bry sig om 
sinnena, det vill säga att låta det sensitiva inom sig styra.57 I en text om den ädel-
modiges karaktär sägs att den affektstyrde är egennyttig.58 I Wadenstjernas skrift 
framhålls det som en förutsättning för att vara allmännyttig, att man oupphörligen 
uppmärksammar sina begär för att hålla dem i tygel: 

 
Mitt sanna värde, min största lycksalighet, består deruti, at fri, från ostyriga lustar och 
egennyttiga begjär, inrätta alla mina gjerningar efter Sanningens enväldiga beslut; at 
sätta min högsta förbindelse uti utöfvandet af det, som är anständigt, godt och allmänt 
nyttigt, och at låta alla stunder uti min lefnad upofras, til de plikters efterlefnad, hvilka 
äro grundade i min natur och hvilka af naturens HErre äro mig pålagda.59 
  

Nyttan i den psykologisk/etiska litteraturen var tätt sammankopplad med dygden. 
Att inte framhålla vikten av att vara nyttig var det samma som att bejaka de irratio-
nella krafterna i människan, och därmed att uppmuntra till en kortsiktig egennytta.  

Nyttan och förnuftet i naturrättsfilosofin  

Den naturrättsliga filosofin var en lära om samhällets uppkomst och upprätt-
hållande och om människans plikter som samhällsvarelse. Dess utläggare i Europa 
var flera, men den som var viktigast för den svenska traditionen var utan tvekan 
Samuel Pufendorf, vars naturrättsliga lära och dess genombrott i Sverige har be-
handlats ingående av Bo Lindberg.  

Pufendorf utmanade på vissa punkter det aristoteliska etablissemanget i Sverige 
och Tyskland, men vad gällde synen på människans väsen samt hennes samhälleliga 
plikter skilde sig hans och hans uttolkares uppfattning knappast från den äldre 
synen. Affekterna och affektkontrollen spelade en stor roll i de svenska naturrätts-
filosofernas verk. Det fanns ingen motsägelse mellan naturrättsfilosofin och wolffia-
nismen, utan tvärtom var de lätta att förena med varandra, och vad gällde den 
grundläggande människouppfattningen stod de på en gemensam grund. Upp-

                                                 
56 Gellert 1777, s 118. 
57 Prince de Beaumont 1759, företal. 
58 Anonym 1766, opaginerad (s [8]). Se även Lallerstedt 1746, s 61. 
59 Spalding 1768, s 45, se även företal; Gellert 1777, s 35f. 
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delningen av den mänskliga själen i en högre rationell och en lägre sensitiv del var 
sålunda given inom naturrätten.60  

Pufendorf menade även liksom aristotelikerna och senare wolffianerna att de ut-
värtes sinnena och affekterna endast rörde den närvarande och sinnliga nyttan och 
glädjen, samt menade att de flesta människor, på grund av deras otränade förnuft, 
inte eftersträvade något annat än just det närvarande, och endast sattes i rörelse av 
det som kom i vägen för deras sinnen.61 Förnuftet, i sin tur, kunde en svensk utläg-
gare av naturrätten, kyrkoherden i Hedvig Eleonora Johan Hallman, definiera på 
samma vis som wolffianen Anders Lallerstedt ovan: som en rättfärdig domare, som 
dömde mellan de olika intrycken och valde ut det sant goda, och förkastade det 
onda eller det falskt goda.62 Erik Fahlbeck har visat att naturrättsfilosoferna också 
delade den gängse uppfattningen om att människans förnuft var fördunklat av syn-
dafallet, och att den inre kampen inom människan därför tenderades att vinnas av 
affekterna.63 

Naturrättsläran var dock en lära om samhället och om människan som samhälls-
varelse, och inte en psykologisk teori. Även om naturrättsfilosoferna alltså delade 
wolffianismens och sedelärornas syn på dygden och affekterna, och därmed även på 
nyttan och egennyttan, var det främst i dess syn på människan som samhällsvarelse 
som nyttan blev framträdande. 1600-talets aristoteliska samhällssyn hade varit or-
ganisk: den framställde samhället som en organism inom vilken varje del hade sin 
bestämda roll att spela för helhetens upprätthållande. Detta gjorde det allmännyt-
tiga beteendet till lag och förkastade all egennytta. Även Pufendorf betonade att 
människan var en del av en större helhet, en lem i en samhällsorganism. Enligt det 
naturrättsliga synsättet hade människan genom inträdet i samhället avsagt sig sin 
naturliga frihet till förmån för en borgerlig frihet – en frihet som i och för sig var 
mer begränsad, men framför allt betydligt tryggare och säkrare, än den frihet män-
niskan åtnjöt och plågades av i naturtillståndet.64  

Denna uppfattning om människan som samhällsvarelse är dock nära förenad 
med synen på människan som förnuftsvarelse. Det framgår av den berömda kon-
trasteringen mellan det mänskliga samhället å ena sidan och ett tänkt naturtillstånd 
å det andra. I naturtillståndet – det vill säga då en människa levde fri från alla band 
till sina medmänniskor – kunde människan så gott det gick sträva efter att endast 
tillfredsställa sina egna begär. Där var hon fri att tillgodose sin girighet, ärelystnad, 
                                                 
60 Pufendorf 2001, I:I.2, I:I.9.  
61 Ibid., II:V.9. 
62 Hallman 1761, s 5. En första upplaga kom 1741. Johan Göstaf Hallman var kyrkoherde i 
Hedvig Eleonora i Stockholm och medlem i tankebyggarorden. Han hade fått i uppdrag av 
Stockholms konsistorium att förmana ordensmedlemmarna till försiktighet i tänkandet; Högnäs 
1988, s 37, not 42. Han skall inte blandas samman med sin son, författaren Johan Gustaf 
Hallman. 
63 Fahlbeck 1915-1916, I, s 333f, med mycket empiri. Se om naturrätten även Brohed 1973, s 
24-29, 32, med ytterligare empiriska exempel (ej samma källmaterial).  
64 Om naturtillståndet och den naturliga friheten, se Pufendorf 2001, II.1.8-11; om den 
borgerliga friheten, II.5.4-8. 
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lättja eller vad det nu var för lidelse som främst drev henne. Detta tillstånd var dock 
outhärdligt. Människan strävar naturligen efter sin egen överlevnad, men kan sam-
tidigt lätt bli skadad av andra individer som strävar efter sitt bästa. Hon klarar 
därför inte sig själv, utan behöver hjälp av andra. Människan måste därför vara 
social och förena sig med sina medmänniskor, vilket i sin tur förutsätter att hon 
inte beter sig mot dem på så sätt att de skadas: därmed har ett samhälle skapats och 
individens obegränsade frihet upphört. I detta måste var och en inrätta sig efter det 
allmännas behov.65 

Detta sociala drag hos människan kallade Pufendorf för socialitas och det är 
centralt i hans lära. Socialitas innebar att ”varje människa måste efter måttet av sin 
förmåga vårda och slå vakt om den mellanmänskliga samlevnaden”.66 De lidelser 
Pufendorf framhöll i sin skildring av naturtillståndet hör till de starka lidelser som 
präglar den begärstyrda människan – de mänskliga affekterna. Dessa affekter är 
ibland mycket starka, men de skall alltid tämjas genom förnuftet. I naturtillståndet 
finns egentligen ingen anledning att agera förnuftigt, då individerna där uppfattar 
det som att det bäst främjar deras överlevnad att följa sina laster och sina tillfälliga 
begär. De kan då skada såväl andra som på lång sikt även sig själva, men det tänker 
de inte på i den ständigt pågående kampen för överlevnad. I samhället däremot 
måste affekterna tyglas och handlingarna präglas av förnuft.67  

Naturrätten är en lag, nedlagd i människan, som sätter upp regler för hennes 
beteenden gentemot nästan. Den rör alltså endast människan som samhällsvarelse, 
och inte hennes liv i naturtillståndet. Därför säger Pufendorf att naturrätten endast 
handlar om förnuftigt handlande: den rör endast de handlingar ”som har sin grund 
i och styrs av de själsförmögenheter människosläktet till skillnad från de oskäliga 
djuren erhållit av den höge och gode Skaparen, nämligen det som vår vilja beslutar i 
ljuset av vårt förstånd”.68 Naturrätten innebär alltså i sig en strikt lära om förnuftets 
herravälde över de sensitiva begären. Här är det förstås av vikt att framhålla, att 
detta förnuftiga handlande är också ett allmännyttigt handlande: ett riktigt hand-
lande är ett förnuftigt handlande. Pufendorf formulerar det på följande sätt: ”inom 
naturrätten hävdar man att en handling är riktig, därför att en korrekt prövning av 
förnuftet visar på dess nödvändighet i den mellanmänskliga samlevnaden”.69 En 
riktig handling är alltså en handling som styrs av förnuftet, liksom en handling som 
inte enbart tjänar den enskilda individen utan tvärtom verkar för hela samhällets 
nytta (även om individen förstås har plikter gentemot sig själv, som att inte förstöra 
sin kropp eller utsätta sig för onödig fara).  

Pufendorfs naturättsfilosofi gör alltså en mycket tydlig koppling mellan sam-
hälle, dygd, förnuft och nytta – återigen är nytta detsamma som, och inte en produkt 

                                                 
65 Pufendorf 2001, I.3.4-8. 
66 Ibid., I.3.9. 
67 Om affekterna eller passionerna, se Ibid., I.1.14; I.5.3. 
68 Ibid., I.1.2. 
69 Ibid., företal, s 33. 
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av, dygden och förnuftet. De handlingar som faller utanför naturrättens domäner – 
de som följer på människans affekter – är vare sig förnuftiga, nyttiga eller samhälle-
liga: de är sensitiva, irrationella och egennyttiga. Detta framgår tydligt i den 
nämnde Hallmans arbete. Enligt denne innebar naturrätten vissa i människans 
förnuft nedlagda kunskaper om rätt och fel, förvisso fördunklade av syndafallet men 
ändå möjliga att odla upp och efterleva. Den som levde efter dessa regler betedde 
sig dygdigt samt tjänade sin nästa och det allmänna bästa. För att efterleva dem 
krävdes dock att förnuftet agerade som en domare som prövade och regerade över 
de impulser till handling som kom med sinnesförnimmelserna och de sensitiva 
begären. Ett riktigt agerande krävde alltså en specifik relation mellan individens 
själsliga förmögenheter.70 Samma plikt att vara samhällsnyttig framträder i en annan 
skildring, Martin Pletz mycket underhållande Then engelske Flygarens Rese-
Beskrifning, tryckt i Skara 1762 – en redogörelse för naturrätten i romanform à la 
Robinson Crusoe, som inleds med en engelsmans flygmaskinskrasch på en ö 
bebodd av svenskättade dvärgar. ”Thet är Gud sielf, som ingifwit i menniskjans 
Förnuft, kundskap om sin willja, och öfwertygat henne om theß förbindelse til at 
ähra sin skapare, samt befordra sin och andra menniskiors wälfärd”.71 Denna 
allmännyttiga plikt kontrasteras mot den begärstyrda egennyttan, som skall tuktas 
medelst förnuftet, men som är stark på grund av människans fallna natur:  

 
”Then naturliga kiärleken, som en menniskia hafwer til sig sielf, hade fuller warit god 
nog, om icke syndafallet hade aldeles förskiämt menniskians natur. Nu är samma egna 
kiärlek ofta mera skadelig än nyttig, nemligen, när ett uplyst förnuft icke får then 
samma råda och styra.72 
 

Det naturrättsliga inflytandet på 1700-talets politiska och ekonomiska tänkande har 
av en rad forskare visats vara mycket stort. Så till exempel dominerades den poli-
tiska diskussionen i hög grad av naturrättsliga föreställningar, vilket visades redan av 
Erik Fahlbeck i dennes studie om frihetstidens politiska idéer från 1915. I den 
svenska statsteoretiska diskussionen ekade Pufendorfs ord om att människan i och 
med samhällets bildande avsagt sig sin naturliga, men farliga frihet för en inskränkt, 
borgerlig sådan. Fahlbeck lyfter till exempel fram en skrift betitlad Riksdagsmanna-
Rätt från 1747, vari sägs att människan i naturtillståndet lever helt efter eget behag, 
regerad endast av sina olika, ofta orättmätiga affekter, som hon försöker tillfreds-
ställa. Denna skrift delar enligt Fahlbeck ett med den samtida litteraturen genom-
gående drag, nämligen att människan i naturtillståndet är jämlik men slav under 
sina affekter. På grund av den osäkerhet detta naturtillstånd skapade drevs männi-

                                                 
70 Hallman 1761, förord (opag.) och s 8 om naturrätten och kunskaper; s 5 om förnuftet som 
domare, s 20 om att naturrättsligt riktigt handlande innebar ett allmännyttigt agerande.  
71 Pletz 1762, s 11. 
72 Ibid., s 28. 
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skan till att leva gemensamt med andra, i syfte att säkra sin egen överlevnad.73 Att 
vara allmännyttig var sålunda en självklar samhällelig plikt. 

Fysikoteologin 

När nyttan i allmänhet förknippas med någon filosofisk strömning under 
frihetstiden, är det vanligen den berömda fysikoteologin som avses. Enligt fysiko-
teologin bevisades skaparens existens av den ordning som präglade världen, där 
varje företeelse och varje varelse hade sin förutbestämda funktion och nytta. Den 
wolffianska filosofin hade ett tydligt inslag av fysikoteologiskt tänkande.74 Som Sten 
Lindroth dock påpekat var wolffianismen och fysikoteologin två från olika håll 
komna läror, som gick väl att förena med varandra.75 

Enligt fysikoteologin hade allting i världen två ändamål: Guds ära och männi-
skans lycksalighet: varje ting, varje varelse ur världens tre riken (mineral-, växt- och 
djurriket) skulle ära Gud och tjäna människan.76 Gud prisades genom att naturen 
hela tiden genom sin sinnrika ordning bevisade dess skapares allsmäktighet. Linné, 
ofta sedd som fysikoteologins främsta profet i Sverige, redogör tydligt för detta i sin 
Oeconomia Naturae (1750): 

 
Hvar och en som med någon eftertanka betraktar naturens mästerstycken, finner nog-
samt, huru alla ting sist stöta tillsammans i tu hufvud ändamål: GUDs Ära, såsom det 
yttersta och högsta, samt Menniskans Lycksalighet. Ty om vi å sido sätta alt annat, och 
allenast kasta våra ögon på vårt jordklot, som närmast rörer våra sinnen, samt med 
upmärksamhet skärskåda Elementerne och de naturliga tingen: Stenar, Örter och 
Djur, blifva vi först varse en vishet och konst, som til öfverflöd talar om sin höga 
Uphofsmans dråpelighet.77 
 

Linné menade att Guds allsmäktighet manifesterade sig i den hierarkiska ordning 
som allting på jorden var ordnat i – varats gyllene kedja.78 I denna ordning var 
nyttan gentemot nästan central: den byggde på att inget som fanns, fanns för sin 

                                                 
73 Fahlbeck 1915-1916, I, s 327f, 331-335. Riksdagsmanna-Rätt. Till dess grund och beskaffenhet 
föreställd, Stockholm 1747, s 332-335. – om denna text, som uttryckte hattpartiets uppfattningar 
i statsläran, se Lagerroth 1915, s 377-383; Brolin 1953, s 322f. Fahlbeck ger en lång rad andra 
exempel.  
74 T Frängsmyr 1972, s 149f, 155; Lindroth 1975, s 517. 
75 Lindroth 1975, s 219f, 523f. 
76 Om fysikoteologin och nyttan, se särskilt T Frängsmyr 1971-1972, s 224ff; 1972, s 147-156; 
Patoluoto 1979. Bland andra arbeten som berör fysikoteologin under 1700-talet kan nämnas 
Löfberg 1949, s 90ff, med flera empiriska exempel; Sandblad 1971-1972, s 58f, 67 (om Peter 
Hernquist); Legnér 2004, s 86f. 
77 von Linné 1750, s 6. En latinsk utgåva kom 1735. 
78 Broberg 1975, s 78ff, som dock visar att Linnés uppfattning var mer komplex än en enkel bild 
av en kedja. Om Linnés fysikoteologi, se även Lindroth 1965-1966, s 66ff; om hans syn på 
naturens hierarkiska ordning, s 71ff. 
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egen skull, utan fick sitt existensberättigande genom den nytta det kunde göra för 
andra: 

 
Här ser man huru väl det ena är lämpadt efter det andra. Ingen ting är endast för sin 
egen skull, utan måste tillika vara ett annat till tjenst, såsom en länk i en kädja, så at 
om ett enda ting fattades, skulle hela ordningen blifva rubbad.79 
  

Fysikoteologin och dess syn på naturens ordning och nytta spelade en viktig roll 
vad gällde att skänka legitimitet åt det ekonomiska och naturvetenskapliga 
tänkandet under frihetstiden. Som Ilkka Patoluoto påpekat, var fysikoteologin en 
lära om naturens fullkomlighet. Enligt dess främsta utläggare, engelsmannen 
William Derham, vars viktigare verk översattes till svenska under 1730-talet, 
tjänade allting i världen till människans nytta tack vare hennes ställning som 
jordens främsta varelse – i kedjan fyller varje länk sin funktion endast i förhållande 
till de länkar som står högre upp i hierarkin. Det innebar att inte endast det som 
uppenbarligen var nyttigt för människan var det. Även det som till synes var till 
skada för henne var nyttigt. Det människan såg som onyttiga, skadliga eller dödliga 
ting hade även de sin specifika nyttofunktion för henne, men hon visste ännu inte 
att använda dem. Att de nu ansågs vara skadliga berodde alltså på bristande 
kunskap om deras ändamålsenlighet. Varje ting hade en potential till fullkomlighet, 
men den måste i många fall utrönas av människan. Såsom Tore Frängsmyr visat 
kunde den fysikoteologiska läran sålunda användas som ett argument för att 
motivera studiet av ekonomiska frågor. Genom den kunde ekonomin liksom 
naturvetenskaperna skänkas en filosofisk och religiös grundval, eftersom människan 
genom dessa vetenskaper bättre lärde känna och nyttjade naturens nyttiga 
funktioner.80 

Fallet Linné visar dock väl hur fysikoteologins nyttobegrepp också hängde 
samman med den uppfattning av nyttan som framträder i den filosofiska littera-
turen: det är samma uppfattning om vars och ens plikt att vara nyttig, som har 
utvidgats till att gälla hela skapelsen, och inte endast människornas samhällen. 
Precis som ingenting i världen fanns till för sin egen skull, kunde människan som 
samhällsvarelse inte leva utan att vara nyttig för sina medmänniskor. Linné är 
mycket tydlig om detta i det klart fysikoteologiska, berömda talet Om märkvärdig-
heter uti Insecterna, hållet i Vetenskapsakademien under dess första år (1739): 

 
Här af ser vi, Mine Herrar, uti denna Verldsens, af Skaparen sjelf gjorda Hushåldning, 
huru all ting skapadt är ej för sig sjelft, utan ock för andra. En vis man sluter häraf den 
skuld, til hvilken sjelfva Naturen gör oss skyldiga i alt vårt väsende. Bör altså en Stark 
använda sin styrka til andras hjelp: En Vis til andras underrättelse: en Lärd til andras 
undervisning.81 

                                                 
79 von Linné 1750 s 6f. 
80 T Frängsmyr 1971-1972, s 221f. 
81 von Linné 1939c, s 15. 
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Ingen man är född för sin egen nytta; när den övriga skapelsen har att tjäna 
människan, har människan att tjäna sin nästa. När Linné säger detta ligger han inte 
långt från fysikoteologins ledande gestalt, William Derham. När denne behandlar 
den mänskliga själen och framhåller vilken fantastisk skapelse denna är, menar han, 
att människan lätt kan inbilla sig att hon fått sina själsförmögenheter ”til at förnöja 
sitt eget sinne och förderfwade lusta”, men att detta är orätt; i stället har hon en 
skyldighet att inte missbruka dem, för att istället förvalta dem och uppodla dem 
och använda dem till att göra tjänst och nytta i världen.82 

Människosyn och nytta i det ekonomiska tänkandet 

Det frihetstida ekonomiska tänkandet var praktiskt och handgripligt, inriktat på att 
lösa en rad problem som av samtiden uppfattades som hinder för skapandet av ett 
nationellt välstånd. Icke desto mindre var det djupt präglat av tidens etiska och 
psykologiska tänkande. Det är viktigt att ha detta klart för sig när man betraktar 
det. Det brukar hävdas att 1700-talets merkantilism i Sverige innebar en avmorali-
sering av ekonomin, det vill säga att moraliska och etiska aspekter blev mindre 
betydelsefulla, till förmån för rent ekonomiska. Särskilt har detta framhållits vad 
beträffar synen på lyxen, som jag diskuterar i kapitel 5. Det är dock anmärknings-
värt hur närvarande samtidens såväl naturrättsliga som etisk/psykologiska upp-
fattningar var i det ekonomiska tänkandet. Här skall detta exemplifieras genom ett 
antal tongivande ekonomiska författare. Genomgången är inte alls fullständig och 
ger måhända ett summariskt intryck, men den bör ses som en illustration och som 
en förberedelse för de mer ingående empiriska undersökningar som följer. 

Stommen i den uppfattning om människan som framträder i tidens etiska, 
samhälleliga och psykologiska tänkande var, som vi sett, att hon var ett tudelat 
väsen, med såväl sensitiva som rationella själsförmögenheter. De tidigare var nöd-
vändiga för människan liksom för djuren, i det att hon annars inte skulle kunna 
reagera på förnimmelser och därmed inte förhålla sig till omvärlden. Helt grund-
läggande var dock att dessa sensitiva krafter hölls i strama tyglar av förnuftet. 
Förnuftet producerade dygd och stod för samhällsbevarande och ett arbete för det 
allmänna bästa – dygd var nytta. De sensitiva krafterna däremot stod för en skadlig 
egennytta, som var oförmögen att se till större sammanhang och ta hänsyn till 

                                                 
82 Derham 1736, s 387f. Grunden för den fysikoteologiska läran, dess uppfattning om naturens 
hierarkiska ordning, har en direkt och central koppling till uppfattningen om människans 
tudelade väsen, med en irrationell del med sinnen och affekter, och en rationell del, med förnuft 
och vilja. Som Arthur Lovejoy visat i sin klassiska studie av varats gyllene kedja, The Great Chain 
of Being (Cambridge 1936), utgjorde människan en central länk i denna naturens hierarki, 
eftersom hon var den enda varelse i skapelsen som just besatt såväl sensitiva som förnuftiga 
krafter. Under henne fanns de sensitiva djuren och de vegetativa växterna, ovanför henne fanns – 
åtminstone enligt somliga – astrala varelser, änglar, som förstås inte ägde några sensitiva förmågor 
alls. 
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nästans eller samhällets behov. Denna uppfattning framträder också mycket tydigt 
bland de ekonomiska författarna. 

Olof Dalins författarskap under 1730-talet är känt för att beröra såväl etik som 
ekonomi. Någon originalitet utöver genomsnittet visade han inte upp vare sig på 
det ena fältet eller det andra: han var tämligen tidstypisk, och – som kommer att 
framgå av hela denna bok – gjorde han därför ingen åtskillnad mellan dem. Han 
sällade sig i Argus till den gamla traditionen, om förnuftet som det unikt mänskliga. 
Han betonade där även sambandet mellan nyttan och dygden: förnuftet och 
dygden var det unikt mänskliga, som skilde människan från djuren, och att leva 
förnuftigt innebar att ära Gud och främja sin nästa: 

 
Stor åtskillnad emellan, at lefwa som en Menniskia, och lefwa som ett Fä. At lefwa 
som en Menniskia, will mer säija, än at andas, äta, dricka, sofwa, glädias, sörja och röra 
sig: Med sådant wisar man sig intet wara ädlare än Fänaden. Ney, mer will här til: 
Ingen lefwer som en Menniskia, utan så wida han lefwer Förnuftigt, Gudi til ähra och 
sin Nästa til nöye.83 
 

Enligt Dalin var det alltför få som lät förnuftet regera deras handlingar och som 
vandrade utmed dygdens gyllene medelväg. Begreppen affekt och passion före-
kommer knappt alls i Argus. Visserligen fastslår han på något ställe att människorna 
styrs av sina begär, snarare än av förnuftet. De är inte alls benägna att vandra utmed 
dygdens gyllene medelväg, som är en för svenskarna ”obekant gångstig”.84 Genom 
sina affekter – Dalin använder ordet begärelser – slungas människan fram och till-
baka, styrd av de ständigt växlande sinnesintrycken: 

 
Nu gifwa de oss den skiäpnaden, nu en annan: Nu äro wi alt för glade, nu alt för 
sorgsne, nu högtrafwande, nu nedrige, nu blide, nu grymme. Werldzkärleken 
omskapar oss huru han will, och kiörer wårt sinne med sina tömmar, wåra begärelser, 
så at wårt lefwerne oförmärkt åker fram från den ena längtan til den andra. Med 
längtan tilbringas ock hela wår lifstid, så at när den ena släpper, tager den andra wid.85 
 

Det är dessa oöverlagda sinnesrörelser som för Dalin signifierar egennyttan, som är 
en helt central och ymnigt förekommande måltavla i Argus. I ett nummer kontras-
teras egennyttan mot dygden, och konstateras att ett rike är starkt om där finns 
dygd och vishet. Ett rike utgörs av dess invånare, och därför är det de enskilda indi-
vidernas och gruppernas dygd som gör rikets styrka. Denna skall nås genom att 
ungdomen fostras i dygd och leds bort från egennyttan, det vill säga lärs att tämja 
sina begär.86 Dygden innebar då också att man levde för sin nästa: ingen är född för 
sin egen skull, och dygd och nytta är samma sak.87 
                                                 
83 von Dalin 1914, s 39; se även 1910, s 62, 223, 268f; se även Lamm 1908, s 369. 
84 von Dalin behandlar affekterna i 1910, s 42-48, 79-83. Citat s 42. 
85 von Dalin 1910, s 42. 
86 von Dalin 1914, s 17. 
87 Ibid., s 272, 292f. 



Nyttobegreppet i det ekonomiska tänkandet 
 

 37

En annan framstående författare och debattör under 1730-talet var Carl Carle-
son, känd framför allt för sina två tidskrifter, Den Sedo-lärande Mercurius (1730-31) 
och Hushålds-råd (1734-35) Den tidigare var huvudsakligen en moralfilosofisk 
tidskrift, som mest byggde på översättningar av engelskt material, medan den senare 
framstår som en ekonomisk tidskrift. Återigen är dock gränsen mellan ämnena 
aldrig utstakad eller uppe till diskussion, och Hushålds-råd berörde ofta etiska 
frågor, och Mercurius hade flera nummer med ekonomiska ämnen. Någon avvikelse 
i sak finns inte emellan de två.88 Carleson var en ivrig förfäktare av de svenska 
manufakturernas nytta, liksom av en ökad handel som en väg till ett ökat välstånd. 
Han var dock lika noga med att framhålla dygdens roll som skapare av nytta i 
samhället och att förkasta egennyttan som en skadlig, irrationell kraft i samhället.89  

I första årgångens nummer 18 av Den Sedo-lärande Mercurius behandlas affekt-
läran och dygden utifrån det från antiken härstammande idealet om självkänne-
dom. Varje människa har ett ansvar att rannsaka sin egen själ, sina böjelser och 
begär, för att kunna styra och stävja dessa på bästa sätt. På grund av människans 
genom fallet fördärvade natur var dock endast ett fåtal förmögna till detta. De 
kunde dock genom sitt förnuft förhindra sina begärelsers ”ursinniga raseri”, och 
istället bete sig dygdigt. Det var förvisso många i samhället som gjorde anspråk på 
dygd, men endast de med god självkännedom kunde prestera sann dygd, nämligen 
den dygd som härrörde från en kärlek till Gud och nästan, och som inte bottnade i 
några ”egennyttige afsikter och hiertats naturliga böjelser”.90 

Att Anders Berchs ekonomiska skrifter var präglade av naturrättsfilosofin har 
framhållits av flera forskare. Denne anknöt synnerligen explicit till den naturrätts-
liga diskussionen i sin lärobok, Inledning til almänna hushåldningen (1747). När 
människorna levde i naturtillståndet såg var och en enligt Berch till sin egen fördel, 
och det med rätta. Men sedan individerna och de mindre samfunden (hushållen) 
hade ingått i större samhällen (borgerlig samlevnad), som inte kunde bestå utan en 
viss ordning, hade de övergivit en del av sin ursprungliga frihet, och inrättat sin 
levnad på så sätt att den var nyttig inte endast för dem själva, utan även för det 
allmänna.91 Detta naturrättsliga resonemang om det borgerliga samhällets 
inskränkta frihet motiverade Berchs uppfattningar om det skadliga med närings-
frihet och om det nödvändiga av en av staten upprätthållen balans mellan näring-
arna (den så kallade näringarnas jämkning). 

Tidigare forskning har inte påtalat att Berchs skrifter skulle rymma element av 
tidens etisk/psykologiska tänkande. Dock finns det i Inledning til almänna hushåld-

                                                 
88 För Carlesons författarskap, se även T Frängsmyr 1971-1972, s 239ff. 
89 Se t ex C Carleson 1730-1731, nr 1:1 (första delens första nummer; numrena är opaginerade), 
1:2, 1:16, 2:4, 2:9 (om egennytta som manufakturernas bane); 1734-1735, januari 1734, s 24; 
februari 1734, s 6, 11. Även i den äldre Carlesons djupt kristna arbete om fritänkeriets faror finns 
en liknande syn; se C Carleson 1760, t ex s 27, 67f, 74f, 101, 106f, samt T Frängsmyr 1993, s 
138. 
90 C Carleson 1730-1731, 1:18.  
91 Berch 1747, s 7f. 
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ningen ett tydligt sådant, eftersom Berch där är noga med att framhålla sedeläran 
och måttligheten som en viktig ledstjärna inom det borgerliga samhället. 
Måttligheten var nämligen, som sagts ovan, enligt såväl den äldre aristoteliska 
traditionen som den nyare wolffianismens etik dygdens och förnuftets kännetecken: 
människans affekter var ytterligheter, extremer, vilka förnuftet hade att tygla och 
hålla inom rimlighetens gränser. Detta gjorde hela uppfattningen om dygden till en 
måttlighetslära; dygden var den gyllene medelvägen. När Berch sålunda vid flera 
tillfällen återkommer till sedeläran och måttligheten, talar han för det förnuftiga 
handlandet som en grundval för livet i det borgerliga samhället. Kopplingen till det 
naturrättsliga argumentet om den naturliga respektive den borgerliga friheten är 
tydlig. I naturtillståndet var individen fri att tillgodose endast sina egna begär, men 
detta skapade en ohållbar situation. I det borgerliga samhället var friheten inskränkt 
till att gälla endast förnuftiga, det vill säga måttliga, beteenden.92 

Berch var inte den enda som anknöt till naturrättsfilosofins syn på nyttan. I en 
avhandling ventilerad under linneanen och professorn i naturalkunskap och 
ekonomi i Åbo Per Kalms presidium fördes samma resonemang, dock betydligt mer 
utförligt. Återigen sades att individerna hade bytt naturtillståndets naturliga frihet 
mot det borgerliga samhällets inskränkta frihet. Inskränkningen bestod i att 
individen hade att lyda de lagar överheten stiftat, som förpliktigade henne att sköta 
sin syssla och sin egendom på så sätt att det allmänna befrämjades.93 Borgerliga 
samhällen var alltså tillkomna för att individerna skulle kunna ”bewisa hwarannan 
inbördes hielp, och med gemensamma krafter arbeta på allas wälgång”.94 

Johan Fredrik Kryger är i viss mån en typisk representant för sin tid. Numera 
mer känd som en av de i samtiden mer betydande manufakturförespråkarna och 
ekonomiska skribenterna, var han i sin samtid framstående även inom teologin och 
moralfilosofin. Liksom många av sina samtida var han en mångsysslare som också 
var litteratör och tidskriftsman. I sitt stora teologiska arbete från 1740-talet, Natur-
lig Theologie, framstod han som starkt påverkad av wolffianismen. Där framträder 
också en utpräglad fysikoteologi, då allt som fanns enligt Kryger hade som syfte att 
ära Gud och tjäna människan.95  

Krygers uppfattning om nyttan framträder i samband med att han diskuterar 
människans natur – i Naturlig Theologie, i sin omfattande essäsamling från 1760-
talet, Tankar Wid Lediga Stunder, och även i andra skrifter. Kryger presenterar i den 
första delen av Naturlig Theologie en tämligen gängse affektlära. Denna rymmer en 
redogörelse för världen och dess innehåll, som först behandlar den synliga världens 
uppbyggnad och utseende, varpå naturens tre riken avhandlas – mineralriket, 
plantorna, och ” animal riket”, det vill säga människorna och djuren. Där konsta-

                                                 
92 Berch 1747, s 18, 46, 57ff, 64; Berch/Låstbom 1754, s 2f. 
93 Kalm/Aurenius 1753, s 2f. En liknande redogörelse finns i E F Runeberg 1764, s 84f. 
94 Kalm/Aurenius 1753, s 39. 
95 Krygers fysikoteologiska åsikter samt den religiösa grundvalen för hans tänkande behandlas i T 
Frängsmyr 1971-1972, s 229ff. 
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teras att människorna är unika genom sitt förnuft. Detta definieras på samma sätt 
som ovan:  

 
Förnuft är then själens egenskap, som förstår, urskiljer, förknippar alla begripeliga san-
ningar, som skiljer sanning ifrån lögn, ondt ifrån godt, sannolikt ifrån möjelighet, och 
therigenom sätter wiljan i thet stånd, at kunna emottaga the medel, som lända till et 
förnuftigt creaturs sanskylliga lycksalighet.96 
 

Dessvärre lider dock människan alltför ofta under affekternas välde, vilket gör 
henne till ett fä mer än en människa.97 I centrum för människans agerande står 
hennes vilja – om den kämpar förnuftet och affekterna, och människan kan själv 
välja vilken part viljan bör underkastas. Väljer hon förnuftet kan detta ske endast 
genom förnuftets träning: ju starkare förnuftet är, desto ”djupsinnigare” är männi-
skan vad gäller att utröna sanningar och veta hur man skall agera och förhålla sig. Ju 
bättre tränat förnuftet är, desto större kontroll har det över begären, och desto nyt-
tigare blir då också individen: ”Ju större förbättring kommer dertil [av förnuftet] 
genom nyttiga lärdoms öfningar; ju skickeligare blifwer hon til det allmännas 
tjänst”.98 Dygden är en produkt av förnuftets styrsel över viljan, som ju resulterar i 
dygdiga handlingar. Dygd, menar Kryger, är det samma som det som ”den natur-
liga Lagen, uti sin widlyftigare bemärkelse, föreskrifwer”, det vill säga att leva i 
enlighet med de plikter som naturrätten föreskriver individen gentemot Gud, sig 
själv och sin nästa.99 

Den koppling som Kryger här gör mellan dygd och nytta återkommer han till i 
en kort skrift om barnuppfostran från 1764, vari fastslås att dygden alltid är riktad 
mot andra, men att människan av i sin fördärvade natur är böjd åt egennyttiga 
begär.100 Som Tore Frängsmyr har uppmärksammat återkommer han också till detta 
i den tidskrift han gav ut 1751, Den wälmenande patrioten.101 

Rikshistoriografen Anders Schönberg kom att bli en framstående ekonomisk 
debattör under 1760-talet. Redan dessförinnan hade han dock gjort sig känd vid 
unga år (han var född 1737) som moralisk författare, framför allt genom den i 
samtiden mycket populära essäsamlingen Bref af Menalcas (1759). Han gav samma 
år även ut en Inledning til den naturliga lagen och sedoläran. I båda dessa arbeten 
spelar egennyttan och dygden två centrala, motsatta roller – i linje med vad som var 
gängse inom denna moraliska litteratur. Var och ens plikt att stanna på sin plats 

                                                 
96 Kryger 1744, s 158. 
97 Ibid., s 160f. Om affekter och förnuft hos Kryger, se även t ex 1753, s 45-57; 1761, s 13-18, 
62f. 
98 Kryger 1753, s 52. om förnuftet och kampen om viljan, se s 48-54. 
99 Kryger behandlar dygden i 1753, s 60ff; citat s 61. 
100 Kryger 1764a, s 7f, 13f, 22. 
101 T Frängsmyr 1971-1972, s 234.  



Dygden som välståndets grund 

 40 

inom ståndssamhället och där utgöra sin bestämda plikt för det allmänna bästa och 
för samhällets bestånd betonades.102  

Schönbergs huvudtes var att människorna i allmänhet drevs av sina affekter eller 
passioner. Människorna fäste sin håg endast vid det som var för ögonen och som 
rörde deras yttre sinnen. ”De människor, som tänka förnuftigt äro så sällsynta, at 
man icke behöfwer twifla, det ju de flesta människor drifwas til sina gjärningar, 
utan eftertanka”, skrev han. Att så var fallet berodde på människans fördärvade 
natur.103 I Inledning til den naturliga lagen heter det:  

 
De böjelser, eller som de pläga kallas, de affecter, hwilka människan unfått, at gjöra 
lifwets förmoner känbara, lemnar hon ofta et tygelfritt wälde och mißbrukar dem til 
egit fördärf.104 
 

Det fanns dock undantag. Ett fåtal människor tränade sitt förnuft kontinuerligt 
genom att hela tiden ha ett dygdigt beteende för ögonen, så till den grad att de 
lärde sig bemästra sina passioner. Detta var det enda mål – vad gällde den världsliga 
tillvaron, kan tilläggas – som en människa kunde sätta upp för sig själv. Dygden 
framställs sedan i gängse maner som en måttlighetslära; som den gyllene medel-
vägen mellan passionernas Skylla och Karybdis.105  

Denna Schönbergs uppfattning om människan leder fram till hans uppfattning 
att näringsfrihet inte kan tillåtas. I ett tal i Vetenskapsakademien hållet år 1767 tar 
Schönberg upp denna fråga, som aktualiserats bland annat av Anders Chydenius 
skrifter i samband med riksdagen 1765-1766 (mer om denna i kapitel 7). Schön-
berg vederlägger den mer frihetliga uppfattningen med en hänvisning till att 
människan i sitt fördärvade tillstånd allt för mycket styrs av sina begär, och att dessa 
innebär egennytta på bekostnad av det allmänna bästa, snarare än att såväl samhälle 
som individ gagnas. Ett något långt citat må vara tillåtet för att redovisa Schönbergs 
argument i hans egna ord:  

 
Til at vederlägga detta, behöfver man endast gifva akt på förfarenheten, för at finna, at 
människors begär efter sitt bästa, i utöfningen styres af människors begrepp, insigter, 
vane och fördomar: at detta begär således ofta i Oeconomiskt afseende äfven så litet 
som i Moraliskt, förmår leda människan til dess sanna bästa, utom [=utan] föreskrifter, 
stängsel och bommar, och at således detta begär ännu mindre förmår föra folket i et 
Land, til at söka och träffa det, som med allmänt väl mäst instämmer, hvarom minsta 

                                                 
102 Schönberg 1759a, s 34-36, 41-47; 1759b, s 69ff. Schönberg talar om tre huvudaffekter, till 
anseende, till vällust och till ägodelar (äregirighet, lust och girighet). Varje individ har ett grand av 
var och en av dessa, men någon dominerar individen. Den som sedan främst lider av äregirighet, 
styrs av alla de laster som flyter av denna, etc; 1759a, s 50f, 71. 
103 Ibid., citat s 47; om människans fördärvade natur, s 50; se annars föregående not. 
104 Schönberg 1759b, s 25, kursivering av Schönberg. 
105 Schönberg 1759a, s 42, 45, 52. 47ff, samt 1759b, s 74, handlar om hur dygden odlas. Dygden 
som måttlighetslära, 1759a, s 118. 
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delen förstår at döma, och hvaremot människans fördärfvade Natur, som alltid hälst 
och framför alt vil söka sit eget, utan afseende på andras bästa snarare oftast strider.106 

 
Kopplingen mellan egennyttan och begären framträder tydligt: det är genom 
hennes fördärvade natur som människan helst söker sitt eget bästa utan hänsyn till 
nästan. Begärens motsats var nyttan och dygden, som endast en mindre del av 
samhället förstår. Såväl Schönberg som Kryger framhåller förvisso att en felaktig 
egennytta kan leda till något nyttigt för nästan eller det allmänna, men att detta då 
snarast är av en slump, att uppsåtet inte är gott, och att det mest handlar om tillfäl-
ligheter. Den sant dygdige har däremot det goda som uppsåt och är ständigt 
nyttig.107 

Redogörelsen för ekonomiska författare som lyfte fram kampen mellan affekter 
och förnuft, och som ställer de sensitiva begärens egennytta mot dygdens allmän-
nytta skulle kunna göras lång, men knappast till läsarens fromma. Man kan förvisso 
nämna Johan Fischerströms berömda Tal til det Svenska Folket år 1769, där det 
inledningsvis läggs vikt på bristen på dygd inom landet, och på behovet av att kväva 
egennyttan och begären för att släppa fram en dygdig allmännytta.108 Man kan 
också nämna Anders Odel, som om han alls är ihågkommen i dag är det i egenskap 
av författare av den berömda Sinclairsvisan. Denne var i sin samtid liksom Schön-
berg en uppskattad skribent i såväl ekonomiska som moraliska frågor, som i både 
tryckta skrifter och otryckta tal (som lyfts fram av hans biograf Erik Hörnström) 
prisade dygden som nyttans, måttlighetens och välståndets väg och förkastade 
egennyttan och de laster som följde på denna.109  

Ytterligare en författare värd ett omnämnande är boktryckaren Bengt Holmén, 
som även han i sina skrifter intresserade sig för både etik och ekonomi. Holmén 
diskuterade såväl lyxproblematiken som befolkningsfrågan, och kom därmed in på 
frågan om nyttan. Liksom många andra gör han en nära koppling mellan dygd och 
nytta, så nära att dygd, återigen, är nytta. Enligt Holmén fanns det alltid ”en natur-
lig förknippelse och sammanhang, emellan deßa twå, människornas dygd, och det 
människeliga släcktets timmeliga sällhet”. Dygden var kärnan i all samhällelig 
verksamhet, den var ”ryggbastet” i samhällskroppen, som höll den uppe. ”Hwarest 
en sanskyldig dygd är, där är ock altid mera godt. Hon arbetar allenast på det all-
männa bästa”, menade Holmén.110 Det största problemet i det svenska samhället var 
inte att importen av onödiga produkter var för stor eller att befolkningen var för 
liten – även om det var stora problem, som vi också skall se i det följande – utan att 
egennyttan härjade fritt. Människan var i och för sig av naturen böjd att söka sitt 

                                                 
106 Schönberg 1767, s 34f. Se även 1764, s 31ff. 
107 Schönberg 1759a, s 34f; Kryger 1761, s 69. 
108 Fischerström 1769, s 7, 12f. 
109 Odel 1767, passim, se även Hörnström 1943, särskilt s 210ff, som ger en bild av Odels 
människosyn samt redogör för ett otryckt sedelärande Tal om ett roligt och förnögsamt sinne, vari 
människan beskrivs som en tummelplats för förnuft och begär. 
110 Holmén 1765a, s 25f. 
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eget bästa, men i många fall gick detta sökande överstyr, och innebar utlevandet av 
en lång rad enskilda laster: egennyttan hade i Sverige enligt Holmén ersatt forna 
tiders dygd. Om bara det lilla folk som fanns i landet visade prov på lite dygder 
istället för laster, självsvåld och oseder, lättja och flättja, om ”hwar och en wiste och 
gjorde sin skyldighet, efter Guds, Naturlig och Werldslig Lag”, då skulle allt vara bra i 
landet. Ett ”litet trifwit, dygdigt och arbetsamt folk är bättre än många lata wek-
lingar”.111 

Vetenskapsakademien kom efter dess bildande att framträda som en samlings-
plats för nyttans befrämjare i riket, och det är därför intressant att avsluta genom-
gången med att se hur nyttan och egennyttan diskuterades i dess Handlingar och i 
de tal som där hölls. Vi har redan sett hur Schönberg i sitt tal år 1767 inför de 
vördade ledamöterna framhöll människornas egennyttiga begär som en orsak till 
näringarnas noggranna reglering. Kopplingen mellan nyttan och dygden/förnuftet 
framträdde dock redan år 1739, i Linnés ovan berörda tal om märkvärdigheter 
bland insekterna. Där framhöll Linné att människan var skapad, först att tjäna 
andra, sedan att göra det med gemensamma krafter, genom förnuftets odlande och 
användande.112 

Henrik Jakob Wrede, som med sitt tydliga och samtidigt innehållsmässigt ty-
piska tal i Vetenskapsakademien av år 1743 hjälpt mig att disponera denna bok, 
sviker oss inte heller vad gäller synen på nyttan. Även Wrede tar upp förnuftets 
odlande – i allmänhet liksom konkret genom ett bättre skol- och utbildnings-
väsende – som en förutsättning för allmännyttan. Genom förnuftets odlande kan 
nämligen människans starka begär kuvas, varmed individen kan bli en nyttig lem i 
samhällskroppen:  

 
Människan är af Naturen bögder til det som ondt är ock ej duger. Hon är öfverhölgd 
med mycken mörker i förståndet och oreda i viljan med mycken oordning i 
begärelserna, så at hon genom sorgfällig undervisning, genom föräldras och lärofäders 
handledning, hjälp och eftersyn, bör ledas til dygd, til kunskap, til ordentelighet, ock 
til at wara en gagnelig medlem af Samhället.113 
 

Under frihetstiden ägnade sig var och varannan som bekant åt de ekonomiska 
spörsmålen. En som vi kommer att träffa på då och då i de följande kapitlen är 
teologie professorn i Åbo, den blivande biskopen Johan Browallius. Denne diskute-
rade ämnen som lyxen och befolkningsfrågan i ett tämligen gängse manér. Hans tal 
om Känningar af Guds försyn Vid Nyttiga Vetenskapers Främjande hållet år 1747 är 
också det ganska typiskt, genom sin utpräglade utilism i synen på vetenskaperna 
och genom sitt fysikoteologiska drag. När Browallius där diskuterar nyttan gör han 

                                                 
111 Holmén 1765b, s 5ff, 9f, citat s 9; kursivering av Holmén. Se även E F Runeberg 1764, s 104. 
112 von Linné 1939c, s 15ff, 19. Se även von Linné 1958c, s 5; se även 1960a, s 19; 1958b, s 15. 
Om Linnés uppfattningar, se t ex T Frängsmyr 1971-1972, s 223ff.  
113 Wrede 1743, s 27. 
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det dock inte genom att ta upp onyttiga filosofiska vetenskaper och ställa dem mot 
nyttiga praktiska utan utifrån en uppfattning om människans själsliga förmågor.  

Människan besitter enligt Browallius en rad olika själsförmögenheter, varav 
några är lystnader och begär, medan andra, högre, är makalösa förnuftsgåvor – det 
handlar återigen om den tvådelade människosjälen. Begärelserna – affekterna – kan 
förvisso ofta rasa sin kos och leda människan till lastbara handlingar, men genom 
förnuftets kontroll över dessa kan de hållas inom rimliga, och dygdiga gränser. Ett 
av dessa begär är nyfikenheten. Den okontrollerade nyfikenheten manifesterar sig i 
form av skvaller, pratsamhet samt fåfänga och lastbara sökanden. En måttlig och 
sund nyfikenhet är däremot per automatik nyttig, eftersom den leder till vetenskap-
lig och kunskapsmässig utveckling som gynnar hela samhället och inte enbart den 
nyfikne.114  

Hur den dygdige är nyttig och den affektstyrde inte är det framgår tydligt av en 
passage i Carl Ehrenpreus tal Om den förmån och Nytta som Fria Konster och Handa-
Slögder Tilskyndas Af Historien, hållet år 1748. De nyttiga var å ena sidan de vars 
beteenden präglades av trohet och kärlek, tapperhet och nit, rättrådighet, måttlig-
het, fromhet, försiktighet, kyskhet och mildhet. I denna grupp finner man även de 
vetenskapsmän som bidragit till rikets fromma genom sina studier. Å andra sidan 
har vi de som levt i kräslighet och goda dagar, fåfänga och lata, falska och arga, 
obilliga och snåla. Dessa tydligt affektstyrda människor har inte tillfört någonting, 
utan har tvärtom bäddat till och med för sin egen undergång.115 

Tore Frängsmyr har lyft fram Carl Gustaf Löwenhielms år 1751 hållna Tal, om 
Landtskötsel som ett exempel på hur ett intresse för ekonomiska frågor liksom eko-
nomiska aktiviteter kunde legitimeras genom fysikoteologiska argument. Även 
Löwenhielm kopplade människans förnuftsgåvor med att sträva efter det allmänna 
bästa. Förvisso innebar människans ”förstånds- och snillegåfvor” även att männi-
skors enskilda välbefinnande främjades, men det skedde just genom att var och en 
var nyttig för helheten.116 Den ordning som fanns i ”den stora naturliga Oeconomien 
eller Oeconomia Divina – varmed avses Guds hierarkiskt ordnade skapelse i vilken 
varje mineral och sten, varje växt och varje djur hade sin plats och sina nyttiga 
funktioner – avspeglades i den ordning som skulle finnas i ett samhälles allmänna 
hushållning, då varje lem i samhället fick sin plats i relation till de övriga lem-
marna.117 

Dygdens betydelse för landets välstånd formulerades med stor tydlighet av Carl 
Fredrik Mennander, ännu en biskop med ett stort intresse för ekonomiska och be-
folkningspolitiska spörsmål, i ett tal i Vetenskapsakademien år 1766. De så ofta 
föraktade dygderna gav individen jordisk sällhet, men det var inte nog därmed: 

 

                                                 
114 Browallius 1747, s 9ff. 
115 Ehrenpreus 1748, s 20, 22f om de lastbaras undergång.  
116 Löwenhielm 1751, s 5f. T Frängsmyr 1971-1972, s 222. 
117 Löwenhielm 1751, s 9f.  
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Så väl den Naturliga som Christeliga Sedoläran fordra af oss måttelighet, sparsamhet, 
enfaldighet, kyskhet och arbetsamhet. De afmåla dessa föraktade dygder i en behagelig 
gestalt, och visa, at de äro rätta medel til jordisk sällhet… Dessa dygders utöfvande gör 
ock verkeligen icke allenast enskylte lyckelige, utan, af hvad anfört är, torde skönjas, at 
de jämväl åstadkomma folkrika och sälla Samhällen.118  
 

Den enskilda individens dygd skapade samhällelig styrka och lycka: den enskildes 
flit, måttlighet, sparsamhet och så vidare var nyckeln till ett lands samlade välstånd. 
Detta skall vi återkomma till i nästa kapitel. 

Avslutning 

I detta kapitel har jag försökt visa att nyttobegreppet inom frihetstidens ekonomiska 
tänkande är mer komplext än vad som normalt hävdas. Syftet har i viss mån varit 
att bereda marken för de följande undersökningarna, där nyttan och dygden spelar 
en avgörande roll. Slutsatsen av detta kapitel är, att det inte går att förklara den 
starka betoningen på nytta enbart genom att hänvisa till en uppfattning om var och 
ens plikt att bidra till landets återuppbyggnad efter det stora kriget. Nyttobegreppet 
var inte alls så instrumentellt som ibland kan påskinas. Uppfattningen av det blir en 
annan än den gängse om man sätter det i samband med tidens etiska, eller rättare, 
etisk/psykologiska resonemang. Endast vissa specifika beteenden – beteenden som 
karaktäriserades av att de utgick från människans rationella själsförmögenheter och 
inte från hennes sensitiva – kunde anses vara nyttiga. 

Enligt tidens vanligare uppfattningar om människan som förnuftsvarelse, sam-
hällsvarelse och kosmologisk varelse (här representerade i tur och ordning av 
wolffianismen, naturrättsläran och fysikoteologin) var nyttan en produkt av 
förnuftet och närmast en synonym till eller en sida av dygden. Dessa uppfattningar 
är tydligt avspeglade i den ekonomiska litteraturen – vilket ju knappast förvånar, 
eftersom dess författare ofta själva var moralister, naturrättstänkare och bärare av 
fysikoteologiska föreställningar. 

Nyttobegreppet uppfattat på detta sätt kan bättre förklara varför nyttan kom att 
få en sådan framträdande position i det ekonomiska tänkandet. Nyttan och dygden 
var egennyttans, lasternas och affekternas motsats. Det fanns ingen position mellan 
det ena och det andra: den som inte var allmännyttig var egennyttig, och den egen-
nyttige var en begärstyrd, oförnuftig individ. Denne inte endast struntade i sin 
nästas välfärd, utan verkade genom sitt beteende för samhällets upplösning och sin 
nästas undergång.  

Fanns det då inga avvikande meningar? Denna fråga kommer jag att ta upp 
längre fram. Här räcker det att säga, att konsensus var mycket stor – den empiriska 
genomgången hade som sagt gått att göra mångfalt längre. Länge stod endast den 
unge Anders Nordencrantz – då Bachmanson –för en annan syn. Under inflytande 
                                                 
118 Mennander 1766, s 32. 
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från franska och engelska tänkare förespråkade denne en syn som gick ut på att 
enskilda individers egennytta inte var skadlig, utan att den tvärtom bidrog till sam-
hällets bästa. Människor strävade efter att få det bättre, de var sig själva närmast, 
men deras egennyttiga strävan ledde till en ökad produktion och konsumtion i 
samhället: de rikare konsumerade lyxvaror till fromma för de fattigare hantverkarna, 
de fattiga och mindre rika arbetade hårt för att berika sig, och de rikas lyx och de 
fattigares girighet var därmed egennyttiga beteenden som var till nytta för 
samhället.  

Denna syn hade svårt att slå igenom under frihetstiden, även om Nordencrantz 
fick efterföljare i t ex Erik Salander och Pehr Niclas Christiernin. Många andra 
framstående tänkare, som Anders Berch, Olof Dalin och Anders Schönberg 
förkastade eller ville inte acceptera denna uppfattning, som dragen till sin spets 
innebar en hyllning av mänskliga laster och ett förkastande av dygden. Denna fråga 
ställdes på sin spets i debatten om lyxen, som behandlas i Kapitel 5. Mot slutet av 
frihetstiden kom i viss mån dock frågorna om dygden och egennyttan att 
aktualiseras igen, till följd av de misslyckanden den under frihetstiden rådande 
ekonomiska politiken med dess bakomliggande uppfattningar upplevt. Detta berörs 
i kapitel 7. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

”En gammal gubbe gräfver i marken, till at plantera et ungt Palmträd. Öfverskrift: för 
efterkommande. Denna är kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Sinnebild. Bibringar eljest i 

allmänhet en påminnelse, huru en ädel själ och var rättsinnig medborgare bör icke allenast 
tänka på sig och den tiden hvari han lefver; utan ock tillika arbeta på allmänt och enskylt väl 

för efter-Verlden”; Sahlstedt 1758, s 161f samt emblem nr 46. 
 
 



KAPITEL 3 

Oberoendeidealet eller naturen som den 
sparsammes ymnighetshorn 

I detta kapitel skall jag visa att en grundläggande fråga i det frihetstida ekonomiska 
tänkandet var den om det nationella oberoendet som en väg till välstånd. En förut-
sättning för att ett sådant skulle kunna uppnås var förstås att landet utnyttjade sina 
egna resurser istället för att förlita sig på andras. I sin tur en förutsättning för detta 
var en god kännedom om vad landet hade att erbjuda i form av naturresurser, och 
hur dessa kunde utnyttjas.  

Frihetstiden innebar därför en tid av inventering och kartläggning av riket. 
Denna strävan är i sina stora drag väl känd – som Tore Frängsmyr har påpekat var 
den det mest konkreta uttrycket för nyttoidealet inom det ekonomiska tänkandet.1 
Det saknas dock ännu en mer samlad analys av den. Jacob Faggots välkända arbete 
om Fäderneslandets känning, publicerat i Vetenskapsakademiens Handlingar 1741, 
fungerar närmast som en tidens programförklaring för behovet av att inventera och 
tillvarata landets resurser. Faggot inleder sitt arbete på följande vis:  

 
At wara Kännare af sit egit Fädernesland, at weta deß skick, art och lynde, och at til-
börligen nytja deß alster, gåfwor och förmåner, det är så oumgängeligit, som det är 
godt och gagneligit.2 
 

Syftet med en sådan kännedom är tydligt.3 Det gäller att utestänga importerade 
varor till förmån för inhemska, och därmed även för ett nationellt oberoende. 
Faggot ville att hela ekonomin skulle granskas i detalj:  

 
Om jordmånerne/ Åkerbruket och Swedjande; Om Äng- och Beteshagarnes skötsel; 
Om Skog och Mulbetets wårdande; Om boskaps-skötsel; Om Jagt/ Diurfång och Päl-
terier [pälserier]; Om Sjöar/ Strömmar/ och Skärgårdar/ med der til hörande Fiskerier/ 
Wärk och Båtsfarter; Om Mineral-Watten/ Kalk och Tegelbruk; Om Stenbrått/ Ler-
Jord- och Bärgarter; Om Bärgwärk/ Factorier, Såg-Qwarnar/ Såpsjuderier/ Miöl 

                                                 
1 Frängsmyr 1971-1972, s 219. Senast har den uppmärksammats av Legnér 2002. Se även t ex 
Heckscher 1942; Högberg 1961, s 9ff, 41; Lindroth 1975, s 91ff; Liedman 1986, s 126ff; 
Karlsson 1989, särskilt s 52. 
2 Faggot 1741, s 1. Se även Faggot 1747, s 2.  
3 Det ekonomiska syftet vill säga; se dock Legnér 2002, passim, som visar att där även fanns ett 
patriotiskt syfte, att genom spridd kännedom om landet öka känslan av fosterlandskärlek i landet. 
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Qwarnar/ Påtaskebruk/ Olje-Qwarnar och Glasbruk; Om Landets prydnader af 
Konungs-gårdar och Säterier; Om Landtmannens Utskylder/ Byggnad/ Hushållning 
och Seder; samt om Städernas Handel och Näring.4 
 

Varje sektor av ekonomin, varje vit fläck på Sveriges ekonomiska karta, skulle 
granskas. Det var under 1740-talet som den resurstillvaratagande strävan kulmine-
rade, bland annat med de senare, mer nyttoinriktade, av Linnés landskapsresor. 
Författare som Linné, Henrik Jakob Wrede, Anders Berch och Theodor Ankar-
crona beskrev denna uppgift som det främsta medlet till ett rikes välstånd och 
trygghet.5 Kulmen berodde till viss del på hattarnas inflytande över rikspolitiken, 
men än mer på grundandet av Vetenskapsakademien 1739, vilken kom att fungera 
som en samlande kraft, och som kunde ge vetenskaplig tyngd bakom ropen på ett 
bättre resurstillvaratagande. Denna strävan var dock inte alls ny; den var central 
redan under stormaktstiden, men hade fått en starkare betoning under den tidiga 
frihetstiden.6 Den resurstillvaratagande strävan förblev sedan ett framträdande drag 
även under återstoden av frihetstiden, och Linnés resor liksom programförklaringar 
som Faggots resulterade också i en ymnig reselitteratur och topografisk litteratur 
med ekonomisk tonvikt under de årtionden som följde.7 Såväl en mer frisinnad tän-
kare som Carl Leuhusen som Anders Berchs politisk-aritmetiske lärjunge Johan 
Låstbom kunde ge uttryck för samma programmatiska ambitioner på 1760-talet, 
som Linné och Faggot på 1740-talet.8  

I detta kapitel skall först tecknas en allmän bild av denna frihetstida strävan att 
tillvarata landets resurser. Att ge en fullständig redogörelse vore mer tråkigt än 
meningsfullt, varför jag istället tar upp några särskilt viktiga områden. Därefter 
kommer jag att ta upp flera faktorer som medverkade till att denna strävan fick en 
så framträdande position i det frihetstida ekonomiska tänkandet. Främst kommer 
då den uråldriga uppfattningen att sparsamheten var en central dygd för varje 
hushållare och ett medel till välstånd och oberoende för varje rike. Till denna 
uppfattning om sparsamheten hör uppfattningen att ett rike faktiskt kunde vara 
oberoende, det vill säga i hög utsträckning försörja sig självt på sina egna produkter. 
Även detta var en gammal tanke, som dock fick ny kraft av tidens fysikoteologiska 
uppfattningar, liksom av de optimistiska naturvetenskaperna, framför allt mine-

                                                 
4 Faggot 1741, s 4. Se även Berch 1746, s 70, vari samma projekt tecknas i än större detalj. 
5 von Linné 1740; Wrede 1743, s 11; Ankarcrona 1744, s 7; Berch 1746, s 3. 
6 T Frängsmyr 1971-1972, s 219; Karlsson 1985, s 105f; om oberoendeidealet i stormaktstida 
svenskt ekonomiskt tänkande, se Runefelt 2001, kap 5. 
7 Frihetstidens topografiska litteratur har behandlats mer ingående i Legnér 2002 och 2004, kap 
4, samt Adolfsson 2000, även om båda dessa lägger tonvikten på en senare period. Man bör 
observera vad Legnér visat i sin avhandling, nämligen att den topografiska litteraturen inte kan ses 
som en produkt av frihetstidens ekonomiska intresse, utan snarare att detta under denna tid kom 
in i en redan etablerad litteraturform, som också överlevde frihetstiden; Legnér 2004, kap 2, 
särskilt s 46. 
8 Leuhusen 1761, s 5, 83; Låstbom 1764, s 2. 
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ralogin – i bred bemärkelse som vetenskapen om stenar, malmer och mineral – och 
botaniken.  

Jordbruket 

Det vanligt förekommande påståendet, att de svenska merkantilisterna inte 
nämnvärt intresserade sig för jordbruket, är överdrivet. När Faggot i sin program-
förklaring av år 1741 satte jordbruket i första rummet var det inte kontroversiellt 
eller mot tidens gängse uppfattning. Begreppet merkantilism har kommit att 
rymma innebörden ”industrivänlig”, men detta är ett modernt ord som låser läsaren 
i en anakronistisk uppfattning. 1700-talets Sverige var inget industrisamhälle. Där 
rådde sällan något tvivel om att jordbruket var en näring som inte kunde för-
summas – de viktigare industrierna i Sverige vid sidan om bergsbruket använde 
jordbruksprodukter som råvara. Den berömda striden om näringarnas företräde 
som bröt ut på 1740-talet har väl överdrivits något i forskningen – som jag skrev i 
inledningskapitlet etablerades den gängse bilden av merkantilismen under 1800-
talet, och åren kring och efter sekelskiftet 1900 var frågan om relationen mellan 
industri och jordbruk en viktig fråga i tidens intellektuella liv. Utan att här försöka 
ge några belägg för det, är jag övertygad om att detta varit avgörande för beto-
ningen av striden mellan näringarna. Jag behandlar denna strid närmare i kapitel 7; 
här räcker att säga, att de som i den satte handel och manufakturer i första rummet 
normalt argumenterade för att verkliga förbättringar inom jordbruket förutsatte 
dessa, som då kunde tjäna som en avsättningsmarknad för bönderna.9 

Det är ingen händelse att jordbrukets villkor och ställning kom att diskuteras 
under frihetstiden. På inget område blev kollisionen mellan verklighet och opti-
mistiska ideal om oberoende och självförsörjning vad beträffar nödvändighetsvaror 
större än inom modernäringen. Knappt någon vara var mer oumbärlig än de som 
kom av åker och äng. Sverige var dock under hela frihetstiden, även under år med 
bättre skördar, nettoimportör av spannmål. Samtidigt menade många att jord-
brukets potential var stor. Anders Johan von Höpkens uppfattning, uttryckt i riks-
rådet 1756, att det inte fanns någon som helst anledning för riket att vara beroende 
av import av spannmål, delades av de flesta.10 Bristerna berodde inte på naturliga 
förutsättningar, utan på en dålig förvaltning av jordbrukets resurser, främst på 
grund av allmogens okunnighet och traditionalism. Den faktor bakom jordbrukets 
dåliga tillstånd som dominerar den ekonomiska litteraturen, och som vi ska ta upp 
här, är följaktligen omoderna och felaktiga metoder samt en allmänt ineffektiv och 
slarvig hushållning. Däremot lämnar jag därhän vad som uppfattades som en viktig 
faktor bakom jordbrukets dåliga tillstånd, nämligen de stela ägandeformer och 
                                                 
9 Detta är centralt i Faggots svar till Ankarcrona 1744, den skrift som brukar anges som den som 
startade striden; Faggot 1744, s 14. Samma mening uttrycks hos den kanske ivrigaste av 
manufakturivrarna, Erik Salander, 1744, s 62f.  
10 10/2 1756; i von Höpken 1893, s 213. Se även Salander 1744, s 62f. 
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andra juridiska hinder, som inte ansågs ge incitament åt bönderna att effektivisera 
produktionen. En rad initiativ togs på detta område i riktning mot ett ökat 
hemmansklyvande, tegsystemets påbörjade upplösning och allmänningars delning.11 
Därhän lämnar jag även den frihetstida brännvinsfrågan, det vill säga frågan om 
huruvida böndernas brännvinsbrännande var en av de främsta orsakerna till den 
höga spannmålsimporten. Den har utretts grundligt av andra.12  

Åker 

I viss mån ser vi under 1700-talet genombrottet för ett mer experimentellt jord-
bruk, där aktiva försök gjordes att utifrån vetenskapliga grunder höja produktionen. 
Främst bör då framhållas Anders Berchs även internationellt berömda försök med 
mjölk, men aktörerna var många och entusiastiska.13 Åkerbrukets problem var enligt 
de ekonomiska tänkarna den låga avkastningen och svårigheter i samband med 
torkning och förvaring. Följden var en omfattande spannmålsimport och ett svenskt 
beroende av utlandet. Försök med nya metoder och redskap vad gäller gödsling, 
plöjning, såning, skörd, förvaring och så vidare, behandlades i en otalig mängd 
skrifter och kortare traktat, inom och utom Vetenskapsakademiens regi, alltifrån 
1720-talet, såväl av kända ekonomiska tänkare som Berch, Faggot, Pehr Kalm och 
Edvard Carleson, som av präster och godsherrar.14 Kyrkoherden i Österlövsta 
Sacharias Westbecks – den typiske representanten för den ekonomiskt intresserade 
prästmannen – såningsmaskin, som fördelade gödsel och frön lika över åkern, rönte 
en viss uppmärksamhet åtminstone bland läsarna av Vetenskapsakademiens 
Handlingar.15 En Carl Fredrik Lund förespråkade Spält, en vetesort som enligt 
Lund var lättodlad och gav goda gryn, varmed den omfattande importen av 
”risgryn, pärlegryn och andra gryn-sorter” kunde stoppas.16 Den från England 
inflyttade yllemanufakturisten Stephen Bennet utgav 1738 en bok om märgling 
som ett medel att öka jordens fruktbarhet.17 Anders Berch samlade på jordbruks-
                                                 
11 Åmark 1915, s 26. Frågan om hemmansklyvningen var viktig även vad gällde befolknings-
problematiken, vilket berörs kort i kapitel 6. 
12 Om den frihetstida brännvinsfrågan, se Särskilt Evers 1923, samt Åmark 1915, s 211ff; Bäck 
1984a; Mäntylä 1984. 
13 Johansson 1946, s 14ff; Berch 1745, 1746b. Berch räknas normalt till de merkantilister som 
satte manufakturerna i främsta rummet, men han satte faktiskt alltid jordbruket främst: ”Landt-
kiötselen måste anses såsom basis och grunden till alla öfriga näringsmedel och därför sättes den 
med rätta i främsta rummet”; Föreläsning i ekonomi, vid Uppsala universitet, 1740-talet, citerad 
genom Johansson 1946, s 7; se även Berch 1747, s 10f. 
14 Till exempel Anders Duhres översättning av den tyska filosofen Christian Wolffs traktat om 
”sädens underbara förökelse (Wolff 1728); Adlerheim 1740, s 356-361; Polhem 1740c, s 348, 
350f; De Geer 1746, s 47-59; E Carleson 1751, s 49-56; Tiburtius 1751, s 311-319; i övrigt 
hänvisas till Hebbes bibliografi över lantbrukslitteraturen före 1800; Hebbe 1939, s 80-95. om 
Faggot och ett experimentellt jordbruk, se Hanssen 1942, 53. 
15 Vetenskapsakademien 1741, s 78f. 
16 Lund 1762, s 296. 
17 Bennet 1745 (utgiven under pseudonymen Sten Biörnson), nya upplagor 1748 och 1774; för 
detta arbete, se Bringéus 1963, s 30ff. 
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redskap och bedrev experimentell forskning kring plogar.18 Ett flertal skribenter 
verkade för en mer allmän spridning av den i Finland vanliga Rian, som en effektiv 
byggnad för förvaring och torkning av säd, medan Jonas Alströmer lät hämta folk 
från Brabant för att konstruera ett torkhus han sett på resor där.19 Edvard Carleson, 
som under många år vistats i Konstantinopel, förespråkade införandet av en orien-
talisk trösksläde vilken kördes över säden som ersättning för det arbetskrävande 
handtröskandet; i detta syfte lät han också införskriva en bulgarisk bonde som till-
verkade redskap för avsalu och gjorde uppvisningar av redskap och metoder.20 

Vad gäller nya grödor riktade sig överhetens intresse främst mot potatisen: 
berömd är förstås Jonas Alströmer för sin pionjärinsats på detta område, för vilken 
han redogjorde i en skrift från år 1727. Staten försökte aktivt verka för potatisens 
spridning genom att vid Riksdagen 1747 ge i uppdrag åt Jonas son Patrick Al-
strömer att redogöra för potatisens odling och förtjänster i Vetenskapsakademiens 
Handlingar, varifrån rönen lätt ansågs kunna spridas. Även Kommerskollegium 
försökte genom en allmän kungörelse år 1749 uppmuntra till potatisodling.21  

Flera av potatisens förespråkare framhöll dess nytta som ett medel att undvika 
alltför allvarliga konsekvenser av missväxt, då den växte lätt på mager mark och 
därmed kunde föda många fattiga – och minska behovet av spannmålsimport.22 
Även andra grödor, som normalt inte använts i hushållningen, uppmärksammades 
av samma skäl. Pehr Kalm föreslog på sin bohuslänska resa Knölsyskan, vilken inte 
endast smakade behagligt, utan även växte på annars ganska otjänlig mark.23 När 
Linné var i Idre på dalaresan föreslog han Islandsmossa, som växte ymnigt i 
trakten.24 I Skåne föreslog han åkersenapen, ett ogräs som växer lätt.25 I och med 
den svåra hungersnöden efter missväxten 1756 skrev Linné en redogörelse över 19 
olika örter som hittills inte hade brukats, men som kunde brukas av de fattiga; ex-
empel på deras användande hämtades från Finland, Kamtjatka och England.26  

                                                 
18 Berch 1759, s 199-222, är dennes berömda ploguppsats. På detta område var Berch så aktiv att 
han av den tysk plogforskaren Paul Leser utnämnts till Europas första plogteoretiker; Johansson 
1946, s 10f.  
19 J Alströmer 1741, s 121-129. Om rian, se Justus 1750, s 148-150 (en kyrkoherde); Winblad 
1752, s 266-269; Hedin 1754, s 119; Stridsberg 1754, s 265-271. 
20 Boëthius 1927, s 439. 
21 P Alströmer 1747. I samband med denna berättelse trycktes också en redogörelse av Jakob 
Albrecht von Lantingshausen om potatisodling på kontinenten; von Lantingshausen 1747. Se 
även Cronstedt 1764, s 275-289, vari den berömda mineralogen redovisar sina egna försök med 
potatisodlingar i Dalarna och Bergslagen, samt De la Gardie 1748. 
22 J Alströmer 1992a, s 54; von Lantingshausen 1747, s 192. 
23 Kalm 1977, s 19f. Latinskt namn Stachys palustris. 
24 von Linné 1960b, s 65f; även 1740, s 416, för samma och fler exempel.  
25 von Linné 1963, s 214. Linné förverkligade inte sina planer på att skriva en avhandling vari 
skulle redovisas olika sorters nödbröd, särskilt av skogsväxter, att användas av de fattiga under 
svåra år. Ett ofärdigt manuskript från 1734 finns kvar; von Linné 1964. 
26 von Linné 1757. I ett brev till Kungl. Maj:t i samband med denna skrivelse skrev Linné, att det 
var märkligt att folk skulle behöva svälta ihjäl i Sverige, som hade fler födande växter än något 
annat land i Europa; Skrivelse från Linné till Kungl. Maj:t 1757, i von Linné 1907, s 3, 9. 
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Äng 

Det gamla ordspråket att ängen är åkers moder fick allt större aktualitet under 
frihetstiden, då åkermarken expanderade på ängens bekostnad, vilket minskade 
kreatursstocken, och därmed även gödselmängden och i förlängningen åkerns av-
kastning. En förbättring av ängsmarken blev därför ett viktigt led i jordbrukets 
effektivisering. Ämnet behandlades av flera av tidens akademiska ekonomer, som 
Pehr Kalm och Pehr Adrian Gadd.27 Man var överens om att det nuvarande till-
ståndet för den svenska ängen i gemen var mycket dåligt, vilket mest ansågs bero på 
böndernas traditionalism och försumlighet.28 

Genom boskapsskötseln hade åkerns alstringskraft i århundraden hållits vid 
makt genom att näring i form av gödsel fördes över från ängen.29 På ängen samlades 
foder in till vintern, som djuren då livnärde sig på, och deras gödsel spreds sedan på 
åkrarna. Någon motsvarande tillförsel av näring till ängarna hade inte förekommit i 
det svenska jordbruket, och därför utarmades sakta ängsmarkerna. Tecknet på att 
ängen var utarmad var att den blev mosslupen. En gammal metod, som först under 
frihetstiden började spridas i Sverige, för att lösa detta, var att beså ängarna med 
höfrö. Magnus Stridsberg lyfte i sitt arbete En grundelig kundskap om swenska åker-
bruket från 1727 fram höfrösådden och menade att den skulle motverka minskad 
avkastning. En rad ängsväxter kom sedan att rekommenderas för insådd på svenska 
ängarna, men alla passade inte det svenska klimatet. Linné diskuterade saken i upp-
satsen Swenskt Höfrö i Vetenskapsakademiens Handlingar år 1742. Genom att så 
nya frön kunde ängen få nya krafter, och därmed boskapen bli fetare, deras gödsel 
ymnigare, och på så sätt även åkerns avkastning bli större. En rad utländska växter 
fanns att välja på, men bäst var enligt Linné den svenska lusernen.30  

Hugo Osvald, som ingående behandlat 1700-talets ängsskötsel och införandet av 
insådd av höfrö, har visat att denna metod ganska snabbt togs upp bland landets 
ledande hushållare. Höfröt behandlades i 1746 års almanacka, och flera framstå-
ende brukare kom att propagera för det och diskutera olika metoder, såsom Johan 
Brauner och Carl Gustaf Boije.31 Vetenskapsakademien tog upp ämnet i dess första 
tävlingsfråga år 1761, om bästa sättet att uppodla mosslupna ängar.32  

Ett sätt att öka ängens avkastning var att finna nya eller tidigare försummade, 
mer lättodlade foderväxter. Här var förslagen många. Främst bör kanske Linnés ar-

                                                 
27 Om ängsskötseln som Kalms passion, se Lindroth 1975, s 244f; exempel är Kalm 1745, 
Kalm/Norrgreen 1754; Gadd/Hallenberg 1757; i övrigt hänvisas till Hebbe 1939, s 149-152. 
28 Se t ex Kyronius 1744b, s 230; Osbeck 1757, s 56; Kalm 1977, s 199, 203. 
29 Osvald 1956-1957, s 121. 
30 Stridsberg 1727; von Linné 1742b, s 191-198; se även von Linné 1953, s 140. Linné och 
insådden av höfrö har behandlats ingående av Osvald 1956-1957, s 123-128. 
31 Osvald 1956-1957, s 124ff. Brauner 1752, s 137f (nya upplagor 1755, 1761, 1774); Boije 
1756, kap 1; Osbeck 1757, s 54; B Bergius 1769, s 28-34. Se även Hederström 1762.  
32 Vetenskapsakademien 1761, s 85: ”Om orsaken til Mossa på ängar, samt hvilket sätt är det 
bästa och minst kostsamma, at förekomma och utrota den samma”. Tävlingen vanns av 
kyrkoherden Jacob Stenius (Stenius 1762). 
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bete Pan Svecicus, ”den svenske Pan”, nämnas: ett arbete om olika fodersorter som 
utgick från det frivilliga val djuren gör i sitt sökande efter bete.33 Linné lyfte även 
fram andra typer av gräs som kunde planteras på olika håll för att användas som 
bete för djuren.34 Vid sidan av inhemska växter kom en lång rad utländska och in-
hemska grässorter att tas upp, som kunde sås land och rike runt. Kalm framhöll 
vissa amerikanska och, liksom Sten Bielke, sibiriska växter – växter som kunde antas 
passa det svenska klimatet.35  

Även inhemska alternativ till de gängse foderväxterna togs upp till behandling. 
Genom att först göra djuren ”rätt hungrige och tårstige” kunde man vänja såväl 
hästar som nötboskap till att äta granris, om detta först beretts på ett visst sätt, 
enligt en artikel i Vetenskapsakademiens Handlingar 1740. Ovilliga till en början 
skulle djuren sedan inte vilja ha något annat, vilket skulle innebära en mycket stor 
nationell besparing med tanke på den mängd gran som växte vilt i Sverige.36 Theo-
dor Ankarcrona prövade att föda sina får på stjälkar och blad från tobaksplantan, 
som blev över vid tobaksodlingar, och menade att detta avfall gav får som var fetare, 
mörare och godare.37 Den ekonomiskt intresserade lappmarksprästen Pehr Hög-
ström föreslog plantering av säv i sjöar som foder åt boskapen.38  

Brytandet av ny mark 

Vid sidan av att öka avkastningen av äng och åker var ett för samtiden självklart sätt 
att öka den samlade produktionen att bryta ny mark. Stora arealer obrukad mark 
ansågs finnas i riket. Blickarna vändes särskilt åt två outnyttjade resurser: de norr-
ländska vidderna, samt mossar och kärr i hela Sverige och Finland.  

Redan under 1600-talet framhölls Norrland som ett svenskt Indien. Mot slutet 
av 1600-talet utfärdades flera plakat med syfte att underlätta bosättning i lapp-
marken. Under frihetstiden blev denna strävan tydligare och vanligare.39 Linné upp-
märksammade på sin lapplandsresa att finnar slagit sig ner i Lappmarken, med 
kungens tillåtelse, och med befrielser från utskrivningar. Enligt honom rådde det 
inget tvivel om att lappmarkerna förr eller senare skulle bli bondebygd.40 Samma 
optimism uttrycks, som visats av Sverker Sörlin, av en lång rad andra författare vid 
denna tid. Anders Berch lyfte i flera avhandlingar fram de norrländska viddernas 

                                                 
33 Svanberg 1956-1957, s 106ff. 
34 von Linné 1958a, s 20, 150. Se även Osbeck 1757, s 54f. 
35 Kalm 1747; Bielke 1750a; 1750b om sibiriska växter. Kalm redovisade en lång rad växter, 
foderväxter och andra, som lämpliga för Svenska förhållanden, i sina rapporter till 
Vetenskapsakademien från sin Amerikaresa. 
36 Sandberg 1740, s 461-464, citat 462. 
37 Vetenskapsakademien 1750, s 71f. Ett annat förslag är den anonyme C. G. B. 1753, s 287ff. 
38 Högström 1752, s 204f. Att sälg användes som foder framgår av Tidström 1954, s 22f. 
39 En redogörelse för visioner om Norrlands rikedomar före 1800 finns i Sörlin 1988, kap II. 
Sörlin behandlar där även frihetstidens lappmarksplakat (förordningar rörande kolonisationen av 
Norrland, med bland annat skattelättnader för nyodlare), vilka förbigås här; s 33f. 
40 von Linné 1960a, s 47; även s 60f; Sörlin 1988, s 42f.  
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odlingspotential.41 Linnélärjungen och naturforskaren Anton Rolandsson Martin 
menade att de mindre svenska fjällen var särskilt väl lämpade för boskapsskötsel, 
eftersom boskap enligt honom föredrog höjder och fick fetare mjölk och mörare 
kött av att vistas på fjällen.42 Landshövdingen i Västernorrlands län, Gabriel Gyllen-
grip, genomdrev vid riksdagen år 1740 en Norrlandsexpedition i syfte att kartlägga 
odlingsbar mark, vars resultat – redovisat i en skrift av Arwid Ehrenmalm 1743 – 
dock inte blev framgångsrikt.43 I en artikel i Vetenskapsakademiens Handlingar 
föreslog Linné ett antal träd och växter som skulle kunna odlas på fjällen, så att 
även denna till synes ogästvänliga trakt kunde bidraga med något till den allmänna 
hushållningen; artikeln avslutades med en fotnot där akademien tillkännagav att 
den från utlandet beställt de aktuella växternas frön för att bedriva försök; det 
handlade till exempel om sibiriskt Cederträ och olika medicinalväxter.44 

Bland norrlandsoptimisterna finner man inte endast sådana som själva hade liten 
eller ringa erfarenhet av Norrland – skeptikerna var däremot få.45 Pehr Högström, 
missionär bland lapparna och författare av en reseskildring över lappmarkerna, 
ägnade sig på sin prästgård i Skellefteå åt en omfattande försöksverksamhet, med 
nya grödor och nya metoder såväl inom jordbruk som inom trädgårdskulturen, 
med odlingar av mullbärs-, körsbärs-, päron- och äppelträd.46  

Många av Norrlands liksom övriga landets myrar och mossar ansågs vara 
odlingsbara. Särskilt kunde de omvandlas till äng; många mossmarker användes 
redan som betesmarker, men kunde förbättras genom dränering. Optimismen var 
stor; så till exempel menade Carl Fredrik Mennander, då filosofie adjunkt vid Åbo 
universitet, sedermera ärkebiskop, att det inte fanns ett enda kärr eller en enda dy i 
Sverige som inte gick att utdika och uppodla, i alla fall inte på längre sikt, och att 
Norrland kunde bli lika folkrikt som Skåne och Östergötland.47 Ephraim Otto 
Runeberg redovisade i sin berömda politisk-aritmetiska beskrivning av Lajhela 
socken i Österbotten, att där fanns 1 505 tunnland åker och 11 456 tunnland äng, 
samtidigt som den brukbara men ännu ej uppodlade marken uppgick till 28 568 
tunnland mossar och kärr som var bekväma att uppodla, 6 025 tunnland kärr med 
skogsvegetation, samt 17 877 tunnland mossar och kärr, som visserligen var svåra, 
                                                 
41 Berch/Nordholm 1953 (1749), s 12; Berch/H Tideman 1953 (1750), s 48f; Berch/J Tideman 
1953 (1758), s 7f; Berch/Fjellström 1760, § 11.  
42 Martin 1762, s 45f; Sund 1765 (skrift utgiven under pseudonymen “Hyper Boreus”, tidigare 
felaktigt tillskriven landshövdingen i Västernorrland Per Abraham Örnsköld; anonym 1771.  
43 Ehrenmalm 1743; Om denna expedition, se Sörlin 1988, s 38. 
44 von Linné 1754, passim. Fotnoten s 189. 
45 En skeptisk syn på det norrländska jordbrukets möjligheter ges av gränskommissarien Lorens 
Kristoffer Stobée, i dennes relation till 1746-1747 års riksdag. Denne menade att det var ogörligt 
att uppodla merparten av Norrland, samt att förmögnare brukare skulle kunna uppodla marken 
utmed de stora älvarna. För mindre brukare var även det omöjligt på grund av bristen på gödsel. 
Relationen är delvis tryckt i Boëthius 1939, om jordbruket s 222ff. 
46 Franzén 1971-1973, s 685. Högströms berömda skildring av lappmarkerna (Högström 1747) 
går i en ljus ton vad gäller möjligheterna att uppodla dem; se t ex s 15ff. 
47 Mennander 1743, s 230f. Se även Högström 1747, s 9f; Hammar 1758, s 46, 58; Låstbom 
1764, s 19f; Odel 1764, s 10; Heckscher 1942, s 6, om Linné, samt Hebbe 1939, s 100f. 
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men ändock möjliga, att uppodla (därtill kom också ytterligare hela 75 603 tunn-
land stenig och eländig, men ändå brukbar mark). Faggot kom fram till liknande 
slutsatser i lantmäterikommissionens år 1750 publicerade undersökning över Pernå 
Socken i Finland. Framgångsrika försök till mossodling redovisades i Vetenskaps-
akademiens Handlingar.48 De myrmarker som av olika anledningar inte gick att 
göra om till åker eller äng kunde ändå komma till nytta. Linné såg på Gotland att 
myrarna var täckta med ag, ett högt gräs som användes av allmogen bland annat på 
tak istället för halm. Han menade att alla de myrar i landet, som inte dög till att 
utdikas, kunde besås med ag – man kan ju lätt föreställa sig de stora mängder halm 
som på detta sätt kunde sparas till foder.49  

Ersättande av importerade odlade produkter 

Under frihetstiden uppmärksammades en lång rad jordbruksprodukter som dittills 
importerats och för vilka det därför var lämpligt att hitta inhemska alternativ. Det 
kunde då antingen handla om att samma vara förskaffades inom landet, eller att 
något inhemskt surrogat togs fram. Till dessa produkter hörde örter, trädgårds-
växter och fruktträd av olika slag.50 Framför allt riktades dock blickarna mot tidens 
modeprodukter – tobak, kaffe, te och kakao – samt mot medicinalväxter, eftersom 
importen av dessa tämligen kostsamma och ofta onödiga varor ansågs föra stora 
medel ur riket.  

Ett typiskt exempel är major Anders Rosenstens redogörelse i Vetenskaps-
akademiens Handlingar för år 1744 för hur Kummin kunde odlas i Sverige och 
förvandlas från en importvara till en exportvara. Nu räckte inte den begränsade 
produktion som skedde kring Lund till hela Sveriges behov, men med Rosenstens 
metoder kunde kumminen odlas över hela riket, och snart räcka till både Sverige 
och utlandet. Den svenska kumminen var därtill bättre än både den danska och den 
tyska, fastslog Rosensten i patriotisk anda.51 1749 presenterades i samma forum ett 
förslag av Theodor Ankarcrona till plantering av Berberis-trädet samt en redo-
visning av dess stora nytta i hushållet. Av det kunde framställas många saker, bland 
annat en saft snarlik citronsaften, varmed importen av citroner, att bruka ”til den 
                                                 
48 E O Runeberg 1758, s 111; Faggot 1750b, s 260f; Triewald 1744a, s 64f; Brenner 1750a, s 49-
51, och 1750b; Rothof 1761; Tidström 1954, s 27, 48f, se även sakregistret (uppslagsord 
”Mossodling”), s 155f. Optimismen, såväl vad gällde myrarnas som Norrlands uppodling, fick 
näring av den allmänt erkända uppfattningen, att myrarna bidrog till att skapa kyla och frost, 
varför en dikning av dessa skulle förbättra klimatet i landet och göra det norrländska, där 
merparten av myrarna fanns och de största förbättringarna alltså var att vänta, mer likt det 
sydsvenska. Exempel på denna uppfattning är Mennander 1743, s 231; Wargentin 1757, s 176; E 
O Runeberg 1758, s 122f; Gadd 1761, s 8ff. 
49 von Linné 1958a, s 14. Förslaget presenterades även i Vetenskapsakademiens Handlingar efter 
att Linné kommit hem från Gotland; von Linné 1741b, s 181f. 
50 Om trädgårdsodling och fruktträd, se Kalm/Lindsteen 1754, s 7f; Kalm 1761a, 19-41; Kalm 
1761b, 129-143; von Linné 1907, s 34f; von Linné 1965b, som är en avhandling av år 1763 om 
ätbara frukter och bär som kan odlas i svenska trädgårdar. Se även Hebbe 1939, s 172-187. 
51 Rosensten 1744, s 233, 242f. 
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välsmakelige och hälsosamme Ängelska drycken kallad Punch”, verksam mot skör-
bjugg, kunde stoppas.52 Andra produkter som togs upp på detta vis var till exempel 
sparris, humle och soja.53 Även den eftersatta biskötseln i landet behandlades, bland 
annat av Vetenskapsakademien.54 Stora ansträngningar gjordes också för att skapa 
en inhemsk tobakstillverkning, vilket dock visade sig vara mycket svårt.55 När 
försöken mot mitten på 1760-talet framstod som misslyckade, kom med över-
flödsförordningen 1766 hårda regleringar av bruket istället. När en importvara inte 
gick att ersättas skulle den ändå utestängas genom förbud.  

De nya drycker som under frihetstiden var à la mode – te, kaffe och choklad – 
var förstås lika onödiga som tobaken, särskilt som man inte var helt medveten om 
tobakens grava hälsovådlighet, samtidigt som man framhöll såväl kaffets som teets 
skadliga inverkan på konsumenten.56  

Medan vare sig kaffe eller choklad var produkter som ansågs möjliga att fram-
bringa på svensk mark, lades mycket energi ner på teet.57 Linné ansträngde sig i över 
20 år åt att få en levande tebuske förd från Kina till Sverige, innan han lyckades på 
1760-talet.58 Han var hela tiden övertygad att om man bara klarade av att få växten 
oskadad till Sverige, fanns det inga problem med att odla den här; för det talade 
bland annat det kalla klimatet i Peking. Linné återkom vid flera tillfällen till det 
märkliga, i att européerna lät så många pinas i sydamerikanska silvergruvor, endast 
                                                 
52 Ankarcrona 1749, citat s 65. 
53 Sparris: Vetenskapsakademien 1750, s 74-77 (ett förslag av Ankarcrona); Ehrenreich 1765. 
Humle: Linné föreslog under sina resor flera platser som lämpliga för humleodling; t ex von 
Linné 1960b, s 71. Kyrkoherden Nils Kyronius redovisade sina försök om humleodling i 
Vetenskapsakademien 1744, och menade att sköttes endast odlingarna på rätt sätt förelåg inga 
problem med att producera humle i Sverige. Samtidigt kunde han konstatera att hans grannars 
humle frusit ihjäl den senaste vintern; Kyronius 1744a, s 99-102. Sojasåsens popularitet 
uppmärksammades i två artiklar i Akademiens Handlingar 1764; Kaptenen och ostindiefararen 
Carl Gustaf Ekeberg (Ekeberg 1764) redogjorde för hur såsen tillverkades i Kina och menade att 
samma sås kunde produceras i Sverige framför allt på en turkisk böna som gick att odla inom 
landet. Läkaren Petter Jonas Bergius instämde samt betonade att sojasåsen blivit ”en begiärlig 
öfverflöds-vara, som drager penningar ur Riket”; P J Bergius 1764, s 274. 
54 Modeer 1762. 1766 blev biskötseln temat på Vetenskapsakademiens prisämne: ”den bästa på 
egna rön grundade afhandling om Biens skötsel”. En rad artiklar kom in till akademien. Ingen 
ensam vinnare kunde koras, men ett bidrag av Johan Otto Hagström lät akademien trycka för sig 
självt (Hagström 1768). Redan 1768 tog Akademien upp biskötseln som prisfråga igen, och fick 
in fyra svar; se von Linné 1908, s 301ff. 
55 Om detta vittnar bland annat flera passager i Linnés resor, som von Linné 1965a, s 69, 131-
134, 206; 1963, s 114; 260; 292; 1957, s 24. Se även von Dalin 1749, s 12; Kalm/Aurenius 
1753, s 16f. Deckberg 1747 redovisar med utpräglat nyttoperspektiv en uppländsk prosts treåriga 
försöksodling av turkisk tobak. Prosten Deckberg redovisade i en annan skrift ett nioårigt 
vinodlingsförsök. 
56 I sina avhandlingar om kaffe respektive te behandlar Linné deras skadliga verkan; von Linné 
1939a, s 34, s 34ff om teet; von Linné 1966, s 14ff om kaffet. Choklad, den minst vanliga av de 
tre modedryckerna, var inte skadlig. Tvärtom kunde den enligt Linné bota såväl hypokondri som 
hemorrojder. von Linné 1959, s 9f (en avhandling om Choklad, från 1765). 
57 Om kaffet, se von Linné 1966, s 10, om chokladen von Linné 1959. 
58 Om detta kan man läsa i von Linné 1939a, en avhandling om te från 1765, s 37; se även brev 
från Linné till Vetenskapsakademien 1744 resp 1745, s 33, 53f.  
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för att sedan använda silvret till att köpa torkade blad av en buske i Kina, en buske 
som likaväl kunde odlas hemmavid.59 

Såväl för teet som för kaffet och chokladen försökte man finna surrogat av olika 
slag. Detta var ett centralt uppdrag för den så kallade Sparsamhetskommissionen, 
som grundades av hattarna 1745 och som samma år lämnade ett betänkande till 
kungl. Maj:t år om den skadliga och överflödiga konsumtionen av te, kaffe och 
choklad, och hur den kunde hämmas medelst inhemska växter. Betänkandet ledde 
till att Kungl. Maj:t befallde Collegium Medicum att aktivt söka inhemska alternativ. 
Kollegiet svarade dock året därpå att det ännu inte funnit några fullgoda alternativ, 
men gav ändå ut en Kundgiörelse om thet missbruk och öfverflöd, som Thé och Caffe 
drickande är underkastat, samt anwisning på swenska örter at bruka i stället för thé.60 
Förslag på alternativ till teet fanns det gott om. Christopher Polhem framhöll 
användandet av tunna spån från enen.61 Pehr Kalm skrev att befolkningen i 
Västmanland använde rödväppling som te, och en socken i Åbo län Kamomill, 
medan dalaresenären Anders Tidström lyfte fram Ängsnäva respektive rötterna till 
smultron.62 En prost i Uddevalla hade enligt Linné år 1746 lyckats mycket väl med 
att av en (icke namngiven) svensk växt skapa en dryck som liknade det kinesiska 
teet.63 Inspektorn över pärlefiskerierna i Finland Hedenberg skickade 1754 in en 
buske till Vetenskapsakademien, som han påstod användes som te i Kina men som 
fanns inom landet. Några akademiledamöter hade ”smakat der på kokadt Thé-
vatten, hvilket de funnit nog osmakeligt” – enligt Linné var det vanlig Krypvide.64 
Linné ansåg att den växt som uppkallats efter honom själv, Linnæan, var den 
inhemska växt som bäst lämpade sig för te.65 1765 konstaterade han dock att inga 
surrogat dittills hade överträffat teet i smak.66 Vad beträffar kaffet framförde han 
flera förslag, som i en avhandling om drycken från 1765, där han föreslog rostade 
fontanellärtor. I Pehr Kalms avhandling över samma dryck 1755 menades att 
rostade havregryn var bäst, men att även råg, vete och bönor gick bra. 
Kaffesurrogaten var förstås föga framgångsrika, och kaffet drabbades liksom 
tobaken av regleringar och förbud. Vad gällde chokladen föreslog Linné i ett brev 

                                                 
59 von Linné 1939a, s 38; 1965a, s 155; 1739, s 36, även bilagan (ett brev från Linné till Anders 
Johan von Höpken år 1763), s 43; 1966, s 3, där tebladen fått sällskap av sidenet. Denna bild var 
inte Linnés påfund, utan finns i Arckenholtz 1734, opag. [s 6], samt, som Stålmarck 1974, s 
120f, visat, togs bort av censor ur Mörk 1742-1744. 
60 O Hjelt 1893, s 529f. Collegium Medicum 1746.  
61 Polhem 1951, ”Samtahl emellan politia och oeconomia om riksens cultur”, s 442. 
62 Kalm 1977, s 14 (Västmanland); Kalm/Cavander 1753, s 24 (Åbo). Tidström 1954, s 13, 35. 
Det bör påpekas att allmogen vid denna tid inte drack te; vad de lärda framhöll som tesurrogat 
var olika drycker hörande till folkmedicinen.  
63 von Linné 1965a, s 184f. 
64 Brev från Linné till Vetenskapsakademien, samt kommentar därtill, i von Linné 1908, s 196f. 
65 von Linné 1965a, s 238; se även brev från Linné till Collegium medicum 1745; von Linné 1907. 
66 von Linné 1939a, s 32f.  
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till Collegium Medicum en blandning av bränt vetemjöl, äggula, kanel och 
kardemumma.67 

Vid sidan av dessa drycker för ”läckermunnar”68 var det främst medicinalväxter 
som uppmärksammades, såväl av privatpersoner som av myndigheter, genom 
Sparsamhetskommissionen och Collegium Medicum. Medicinalväxter var ofta dyra 
och sällsynta. Varje år importerades en stor mängd från kontinenten. Linné redo-
visade i Vetenskapsakademiens Handlingar 1741 en förteckning över inhemska 
medicinalväxter. Där angavs drygt 170 stycken som växte vilt i landet, liksom var i 
landet de växte samt till exempel i vilken jordmån. Många av växterna var välkända 
– så till exempel granen – men deras medicinska bruk var inte alltid känt. Vidare 
redovisades 126 växter vilka kunde sås på åkrar eller planteras i trädgårdar utan 
större möda, samt ett 50-tal, som knappast var mödan värd att odla, förutom i 
Skåne och på Öland, som citron, lager och pomerans. Avslutningsvis angavs ett 
drygt 100-tal medicinalväxter som inte alls kunde odlas inom riket.69  

Förteckningen är betecknande för tidens strävan. Att stoppa importen av dyr-
bara medicinalväxter uppfattades som ett ganska lätt projekt. Växterna fanns redan 
där, eller kunde inplanteras, ibland utan större möda. En svensk motsvarighet till en 
spansk ört, Lepidium Iberis, som nu importerades som bot mot frossan, växte enligt 
Linné i ymnighet ”då man går öfwer nya monklägersbroen åt monklägret”, alltså på 
Kungsholmen i Stockholm – det var endast att gå ut och plocka den och på så sätt 
bidra till det svenska välståndet. Den kunde också lätt planteras i trädgårdar.70 
Mårten Triewald kunde redovisa lyckade försök att odla spansk lakrits, som var en 
eftertraktad medicinalväxt som nu importerades.71 I en disputation under Kalms 
presidium 1760 hävdades att det knappt fanns några sjukdomar som inte kunde 
botas med hjälp av inhemska växter – vid ett annat tillfälle framhöll Kalm en sorts 
Lobelia som ett botemedel mot syfilis.72 Collegium Medicum verkade också för 
anläggandet av medicinalträdgårdar i anknytning till apoteken, och en lång rad 
apotekare vinnlade sig faktiskt om detta.73 

Tidens medicinska vetenskap kom att ta intryck av botaniken och ekonomin. 
Det skedde en omsvängning bort från sammansatta blandningar, Composita till 
enkla mediciner, Simplicia, bestående av en enda – inhemsk – ört, som lätt kunde 

                                                 
67 von Linné 1965b, s 19; Kalm/Granroth 1755, s 13f. Johan Otto Hagströms brev till Abraham 
Bäck, 27/1 1767, i Hagström 1997, s 135. Om chokladsurrogat, se von Linné 1907, s 249.  
68 Uttrycket finns i den nämnda skrivelsen från Collegium Medicum, citerat i O Hjelt 1893, s 530. 
69 von Linné 1741a, s 81-96. Se O Hjelt 1893, s 394, 528ff, för Collegium Medicums 
ansträngningar på detta område. Linné gav 1753 ut en avhandling om odling av medicinalväxter i 
Skåne (von Linné 1950). En förteckning över inhemska medicinalväxter publicerades anonymt år 
1764, (Samzelius 1764 (tidigare tillskriven Franz Joachim von Aken).  
70 von Linné 1908, s 14f. A J von Höpken (1740, s 269) menade i en artikel i Vetenskaps-
akademiens Handlingar att svenskarna var okunniga om landets förmåner på detta område. 
71 Triewald 1744b, s 224-229. Se även Retzius 1764, s 245f för ett liknande försök. 
72 Kalm/Enckell 1760, s 5f. Se även Mustelin 1982-1983, s 37f, 48f. Lobelia, se Kalm 1750. 
73 O Hjelt 1893, s 531, 537-542; s 528-553, utgör en grundlig genomgång av såväl myndigheters 
som apotekares strävan att tillvarata inhemska medicinalväxter i syfte att utestänga import. 
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användas även av lekmän. Läkaren och Linnélärjungen Johan Petter Bergius repre-
senterade denna uppfattning:  

 
Jag för min lilla del sträcker altid hälst min upmärksamhet til sådana Simpliciers ut-
rönande, som alstras och framkomma här hemma i landet, i en smickersam förhopp-
ning, at et och annat torde här kunna finnas, som vid sina vissa tilfällen kunde göra 
samma gagn, som en hop dyra saker, vi nu måste förskriva ifrån de aflägsnare verldenes 
delar.74 
 

Under 1750- och 1760-talen publicerades i samma anda en rad ”hus-apotek” av 
framstående läkare och apotekare som Johan Haartman, Nils Rosén von Rosenstein 
och Johan Anders af Darelli.75  

Skogsbruket och vildmarkens resurser 

Skogsplantering och åtgärder mot skogsödande 

Bruket och vården av de svenska skogarna var en omdiskuterad fråga under frihets-
tiden. Vid riksdagarna var den ständigt återkommande, och intressekonflikterna, 
särskilt mellan bönder och bergsbruk, var många. Skogspolitiken under frihetstiden 
har behandlats av Kalle Bäck, som visat att statsmakten tog fasta främst på bergs-
brukets intressen, samt på besparing av befintlig skog, något som normalt gick ut 
över bönderna. Denna politik, som var av gammalt datum, kom till uttryck i 1734 
års skogsordning, där böndernas rätt till bruk av skog på allmänningar reglerades. 
Särskilt det för många bönder så viktiga svedjandet sågs som en styggelse, och 
inskränktes kraftigt. En än strängare förordning, föreslagen vid riksdagen 1756, 
gick dock inte igenom då ständerna inte kunde komma överens.76 De ekonomiska 
författarna tog föga förvånande statens parti. Många bekymrades av ödandet av 
skogarna. Dessa ansågs förödas genom vanskötsel och onyttiga näringar som svedje-
bruk och ett alltför intensivt tjärbrännande.77  

Skogens ödslande ägde rum över hela riket. Det fanns dock vissa regioner där en 
besvärlig skogsbrist redan var ett faktum, som i Skåne, på Öland och på Gotland. 
Framför allt i dessa områden, men även i landet i stort, var det av vikt att man gick 

                                                 
74 P J Bergius 1757, s 119. 
75 Om dessa, se även kapitel 6; Haartman 1759; af Darelli 1760; Rosén von Rosenstein 1765.  
76 Bäck 1984b, 182ff om 1734 års förordning; 195ff, om 1756 års förslag; 205ff om svedjande. 
Om skogspolitiken under frihetstiden, se även Kuisma 1984. 
77 Polhem 1951, ”Discurs emellan ständerna och Fahluns magazin”, (1724?), s 308; Hårleman 
1746, s 4; 1749-1752, del 1, s 7f; von Linné 1748, s 269, 1965a, s 161f; 224f; Rudenschöld 
1748, s 8, 10f; Faggot 1750a, s 138-142; Kalm/Calamnius 1753, s 7ff; Kalm/Cavander 1753, s 
13f; Kalm/Lithander 1753, s 29f; E O Runeberg 1758, s 121f, 157; Fischerström 1761a, s 240; E 
F Runeberg 1764, s 107f; Odel 1764, s 23; Anonym 1769, s 258f, 268; Schissler 1953 (1770), s 
23. Denna oro var inte ny för frihetstiden; Urban Hjärne skrev flera texter i virkessparande syfte, 
oroad av den skogsbrist som uppstått i Stockholmstrakten (Hjärne 1696, 1718). Om oron för 
skogsbrist på 1600-talet, se också Heckscher 1936, s 478ff. 
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sparsamt fram med skogen. Alternativa energikällor, som torv och stenkol, blev då 
aktuella. Stenkol hade brutits i Skåne åtminstone sedan slutet av 1500-talet. Natur-
ligtvis fanns det en förhoppning om en mer omfattande stenkolsproduktion, och 
om större fyndigheter. Mårten Triewalds beskrivning av stenkolen, publicerad i 
omgångar i Vetenskapsakademiens Handlingar, rymmer allt från en beskrivning av 
kolen och hur man bryter den, till dess hälsovådliga effekter och hur den går att 
hitta i markerna.78 Någon mer omfattande stenkolsbrytning kom dock aldrig till 
stånd. Faggot var en av dem som uppmärksammade torven. Han gjorde försök med 
torveldning, sade torven vara en dyrbar skatt, samt efterlyste fler försök:  

 
Imedlertid vore det kärt, om flere Landtmän ville använda sin omsorg at söka up 
Bräntorf, göra försök derå och gifva Kongl. Academien del deraf. Torde hända, at et så 
nyttigt bränsle komme derigenom i mera bruk, de skoglösa orter til hjelp och skogarne 
til en önskelig sparning.79  
 

Läkaren och naturforskaren Johan Hesselius skrev 1745 i Handlingarna om ett 
bruk i Västmanland där man använde bränntorv för att spara på ved och kol, och 
menade att den utmärkta torv bruket hade tillgång till var bättre än den holländska, 
samt brukets ”outöselige skatt”.80 Därtill hade den ytterligare en fördel: den gav 
ifrån sig en mycket fin vit aska som Hesselius med framgång prövat att ha som 
puder i peruker och hår (lukten kunde avhjälpas med ”Pomada eller Jasmin”). 
Hesselius tillade dock att naturen förmodligen ”lämpat askan til något ädlare bruk 
än til puder”, samt gjorde även försök att producera tusch av torven.81 

Ett annat sätt att spara skog var genom ett effektivare utvinnande av energin i 
ved. Fortifikationsofficeren Carl Winblad tilldelades en belöning av riksdagen på 
6 000 daler silvermynt för sin Afhandling om mur- och tak-tegelbruks inrättande 
(1761) vari ekonomiska ugnar beskrivs. Året innan gav Sacharias Westbeck ut en 
broschyr vari olika vedbesparande metoder togs upp. Carl Johan Cronstedts något 
berömda text om effektivare kakelugnar kom ut 1767. Redan på 1740-talet hade 
dock den ganska rastlöse uppfinnaren Nils Johan Brelin redogjort rön för förbätt-
rade kakelugnar och bakugnar.82  

Att spara den befintliga skogen var dock inte nog. Att plantera träd, framför allt 
i skoglösa områden men inte bara där, var också en viktig del av den allmänna hus-
hållningen. I Vetenskapsakademien uppmärksammades detta från tid till annan; 
Mårten Triewald redovisade där för sina försök att plantera olika utländska frukt-
träd och andra träd, och Carl Wilhelm Cederhielm framhöll planterandet av träd 

                                                 
78 Se Clemenson 1958, s 250f, liksom Benzelstierna 1741, s 243f; Triewald 1740b; en beskrivning 
av stenkolsbrottet i Boserup, drivet av Anton Swab, finns i Linnés Skåneresa (1963, s 342f). 
79 Faggot 1748, s 286; en dyrbar skatt: s 279. 
80 Hesselius 1745, s 181.  
81 Ibid., 183ff. 
82 Winblad 1761; en ny upplaga kom 1762. Westbeck 1760; om denna, se Kjellberg 1953, s 59f; 
C J Cronstedt 1767; Brelin 1741; Brelin 1749.  
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som en nationell plikt som krävdes för att inte landet på sikt skulle gå under.83 
Linné publicerade en artikel 1748 om hur gran, tall och björk bör planteras, men 
redan 1737 hade Anders Rosensten visat hur 29 olika lövträd och sex barrträd bäst 
planterades och vårdades.84 1750 kom Jacob Faggot med en lång rad förslag på 
skogsbesparande åtgärder som helst borde lagstadgas, varibland fanns följande 
skyldighet, att: 

 
Plocka goda träfrön af alla slag, at skaffa sig en god kunskap om villa träns plantering 
och frö-såningen, samt utom hvad förr stadgat är, årligen plantera et visst antal Ekar 
och vissa andra slags villa löf- och fruktbärande trän, för hvart Mantal, och det på de 
tjenligaste platser vid gårdarna.85 
 

En långt gången sådan planteringsplikt fanns också med i 1756 års förslag till ny 
skogsordning. Enligt detta skulle varje hemman varje år vara skyldigt att plantera 10 
ekar, bokar, almar eller valnötsträd, eller 15 andra nyttiga träd; stadsbor dock något 
färre.86  

Pehr Kalm lyfte i en avhandling fram vikten av planteringar av skog, denna gång 
i det skogrika Finland där han menade att skogarna förstördes, och han påpekade 
att det i andra länder fanns lagar som tvingade män att plantera träd i samband 
med att de gifte sig.87 Dessa lagar framhöll för övrigt även den kände poeten Jakob 
Wallenberg som föredömliga: i Danmark var man enligt Wallenberg tvungen att 
plantera ett dussin träd före lysning, och 6-8 träd för varje arvinge man fick. ”Träd- 
och barn-planteringen är det som mäst försummas i Sverje, ock dock bäst behöf-
ves”, konstaterade Wallenberg.88 

Träslag, träprodukter och vilda växter 

Skogen gav inte endast bränsle till kolning, tjärbränning och hushåll, utan även 
virke och andra träprodukter. På detta område framträder närmast en kollektiv 
klagosång över resursernas dåliga nyttjande tillsammans med den tidstypiska opti-
mismen för framtiden. Alla träd har sina företräden, enligt Linné: Asken är bra till 
musikinstrument och sega åkerredskap, och dess löv uppskattas av får och hästar. 
Apel ger förvisso sur frukt, men den är lämplig som bas för cider, som kan ersätta 

                                                 
83 Triewald 1740a, s 212ff; Cederhielm 1748, s 13 och passim. Se även Löwenhielm 1751, s 28-
32; Lidbeck 1766, vari föreslås en särskild planteringskassa (om Lidbeck, se nästa kapitel). 
84 von Linné 1748, s 264-269; Rosensten 1737 (ny upplaga 1752). Se även Tursén 1750, s 107ff 
(ekar); Anonym 1769, s 262f. Även Kungl. Maj:t intresserade sig för trädplanteringen, och 
begärde 1756 en kort beskrivning från Uppsala universitet på hur planteringar kunde göras. 
Universitetet svarade med att låta såväl Anders Berch som Linné sammanställa varsin beskrivning 
– som dock förefaller ha kommit bort med posten! Se von Linné 1907, s 178. Där finns även 
Linnés beskrivning, 175ff (brev från Linné till Consistorium academicum 1760). 
85 Faggot 1750a, s 145. 
86 Bäck 1984b, s 198. 
87 Kalm/Lithander 1753, s 34, s 41f. Även Löwenhielm 1751, s 32 prisar denna lagstiftning. 
88 ”Sanfärdig resebeskrifning”, i Wallenberg 1998, s 124f; även s 174. 
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vinimport, och som grisföda och virke. Eken och Linden har sina förtjänster. 
Almen ger utmärkta brädor, som kan ersätta valnötsträdets importerade brädor.89 
Pehr Kalm framhåller Aspens olika användningsområden, samt menar att man 
borde ta efter de franska amerikakolonisternas vana att göra en dricka av gran.90 
Sten Bielke förespråkar införandet av ”det Siberiska Ärte-trädet”, ett träd som klarar 
svenskt klimat och har många förtjänster: det blommar vackert, ger ett gott foder, 
ärtorna är goda och inte alls så bittra som man kan föreställa sig, de blir därtill en 
god råvara för oljeproduktion. Virket blir vackert gult, och den sega barken kan an-
vändas som tågvirke.91 Gustaf Bonde hyllar Asken, och Ulric Rudenschöld björken 
och granen.92 Enligt Rudenschöld var björken en misskött resurs; den ägde en rad 
förmåner, men när den tillvaratogs försummades de flesta till förmån för endast en. 
Löven kunde användas till färgning, nävern till att täcka hus och till svärta för bok-
tryckerier och målningar. Man kunde även pressa olja av nävern och på så sätt 
minska oljeimporten. Barken kunde nyttjas i garverier. Svampen som ofta växte på 
stammarna kunde bli råvara för pappersindustrin. Saven kunde tappas och använ-
das som hälsodryck – och alla dessa förmåner fick man alltså av björken innan man 
ens hade huggit ned den. Granen hade liknande förtjänster.93 

Linné såg själv under sin skånska resa skåp gjorda av inhemsk valnöt som var 
lika fina som de utländska.94 Valnötsträdet gav såväl ett eftertraktat virke som goda 
frukter, som också kunde pressas till olja. Pehr Kalm planterade valnöt i sin 
trädgård i Åbo, och det tydligen med en viss framgång: åtminstone redovisar han i 
vetenskapsakademiens Handlingar av år 1769 hur han låtit några lärda kollegor 
smaka egenodlade valnötter, vilka de funnit angenäma.95 Kalm medgav att klimatet 
i Åbo var för hårt för att han ännu skulle ha sett några riktigt goda resultat, men var 
samtidigt av den optimistiska och inte ovanliga uppfattningen att exotiska växter 
införda till Sverige vänjer sig vid det sämre klimatet efter några år.96  

I detta sammanhang bör nämnas särskilt Linnés och Kalms, men även andras, 
strävan att utröna och göra allmänt kända de olika bruk som fanns för otaliga vilda 
växter i skog och mark. När landet skulle göras rikt och oberoende och dess hus-
hållning därför ryckas upp skulle minsta ogräs undersökas och dess potential ut-
rönas. Att inte tillvarata dem måste anses som slöseri.97 I Flora Oeconomia från 1748 
(svensk översättning 1749) behandlas hundratals olika örter, buskar, träd, gräs och 
blommor utifrån deras tänkbara användningsområden. Där framgår bland annat att 
Liguster är den växt som lämpar sig bäst för häckar, samt att den bör hämtas från 

                                                 
89 von Linné 1965a, s 76f; 1963, s 238. Om almen, se även J Alströmer 1992a, s 59. 
90 Kalm 1977, s 237f om aspen; Kalm 1751b om granen. 
91 Kanske fanns där även någon medicinsk nytta, avslutar Bielke hoppfullt; Bielke 1750b, s 125. 
92 Bonde 1756; Rudenschöld 1748. 
93 Rudenschöld 1748, s 12ff (björken), 23 (granen). 
94 von Linné 1963, s 200. Även Kalm intresserar sig för Valnötsträdet; Kalm 1977, s 37. 
95 Kalm 1769, s 119ff. Kalm 1767 behandlar det svarta valnötsträdet, 1769 det vita. 
96 Kalm 1769, s 126f. Denna uppfattning delades av t ex Faggot 1746, s 7; Odel 1764, s 22. 
97 Löwenhielm 1751, s 34f. 
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Orust och inte från utlandet, och att Blåklinten används av rökare som krydda i 
tobaken.98  

Vilt och fiske. Pärlfisket som en tidstypisk företeelse 

Skogen och vildmarken var ju inte endast träd och virke, utan rymde även en stora 
resurser i form av djur, fågel och fisk. Dessa fick inte samma uppmärksamhet som 
skogsbruket och jordbruket, men kom tidstypiskt nog ändå att behandlas av många 
författare, särskilt inom den topografiska litteraturen. Anders Berch behandlade 
sålunda Jämtlands djur- och fågelliv i resurstillvaratagande syfte i en avhandling 
från 1749. Där beklagades den svenska okunnigheten att ta hand om harfällar, vilka 
duger mycket bra till sängkläder; genom ett större nyttjande av harfällar kunde 
stora mängder ull och fårskinn besparas, som därmed kunde nyttjas till annat – i 
textilmanufakturerna får man förmoda.99 

Fisket rönte, med tanke på den allmänna inventeringsglädjen, kanske mindre 
uppmärksamhet än man kan förvänta sig, särskilt med tanke på den roll sillfiske-
näringen tillskrevs för det holländska undret under 1600-talet. Flera försök att 
starta havsfiskekompanier under den tidiga frihetstiden föll inte väl ut. Det är väl 
känt att fiskepolitiken under frihetstiden var ganska aktiv, och därtill underkastad 
förändring, tack vare att förutsättningarna för fisket helt förändrades i och med att 
sillen – av skäl som ligger utom människans kontroll – kring 1750 började gå långt 
in i den bohuslänska skärgården, vilket gjorde havsfiske mindre lönsamt än strand-
fiske. Från och med 1750-talet skedde en ganska omfattande export av sill och tran, 
vilket kanske minskade intresset för fisket i det avseende vi behandlar här.100 Upp-
fattningen att fisk som föda befordrade fruktsamheten och därmed ökade befolk-
ningens antal, en sak man vid denna tid fäste stor vikt vid, verkar inte ha bidragit 
till att fisket uppmärksammades i högre grad. Det hade Montesquieu hävdat i 
L’esprit des lois och efter honom även Carl Hårleman och Johan Fischerström.101 

Helt försummades inte fisket. Vetenskapsakademien efterlyste beskrivningar av 
olika landsändars fiskemetoder, i syfte att sprida kunskap om olika metoder.102 
Efterlysningen hörsammades någotsånär, rön och avhandlingar skrevs i ämnet, vilka 
framhöll fiskets vikt och betydelse för den allmänna hushållningen; exempel kunde 
ett inhemskt fiske ge produkter som fiskben, tvål och såpa, som nu importerades.103 
Nils Gisler publicerade i akademiens handlingar en lång rad artiklar om olika typer 

                                                 
98 von Linné 1971, nr 4, 710. Nämnas kan även Kalm/Leopold 1753, som är en förteckning, inte 
över örter och växter, utan de frågor man bör fråga då man undersöker en växts nytta. Om Kalms 
verksamhet på detta område, se Mustelin 1982-1983. 
99 Berch/Nordholm 1953 (1749), s 43. 
100 Högberg 1969, s 165-171 tar upp frihetstidens fiskeripolitik; se även s 22f, 41. Helander 1927, 
s 25, nämner två havsfiskekompanier; Utterström 1957, I, s 133ff om det bohuslänska sillfisket. 
101 Detta har C Frängsmyr 2000, s 34f, lyft fram.  
102 Om denna, se Kalm/Enholm 1753-1754, I, s 3f. 
103 E Carleson 1749, s 7, 23; Brauner 1753, s 272-278; Westbeck 1753, s 261-266; 
Kalm/Enholm 1753-1754 (Östergötlands skärgård); Humble 1982 (Roslagen). 
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av fiske i framför allt Norrland.104 Även frågan om fiskplantering kom någon gång 
upp till behandling.105 Medan de lärda ofta själva hade intressen i och bedrev såväl 
skogsbruk som jordbruk, var åtminstone ett småskaligt fiske däremot mer 
uteslutande allmogens sysselsättning, vilket kanske kan förklara det ändå ringa 
intresset. Annars var havet och insjöarna, som Edvard Carleson framhöll, ett ”stort 
visthus” vars resurser enligt tidens uppfattning borde rönt större uppmärksamhet.106 
Carleson satte inte sina förhoppningar till allmogens fiske utan till ett mer 
storskaligt havsfiske, genom vilket en onödig fiskimport kunde stoppas. Han 
satsade pengar i ett i samtiden uppmärksammat företag, igångsatt av köpmännen 
Abraham och Jakob Arfwedson i Stockholm, som år 1745 erhållit ett privilegium 
om ensamrätt på storsjöfiske i Östersjön och på Nordsjön för tjugo års tid.107 

Ganska typisk för frihetstidens resurstillvaratagande strävan var frågan om det 
svenska pärlfisket. I Vetenskapsakademiens Handlingar av år 1742 efterlystes upp-
gifter om hur ett effektivt sådant kan bedrivas. Pärlfiske bedrevs faktiskt i Sverige 
under 1600- och 1700-talen. Pärlmusslan (Mya margaritifera) skall enligt Olof 
Rudbeck den yngre ha gett mycket vackra pärlor, som, enligt tidens sedvanliga 
optimism, vida övergick de allra bästa kinesiska pärlor. Akademien fick också in 
uppgifter om pärlfisket i de norrländska och österbottniska älvarna. Olof Malmer 
redovisade sina besök bland pärlfiskare i norra Dalarna, Västernorrland och Väster-
botten. Pseudonymen Iproclis behandlade Österbotten.108 Nils Gisler tog upp pärl-
fisket i Ångermanland, Medelpad, Jämtland, och konstaterade att pärlorna där var i 
stort sett utfiskade.109  

Linné fruktade först att både norrmännen och ryssarna hade rikare förråd av 
pärlmusslor, men fick snart besked om att dessa inte i några andra länder var så 
vanliga som i Sverige. Linné menade att pärlfisket knappt var mödan värt, emedan 
endast en mussla av kanske tusen eller tvåtusen rymde någon pärla, något som 
kunde leda till musslornas utrotande – av vilken anledning pärlfisket också var för-
bjudet enligt en förordning av den 20 september 1731.110 På 1740-talet utfördes 
pärlfiske i Halland i statens regi, men gav som mest endast 85 pärlor år 1740. År 
1744 var antalet nere på endast sex pärlor, varmed verksamheten lades ner.111 Johan 
Fischerström publicerade en uppsats vari redovisades påstådda yttre tecken på 
musslan, vilka avslöjade huruvida det fanns en pärla däri; tog man hänsyn till dessa 

                                                 
104 Gisler 1748, s 107-140, om strömmingsfisket; Gisler 1753 om sikfisket; om laxen skrev Gisler 
en hel serie i fem avsnitt, med början 1751 (Gisler 1751) 
105 Lund 1761, s 184-197. Plantering av musslor behandlas i Triewald 1743 samt i akademiens 
efterföljande fråga om musselplantage. 
106 E Carleson 1749, s 4; Gisler 1748, s 139. 
107 Boëthius 1927, s 438f; om det arfwedsonska kompaniet, se Högberg 1969, s 169.  
108 Malmer 1742; Iproclis 1742b och 1742c. 
109 Gisler 1762, s 65-67. Ett kapitel om det norrländska pärlfisket finns i König 1747, s 43-53. 
110 von Linné 1907 ger såväl brev och skrivelser från Linné beträffande pärlfisket (s 18ff, 28ff, 
32f), som en kortbakgrundsteckning (s 21); om förbudet, se Malmer 1742, s 223. 
111 Fischerström 1761b, s 266f. 
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kunde ett mer förnuftigt fiske bedrivas.112 En Friedr. Hedenberg – samma Heden-
berg som några år senare gav herrarna i Vetenskapsakademien en obehaglig kopp te 
– inkom år 1751 med en skrivelse till Kungl. Maj:t, med en anhållan om privilegier 
på pärlfiske. Han gavs understöd för pärlproduktion under några år, men entledig-
ades snart på grund av misskötsel.113  

En kartläggning av stenriket 

Urban Hiärne hade år 1694 med sin skrift om bergarters och mineralers uppletande 
efterlyst en noggrann inventering av de svenska bergens dolda rikedomar.114 Under 
frihetstiden blev detta ett väsentligt projekt: den övervägande delen av den svenska 
exporten bestod av järn och koppar. Att finna och bedöma nyttan av nya malmstråk 
blev därför av stor vikt. Dels kunde man inte säkert veta hur länge de befintliga 
gruvornas malm räckte, dels var övertygelsen stark att landet rymde stora rike-
domar, inte endast av järn och koppar, utan även av en rad andra värdefulla och 
nödvändiga malmer och mineraler, av vilka flera nu importerades.115  

Sökandet pågick aktivt, under Bergskollegiums hägn: den myndigheten hade 
ända sedan dess grundande på 1630-talet med konsekvens dragit upp reglerna för 
och tagit kontroll över de svenska bergsnäringarna. Under frihetstiden kom Bergs-
kollegium att uppmuntra försök med nya tekniker och metoder, som ångkraft och 
användandet av krut i gruvorna för att bättre tillvarata deras innehåll.116 Några per-
soner mer eller mindre knutna till Bergskollegium framstår som centrala, såsom 
Lars Benzelstierna, Daniel Tilas, Anton von Swab, Axel Fredrik Cronstedt och Sven 
Rinman.117 Dessa for land och rike runt under 1730-, 40- och 50-talen och kartlade 
olika områden och sökte nya fyndigheter, samtidigt som de bedrev en omfattande 
försöksverksamhet. Intresset riktades i hög grad mot Norrland. Landshövdingen i 
Västernorrlands län Gabriel Gyllengrip sändes med en stab på närmare 40 man på 
en inventerande resa i sitt län på 1730-talet, varunder malmfyndigheterna vid 
Luossavaara och Kirunavaara upptäcktes, eller rättare återupptäcktes; Gyllengrip 
gjorde också andra ansatser till Norrlands kartläggning.118 Med på Gyllengrips resa 
fanns ytterligare en som trodde på Norrlands malmrikedomar, Jonas Meldercreutz. 
Denne försökte etablera ett järnbruk i närheten av Gällivare med en bortslösad 
                                                 
112 Fischerström 1759, s 139, 145. Se även Gisler 1762, s 70f, 77f. 
113 Brev från Linné till kammarkollegium 1751, i von Linné 1907, s 22. 
114 Hiärne 1694. Denna refererades till då och då under frihetstiden; Benzelstierna 1741, s 241. 
115 Se t ex Stockenström 1749, s 5f. 
116 Isacson 1998, s 50, 54. Försöken med ångkraft under 1720- och 30-talen är väl kända och har 
mest ingående behandlats av S Lindqvist 1984, som även visat att de liksom så mycket annat vid 
denna tid motiverades utifrån deras samhällsnytta; s 299f. 
117 Se Ahlström 1966, kapitlet ”Gruvkolonin” om frihetstida försök till bergsbruk i Norrland, 
främst Gällivare. Widmalm 1990, s 61f, om frihetstidens försök till geologiska kartläggningar. B 
Ericsson 1990, s 132-137, om den kostsamma kopparbrytningen i Jämtland.  
118 Nyholm 1967-1969, s 554f. Om Gyllengrip och dennes verksamhet, se även Ahlström 1966, s 
82ff; T Ericsson 1987; Sörlin 1988, s 36. 
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förmögenhet som främsta resultat, främst på grund av brist på arbetskraft. Melder-
creutz satsade på nyodling för att få dagsverksskyldiga torpare till bruket, och därtill 
investerade han ibland annat i kalkbrytning, laxfiske och olika manufakturer men 
framgångarna uteblev.119 Daniel Tilas redovisade en lång rad resultat, särskilt från 
bergverken i Härjedalen och Jämtland, över vilka han 1740 hade utnämnts till 
direktör.120 Redan 1738 hade han utgivit En bergsmans rön och försök i Mineral 
Riket, vari han lade fram ett program för systematiska malmgeologiska under-
sökningar.121 Tilas gavs också i officiellt uppdrag att uppsöka och undersöka fyndig-
heter i Finland, samt att övertala bönder där att redovisa sådana som de kände 
till.122 Cronstedt redovisade mellan 1751 och 1756 flera viktiga rön i Vetenskaps-
akademiens Handlingar, och hans internationellt berömda försök till sammanställ-
ning, Försök till mineralogie eller mineral-rikets upställning (1758) kan ses som en 
kulmen på den gemensamma strävan att kartlägga mineralriket. 

Här skall jag dock inte gå in på de betydelsefulla insatser inom bergsvetenskapen 
som dessa faktiskt gjorde, eller i detalj redogöra för sökandet av nya malmfyndig-
heter. Det kan räcka att lyfta fram Eli Heckschers påpekande, att intresset under 
denna tid inte riktade sig mot de metaller som det faktiskt fanns en riklig tillgång av 
inom riket, som järn och koppar, utan istället mot sådant som inte fanns. Det är 
förstås lätt att med Heckscher döma ut dessa strävanden – såsom den tämligen im-
produktiva guldgruvan i Ädelfors i Småland123 – som oövertänkta, och hävda att det 
hade varit mer intelligent att satsa på befintliga resurser istället för att endast leta 
efter nya.124 I ljuset av den starka ställning som oberoendeidealet och med det en 
uppfattning om att tillvarata alla landets resurser hade, blir sökandet efter svårfunna 
mineraler och metaller mer förståeligt. Guld var inte den enda inhemska metall eller 
mineral man vinnlade sig om att finna inom riket, utan en rad sådana som nu im-
porterades uppmärksammades också. Georg Brandts upptäckt av kobolten på 1730-
talet kom sålunda att spela en viktig roll i landets porslinstillverkning.125 von Swab, 
Cronstedt, och Rinman gavs av staten i uppdrag att göra försök att ur rikets olika 
zinkmalmer framställa Galmeja, som var en nödvändig produkt vid mässings-
framställning och som nu importerades. Zink påträffades i Salberget på 1740-
talet.126 Under dessa år gjorde också Cronstedt sin berömda upptäckt av metallen 
Nickel.127 Andra ämnen hörande till mineralriket som eftersöktes och uppmärksam-
mades då de dittills importerats var kalk, flintor – varmed vid denna tid avsågs kisel 
liksom alla bergarter innehållande kiselsyra – Blyerts, som importerades till bland 

                                                 
119 Franzén 1985-1987, s 360f. 
120 T ex Tilas 1740a; 1740b; 1743; Zenzén 1931b.  
121 Tilas 1966, inledning, s 7.  
122 Ibid., s 79, 83f. 
123 Om Ädelfors gruva, grundad 1736, se Benzelstierna 1741, s 238f, 240f; Boëthius 1922, s 282. 
124 Heckscher 1942, s 6. 
125 Odén 1925, s 786. Resultaten redovisades i Brandt 1746. 
126 Zenzén 1931a, s 285; om Galmeja, se Benzelstierna 1741, s 246, om zink Leijell 1745, s 96f. 
127 Redovisade i Cronstedt 1751 och 1754. Cronstedts verk beskrivs i Zenzén 1931a. 
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annat pennor, Marmor och gips.128 Ytterligare en produkt som fördes till mineral-
riket och som importerades var det livsviktiga saltet. Som Helmer Tegengren visat 
fortgick sedan gammalt och under hela frihetstiden en intensiv strävan att fram-
bringa en inhemsk saltproduktion.129  

Rikets välfärd och oberoende genom den enskildes sparsamhet 

Det är redan väl känt att frihetstiden rymde en intensiv strävan och vilja att refor-
mera och utveckla snart sagt varje aspekt av landets hushållning. Uppradningen av 
exempel ovan kan då framstå som endast en lång illustration av vad som belagts av 
andra forskare. Tagen i sin helhet och betraktad i ljuset av föregående epokers eko-
nomiska tänkande ger dock exempelsamlingen något därutöver.  

Att förbättra redskapen inom jordbruket, att utvinna virken ur tidigare försum-
made träslag eller att göra dryck av granen, att odla upp kärr och myrar, och att 
framställa tusch av torv eller salt genom frysning på kala klipphällar – allt detta är 
uttryck för den betydelse sparsamheten gavs för ett lands hushållning. Vad är 
nämligen annars denna strävan att tillvarata landets resurser, om inte en form av 
sparsamhet? Genom att nyttja vad man själv har behöver man inte köpa av andra. 
Den som inte köper av andra riskerar inte att behöva se de egna resurserna och 
rikedomarna försvinna över rikets gränser med beroende av andra som följd.  

Denna föreställning om oberoendet som en grund för välstånd och om sparsam-
heten som ett medel till oberoende var av gammalt datum. Den var central i 1600-
talets svenska ekonomiska tänkande, men i själva verket var den uråldrig, med 
rötter i antiken. 1600-talets tänkare hänvisade ofta till de bibliska visdomsböckerna, 
Ordspråksboken och Jesu Syraks bok, samt till Cato den äldres devis, att den kloke 
husfadern säljer men köper inte. Sparsamheten var en central dygd i dessa antika 
källor.130 

Sparsamheten var även för de frihetstida tänkarna en nyckel till såväl individuellt 
som nationellt välstånd. Dittills hade den enligt de frihetstida tänkarna dock inte 
utövats i nämnvärd grad. Om endast denna dygd utövades i alla sammanhang 
skulle rikets hushållning inom kort se annorlunda ut. Om den inte gavs plats i 
samhället var dock ekonomin utom räddning: dygdens motsats är lasten och egen-
nyttan, och för varje sparsam handling fanns en slösaktig motsats: bondens slöseri 
av skogen, den misskötta ängen, de outnyttjade myrarna, de importerade medi-
cinalväxterna. 
                                                 
128 Kalk: år 1740 efterlyste vetenskapsakademien år all tänkbar information om kalkfyndigheter och 
kalkbränning; Cederhielm 1740, s 209 (Cederhielm var akademiens præses då efterlysningen 
utfärdades. Se även Eliander 1748, s 96; Kalm 1977, s 143f; Tidström 1954, s 39, 46. Flintor: 
SAOB, Flinta, 2. 2. von Linné 1963, s 181f, 210. Blyerts: Qvist 1754, s 189-210; von Linné 
1963, s 204. Marmor: Vetenskapsakademien 1760, s 72f. Gips: Hårleman 1745, s 280. 
Cronstedt 1753, s 44, menar dock att gips inte finns inom Sveriges gränser. 
129 Tegengren 1934, passim. Om saltproduktion och salthandel under 1700-talet, se Carlén 1997.  
130 Om 1600-talets tänkande och dess rötter i antiken, se Runefelt 2001, kap 4-5. 
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Den lilla sparsamheten – den enskilda individens strävan att bättre nyttja befint-
liga resurser – ledde till den stora sparsamheten: rikets välstånd och oberoende. Inte 
sällan framträdde en sparsamhet i nyttjandet av resurserna som för en modern 
betraktare förefaller vara ren snålhet på nationell nivå. I en uppsats i Vetenskaps-
akademiens handlingar nämner Anders Johan Nordenberg, senare adlad Norden-
schöld, pottaskebränning som en av flera sysslor som lämpar sig väl för fattigt och 
löst folk. Pottaskebränning kräver vanlig aska, och det finns i varje hushåll; likaså 
finns i skog och mark en rad pinnar och annat som inte duger till husbränsle, som 
kan samlas ihop och användas av de pottasketillverkande fattiglapparna, och på så 
sätt komma till nytta, märk väl utan att de armas verksamhet naggar det ordinarie 
vedbeståndet i kanten. Nordenschöld ger en lång rad exempel på verksamheter 
lämpade för initiativrika medellösa. Harts till exempel, som nu importerades var-
med pengar drogs ur riket, kunde lätt tillverkas av kåda, som ju fanns outnyttjad i 
överflöd i de svenska skogarna. Kådan kunde man även göra terpentin av, ytter-
ligare en produkt som måste hämtas utifrån. Vid tillverkningen av terpentin 
bildades en restprodukt, som också kunde nyttjas, ”då det, lagt på en Tegelsten, 
tändes eld uti, ty det lyser såsom en fackla, at fattigt folck derwid göra sina Qwäl-
syslor”.131 Gammal näver – ännu en resurs som fanns outnyttjad i skogen – kunde 
rensas, packas och brännas till en olja som var bra för smörjning av läder och hjul. 
Slutligen nämnde Nordenschöld täktande och torkande av bränntorv samt 
samlande av harpäls och harhår.132  

Nordenschöld kanske framstår som i snålaste laget, man han var inte särskilt 
extrem. Att ekonomi var sparsamhet i form av ett maximalt tillvaratagande av be-
fintliga resurser, var inget som ifrågasattes. Vi har redan sett hur Johan Hesselius 
försökte utnyttja askan av uppeldad torv till puder. Den ekonomiskt intresserade 
provinsialläkaren och linnélärjungen Johan Otto Hagström klagade i ett brev till 
Collegium Medicum över de stora kostnader som var förenade med linnesvepningar 
vid begravningar; det vore bättre för riket om ”det kommo i modet, at med grönt 
granris swepa de dödas kroppar”.133 Den kände ekonomen Pehr Niclas Christiernin 
skrev i en uppsats, att det till en god hushållning fordrades flit, renlighet och 
ordning, ”så at alla naturens riken används til vår största nytta, och med möjeligaste 
besparing”.134  

Maria Adolfsson har i tidens topografiska litteratur visat på denna strävan att 
genom ett intensivt arbete på en till synes bagatellartad mikronivå gynna hela sam-
hällets oberoende.135 Denna sparsamhet på mikronivå framgick av den ovan 
nämnda kakelugnsteoretikern Cronstedts definition på en patriot, att en sådan, hur 
rik han än må vara, aldrig åstadkommer ”medelst egit slösande något, som har ska-
                                                 
131 Anders Johan Nordenschöld 1741, s 214 (citat); harts s 211f, terpentin s 213f. 
132 Ibid., s 212f (gammal näver och oljor); 215 (bränntorv), 217 (harhår).  
133 ”Berättelse. Om Medicinal-wärkets tilstånd uti Östergötland, för år 1758”, i Hagström 1993, s 
71. 
134 Christiernin 1760, s 127. Se även Deckberg 1747, s 44f för ännu ett tydligt exempel. 
135 Adolfsson 2000, s 55. 
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delig wärkan för Medborgare och den allmänna Hushållningen” – en definition 
som ledde över till förslaget att ha mindre luckor på kakelugnarna, för att begränsa 
vedåtgången.136 

Sparsamhetens fullkomligande – manufakturernas roll i oberoende-
strävan 

I denna bok avser jag inte ge någon mer ingående beskrivning av den frihetstida 
synen på manufakturerna, då denna har behandlats ingående av en rad forskare.137 
Här skall jag endast fullständiga bilden av oberoendeidealet genom att peka på 
manufakturernas roll i detta. Som vi skall se i nästa kapitel borde ett land som strä-
vade efter oberoende se till att minimera den nödvändiga importen. Handeln skulle 
bestå av export och inte av import. Det är dock väl känt att vare sig exporten eller 
importen ansågs kunna bestå av vilka varor som helst, bara omfattningen var den 
rätta. Exporten skulle helst bestå av förädlade varor, och importen av råvaror. Det 
är förstås här manufakturerna hade sin största roll att spela; dessa kom tidigt – långt 
före frihetstiden, eftersom såväl oberoendeidealet som manufakturernas roll i detta 
var framträdande i stormaktstida ekonomiskt tänkande – att bli en grundval i den 
svenska strävan att uppnå ett oberoende och att vända en import av förädlade varor 
och en export av råvaror till det motsatta. En av de stora förespråkarna för manu-
fakturerna, Carl Carleson, har i flera nummer av såväl Sedo-Lärande Mercurius som 
Hushålds-Råd på ett tydligt sätt redogjort för detta. I ett nummer av den först-
nämnda tidskriften gör Carleson en jämförelse mellan det enskilda hushållet och 
nationen, som leder fram till en uppmaning till sparsamhet. Riket liksom den en-
skilda individen måste hushålla med det som finns tillgängligt på egen mark, 
genom att utnyttja detta på bästa sätt. För ett rike är då att inrätta manufakturer är 
ett uttryck för sparsamhet, eftersom man bättre utnyttjar det som finns inom riket. 
Inte bara slipper man importera så mycket; man tar också bättre hand om den egna 
befolkningen, som ju också är en viktig resurs inom riket, att nyttja på bästa sätt.138 
Samma sak sägs i det första numret av Hushålds-Råd:  

 
En Regent som är öm om sina Undersåtare, kan aldrig se något tilwärckat gods 
inkomma i sit Land, utan at täncka wid sig sielf: Så många dagars bröd förlora mine 
Undersåtare, och så mycket tager Riksens wälmåga af.139 
 

Genom manufakturerna fullständigas alltså strävan efter oberoende, och kan im-
porten av bearbetade varor stoppas. Henrik Jakob Wrede visar detta tydligt, då han 

                                                 
136 Cronstedt 1767, inledning (opaginerad). 
137 Klassiska insatser har gjorts av Heckscher 1949, kap XI; Nyström 1983 (1955). Se även 
Magnusson 1999, s 253ff; 2001, s 29ff. 
138 C Carleson 1730-1731, nr 2:13; se även t ex 1734-1735, juni 1735, s 10ff. 
139 C Carleson 1734-1735, januari 1734, s 16f, citat s 17. Se även 1730-1731, nr 2:18. 
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efter att ha satt tillgodogörandet av landets naturresurser i första rummet sätter 
deras förädlande i det andra:  

 
Det andra medlet til et Samhälles förkofring är det, at man ej låter något naturens als-
ter, det må vara kommit hvadan det vil, förblifva i sin råhet och ofullkomlighet. Man 
bör hvarken sjelf nytja, eller låta annat Folk narra från sig besagde ämnen, sådana, som 
de kommit från deras Mödrars qved; utan böra så väl de egne, som ute ifrån inkom-
mande rå ämnen, med slögd och snille förädlas til den dyrd140 och högd, som hvart ock 
et tings skick ock lynde vil tilstädja.141 
 

Manufakturernas roll för den nationella sparsamheten framträder tydligast om man 
ser till råvaruproblemet inom landet. Om manufakturernas syfte åtminstone delvis 
var att utestänga importerade produkter – syftet var ju också att frambringa varor 
som inte behövdes inom landet, och som alltså kunde exporteras – gällde förstås att 
de produkter som tillverkades i landets verkstäder var konkurrenskraftiga. De måste 
vara av samma sort som de som importerades, och de måste vara av lika god kvali-
tet. Här förelåg stora brister. Vid sidan av järnmanufakturerna, där råvaruproblemet 
inte var aktuellt utan där tonvikten låg helt på förädlandet inom riket, utgjorde 
textilmanufakturerna landets viktigaste manufakturgren. Merparten av råvarorna till 
dessa kom från skogs- och lantbruk. Det handlade antingen om att få fram råvaror 
och andra material från växter, som ibland måste odlas i plantage, och från djur 
som får, nötboskap och gäss. Flera författare bekymrade sig om råvarornas såväl 
kvalitet som kvantitet och kom med förslag till förbättringar.  

De välkända svenska försöken att få till en inhemsk silkestillverkning hör förstås 
hit; den är väl utredd sedan tidigare och behöver inte beröras här. Den uppmärk-
samhet som skänktes just silket och sidenproduktionen beror på att siden inte bara 
var en importvara som borde ersättas, utan liksom medicinalväxterna en mycket dyr 
sådan, jämfört med många andra. Svenska ministern i Paris, Carl Fredrik Scheffer, 
menade efter att ha besett de franska mullbärsträdsplantagen, att fransmännen 
sparade upp till 15 miljoner (av vad specificeras dock inte) på dessa.142 Stora för-
hoppningar sattes till mullbärsträden och den inhemska sidentillverkningen. Om 
den blev av, ”huru mycket silke skulle man icke då slippa att köpa utifrån och huru 
många 1000:de menniskor skulle icke härigenom kunna föda sig?” frågade Linné.143 
Till och med i Finland och i Norrland planterades Mullbärsträd.144 Att finna in-
hemska surrogat till silkesmaskarnas väv kom aldrig på fråga, även om Carl de Geer 
i ett tal i Vetenskapsakademien om nyttan av insekterna, satte en förhoppning till 

                                                 
140 Högt värde, anseende. 
141 Wrede 1743, s 12f. 
142 C F Scheffer 1753, s 281ff. 
143 Brev till Consistorium academicum 1746, i von Linné 1907, s 131. Se även Odel 1764, s 22. 
144 Högström 1757, s 69-73. Om finländska försök till odling av mullbärsträd, se Gadd 1761, s 
24f; Kalm 1914, s 22, 32, 48 (brev till C F Mennander under 1750- och 60-talen). Universitets-
ekonomerna (och antagonisterna) Gadd och Kalm stod båda för en rad försöksodlingar i Finland. 
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den världsberömde franska vetenskapsmannen Réaumurs försök att väva strumpor 
och vantar av spindelväv.145 

Det gjordes liknande försök att få till stånd en förbättrad linproduktion, en 
inhemsk bomulltillverkning (bland annat presenterades ett försök att skapa ett 
inhemskt bomullssurrogat av linslånor i Vetenskapsakademiens handlingar år 
1747146), dunproduktion147 och en högkvalitativ ullproduktion, det sistnämnda ge-
nom försök att byta ut de svenska fåren med dess grova ull, lämplig för vadmal och 
slitstarka vardagskläder, med finulliga får, som kunde svara på den stora efterfrågan 
på manufakturprodukter som de bättre bemedlade i samhället stod för. Den på alla 
områden verksamma Jonas Alströmer var mycket aktiv i detta, och skrev även 
böcker om den rätta fårskötseln. Detta projekt får väl sägas ha varit mer realistiskt 
än mullbärsträdsodlingarna, men föll likväl mycket dåligt ut.148  

En viktig roll i den frihetstida experimentverkstaden spelade den akademiska 
trädgården i Lund, ledd av Erik Gustaf Lidbeck, som av riksdagen ålagts att utföra 
en lång rad experiment med utländska växter, som antogs passa särskilt väl i det ur 
svensk synvinkel ovanligt gynnsamma skånska klimatet. Endast där kunde råvaror 
för en lång rad nu importerade manufakturvaror produceras. Lidbeck, som själv 
redogjorde för sina planer i ett flertal artiklar i Vetenskapsakademiens Handlingar, 
argumenterade själv för att utländska växter ”som eljest utifrån förskrivas, til Rikets 
stora saknad”, lätt acklimatiserade sig i Skåne – ”vårt svenska Langvedoc” – samt att 
de skånska städerna, och då särskilt Lund, lämpade sig väl för plantager.149 På 
ständernas befallning iståndsatte Lidbeck en lång rad plantager i början på 1750-
talet. Redan 1754 uppskattade han mängden mullbärsträd där till 8 000, och 
därutöver fanns ca 7 000 träd på annat håll i och omkring Lund. Lidbeck gjorde 
experiment över hur träden och silkesmaskarna skulle skötas för att bäst klara 
vintern. Att så var fallet var han övertygad om, bara omvårdnaden ända från fröets 
planterande var stor:  

 
Vidare medgifver sjelfva förnuftet och naturen, at en växt, som från späda plantan 
blifvit vand vid jordmonen och Climatet, minst står i fara, at någonsin gå ut.150  
 

En grupp produkter som dittills hade importerats men som man antog skulle lämpa 
sig väl för odling i Skåne var färgväxterna. Att skaffa fram inhemska färgämnen och 
sprida kännedomen om dessa var ett angeläget projekt. På denna punkt var Johan 
Linder, senare adlad Lindenstolpe, först ut, med ett under frihetstiden ofta åberopat 

                                                 
145 De Geer 1744, s 13. 
146 Palmquist 1747, s 180. Försök med inhemsk bomullsodling redovisas i Ljungqvist 1745, s 51f 
147 von Linné 1957, s 91f; Faggot 1741, s 12; Hagström 1751, s 132, 135ff; Schönberg Andersson 
1759, s 146-152. 
148 Hallander 1992, s10f. 
149 Lidbeck 1751, s 319-321, citat s 321; citat om Skåne som Languedoc i 1755d, s 5. Om 
Lidbeck, se Lindroth 1975, s 114. 
150 Lidbeck 1754, s 222f. Om silkesmaskarnas skötsel, se Lidbeck 1756b, s 231ff. 
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arbete från 1720, betitlat Swenska Färge-Konst. I detta kom oberoendeidealet 
kraftigt till uttryck tillsammans med en kritik av den dåliga hushållningen, som 
innebar att pengar försvann ut ur riket tack vare de lastbara svenskarnas begär efter 
främmande varor.151  

De fyra stora färgväxterna i kontinentens textilindustri var Krapp, Vejde, Färg-
reseda och Safflor, som alla kom att odlas flitigt i Sverige, utan att dock vara 
lämpade för det svenska klimatet. Lidbeck odlade dem alla nere i Lund, såväl Pehr 
Adrian Gadd som Pehr Kalm försökte odla några av dem i Finland.152 Krapp 
färgade rött. Importen därav drog 1000-tals riksdaler ur riket, enligt författare som 
Erik Salander och Lidbeck. En svensk sort var Madran, som dessvärre inte gav 
någon bra färg.153 God Krapp kunde enligt Salander införas och planteras på 
Gotland; Lidbeck menade dock att det förmodligen var svårt att förutom kring 
Lund kunna producera Krapp i Sverige.154 I Borås användes Vejde, som färgar blått, 
importerat från Erfurt, men enligt Linné växte det vilt på Gotland och vid havs-
stränder.155 Örten färgreseda, som i 1700-talslitteraturen gick under det latinska 
namnet Luteola eller de franska Vau eller Gaude, var en växt som importerades från 
Frankrike och som färgade gult; denna växte återigen enligt Linné vilt i trakterna av 
Lund och förutsättningarna ansågs därför vara gynnsamma för en svensk produk-
tion.156 Safflor gav en rosenröd färg, och kunde användas, förutom i textilmanu-
fakturerna, till att ersätta saffran i mat.157  

Inhemska surrogat var förstås intressanta. Linné förordnades av riksdagen att på 
sina resor till Öland, Gotland och Skåne söka reda på användbara färgämnen. I sina 
reseskildringar liksom i Vetenskapsakademiens Handlingar lyfte han fram en rad 
olika färgämnen. Barken från äppelträden färgade gult, liksom Ängskäran, som 
användes vid färgerier i Borås. Mjölonris blandat med vitriol färgade svart. Det 
gjorde även barken av al, om den först kokades med svart dy.158 Även Pehr Kalm 
framhåller några örters färgningsförmåga.159 En Harald Urlander redovisar i Veten-
skapsakademiens handlingar för år 1753 försök att färga kläde svart med hjälp av 
”Svenska ämnen”, framför allt vanligt mjölonris.160 Sacharias Westbeck å sin sida 
framhåller en mossa, som kan ge en röd eller violett färg.161 

                                                 
151 Linder 1720; se om detta Runefelt 2001, s 142f.  
152 Lindroth 1975, s 114f. Gadd 1761, s 24; Kalm 1914, s 32 (brev till Carl Fredrik Mennander). 
153 Om denna, se Salander 1746, s 281f; H T Scheffer 1750, s 65f; Lidbeck 1755a, s 117. 
154 Salander 1746, s 282; Lidbeck 1755a, s 129. 
155 von Linné 1965a, s 116f. En sibirisk Vejdesort uppmärksammades av Kalm 1747, s 58ff. 
156 von Linné 1965a, s 117; von Linné 1963, s 180, 291. Lidbeck 1755c, s 311-314 skildrar 
försöken dennes Färgresedaplantager i Lund. 
157 Lidbeck 1755b, s 210ff. 
158 von Linné 1965a, s 77, 117; 1963, s 146f. Linné nämner också många andra ämnen; von 
Linné 1963, s 273f; 1957, s 42f, 47, 108; i von Linné 1742a redovisas samtliga iakttagelser om 
färgämnen från Ölands- och Gotlandsresan. 
159 Kalm 1977, s 72. 
160 Urlander 1753, s 124. 
161 Westbeck 1754, s 69f. 



Oberoendeidealet eller naturen som ymnighetshorn 
 

 73

Vid sidan av den i volym helt dominerande textilmanufakturen skedde en 
satsning i sparsamhetens tecken på att upprätta eller förstärka den inhemska till-
verkningen av en lång rad manufakturprodukter som nu importerades, såsom 
papper, tapeter, socker, glas och tvål samt, vilket är mer berömt, porslin och 
fajans.162 Som ett exempel kan nämnas de olika slags oljor som importerades för att 
användas till lampor, matlagning och till olika ändamål inom hantverken, som 
inom garvningen. Rapsolja producerades nere på kontinenten och infördes till höga 
kostnader, fastän rapsen enligt Linné växte frodigt som ogräs på Gotland och 
fördärvade kornåkrarna där.163 En viss rapsodling förekom i Skåne – av Lidbeck 
naturligtvis men även av andra – men fröna exporterades, enligt Lidbeck, då det 
inte fanns några oljepressar i de skånska städerna, varpå den färdiga oljan sedan 
återimporterades – ett skolboksexempel på dålig hushållning, enligt tidens ideal.164 
Kommerskollegium fick 1753 en ansökan om privilegier från landsfiskal Carl 
Mannercrantz för oljepressning på en lång rad frön, som pionfrön, solrosfrön, 
tulpanfrön, boknötter och vallmo. Linné rekommenderade istället åkersenapsfrön 
samt Gotlandsrovor, medan Per Kalm, som ovan framgått, satsade på valnötsolja.165 
Ytterligare andra framhöll andra råvaror. Sten Bielke framhöll år 1750 ärtor från 
det Sibiriska ärtträdet.166 Sacharias Westbeck framhöll fisket av en sorts spigg, på 
vilken kunde kokas en olja för lampor samt även tran och talg, som också var 
produkter som importerades.167 Kaptenen vid Ostindiska kompaniet Carl Gustaf 
Ekeberg lät uppföra en kinesisk oljepress i landet i början av 1760-talet, och förde 
med sig ett kinesiskt oljefrö. Vad fröet var för växt visste han inte vid ankomsten till 
Sverige, men den visade sig senare vara vanlig rättika.168  

Avslutning. Dygden och ymnighetshornet 

Två karaktäristiska drag kan framhållas för den tillvaratagande strävan som jag 
hittills har behandlat: uppfattningen om riket som en behållare av rikedomar, samt 
uppfattningen om dygden som en nödvändig förutsättning för utvinnandet av dessa 
rikedomar.  

                                                 
162 Papper och tapeter: Dokument 1923, s 34ff, 45ff; Ambrosiani 1923, s 94; Danielsson 1998, s 
56; Socker: Kalm/Granroth 1755, s 8ff; Kalm 1751a, s 144ff; 158f; Glas och tvål: H T Scheffer 
1759, s 13. Denna text är en grundlig genomgång av ett otal sorter pottaskor och soda. Faggot 
1759, s 31ff; 35f; König 1747, s 63f; Funck 1759, s 170-181. Triewald 1742; Porslin och fajans: 
Bæckström 1930, s passim; Boëthius 1939, s 258ff; von Linné 1908, s 54.  
163 von Linné 1963, s 198f. För ett förslag om oljeproduktion av åkersenap, åkerrova och vildlin 
på Gotland, se von Linné 1958a, s 75f.  
164 Lidbeck 1756a, s 27-34; här redovisas även hur oljan tillverkas av fröna. Se även Hårleman 
1751, s 112, 115-121. 
165 Brev från Linné till Vetenskapsakademien 1753, i von Linné 1908, s 185f.  
166 Bielke 1750b, s 125. 
167 Westbeck 1753, s 264ff. 
168 Ekeberg 1764; Brev från Linné till Vetenskapsakademien 1761, i von Linné 1908, s 242. 
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Nyttjandet av naturens tre riken såsom de erbjöd sig inom riket var för de 
frihetstida tänkarna grunden för Sveriges välstånd. Vilken tur då, att dessa bjöd på 
en sådan rikedom för människorna att tillvarata – om de bara ansträngde sig, var 
och en för sig. Den sparsamhet som ovan påtalats vore förstås meningslös om det 
inte fanns några resurser att utvinna ur den inhemska naturen och odlingen. Den 
fysikoteologiska ideologin, enligt vilken allt var skapat till människans nytta och 
Guds ära, borgade dock för att naturen var rik – göticism och fosterlandskänsla 
gjorde sedan sitt för att övertyga svenskarna om att deras land inte var sämre lottat 
än något annat, utan snarare tvärtom: det kunde gälla valnöt, kummin, pärlor eller 
till och med åkerbärsvin, som enligt Vetenskapsakademien var ett bättre vin än 
både rhenskt och Champagne.169 

Om allt var skapat till människans nytta, var naturens tre riken att se som ett 
stort magasin ur vilket man hade att hämta allt som behövdes till behov och 
välstånd, bara man visste hur: oändliga resurser låg ännu fördolda, det gällde endast 
att lära sig att ösa ur det ymnighetshorn som det svenska riket utgjorde. Henrik 
Jakob Wrede visar på denna uppfattning, då han i sitt tal i Vetenskapsakademien år 
1743 definierar akademiens uppgift som att ”skaffa fram Hjälpemedel til bägges 
[den enskilda och den allmänna hushållningens] trefnad och förkofring, utur alla 
naturens håfvor och skattkamrar”.170 Johan Browallius skriver i ett tal i Vetenskaps-
akademien år 1741:  

 
Vi äre omgifna af et rikt förråd och dväljes uti et visthus, som hyser alt det vi behöfve: 
men det fordras dock idoghet och snille, förstånd och eftertanka at göra rätt gagn 
deraf.171 
 

I förbifarten kan sägas att samma tanke om naturen som ett ymnighetshorn fram-
träder i två av frihetstidens mest populära romaner, Fénelons Telemachs Ulyssis Sons 
Äfwentyr, översatt till svenska 1723, samt den av Jacob Mörk och Anders Törngren 
författade Adalriks och Göthildas Äfwentyr, utgiven 1742-1744. I den senare fram-
ställs naturens rikedom som obegränsad; ”Den tryter aldrig, men förökas ju mera 
den af alla sökes”.172 Dessa romaner rymmer som Torkel Stålmarck visat mycket av 
tidens näringspolitiska tänkande.173  

Den nyssnämnde Browallius såg sig själv som en linnei lärjunge, och det är också 
i Linné som uppfattningen om ekonomi som en vetenskap om hur man bäst skall 
ösa ur ymnighetshornet har fått sin viktigaste och tydligaste representant. Enligt 
honom fanns ingen ofruktbar mark: ”Den willaste ödemark, uti hwilken knapt en 

                                                 
169 Vetenskapsakademien 1763b, s 247. 
170 Wrede 1743, s 4. Se också den från tyskan översatta Bode 1723, § 2f. 
171 Browallius 1747, s 14. Om Browallius syn på ekonomi, se Löfberg 1949, s 127ff; i företalet till 
Kajsa Wargs kokbok, utkommen 1755, finns en liknande tanke; se Öhrberg 2001, s 226. 
172 Fénelon 1723, I, s 168f; Mörk 1742-1744, II, s 200. Detta har uppmärksammats av Stålmarck 
1974, s 118. 
173 Stålmarck 1974, s 117ff.  
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sparf skulle kunna föda sig, kan igenom god oeconomie blifwa det härligaste 
land”.174 För att marken skulle kunna göras avkastande krävdes dock kunskap: 
kunskap om vad som skulle hämtas ur naturen, varför – alltså till vilken nytta – och 
varifrån. Skulle man, med Faggots ord, nå kännedom om sitt fädernesland och veta 
dess skick och lynne, måste man ha nödvändiga redskap. Faggot betonade de karte-
rande vetenskapernas, främst lantmäteriets stora betydelse.175 För Linné och många 
med honom var det annars naturvetenskaperna, främst botaniken och mineralogin 
(i vid bemärkelse rymmande stora delar kemi och geologi), som kom att bli den 
verktygslåda som tidigare saknats, och som förde den resurstillvaratagande strävan 
till nya höjder. Enligt Linné var naturalhistorien och fysiken grundvalen för all 
ekonomi, som i sin tur helt enkelt var den vetenskap som lärde människan att bäst 
nyttja naturens tre riken.176  

Jag skall här dock inte utreda dessa vetenskapers roll och stora betydelse i det 
frihetstida Sverige – det har andra gjort betydligt bättre före mig.177 Istället skall jag 
nämna det andra karaktäristiska draget, som vi berört ovan: att dygden, den en-
skildes strävan för det allmänna bästa, var nödvändig för att ösandet ur ymnighets-
hornet skulle komma till stånd. Det är väsentligt att framhålla att vi har att göra 
med en uppfattning som är motsatt den som Adam Smith brukar tillskrivas, och 
som dessförinnan formulerades av tänkare som Montesquieu och Bernard Mande-
ville: att det var den enskildes lastbara beteenden, hennes strävan efter att tillgodose 
sina egna behov, som skapade det allmännas väl.178 Denna uppfattning gick inte att 
acceptera i det frihetstida intellektuella klimatet, med dess starka betoning på nytta 
som den utåtriktade dygdens produkt – något jag återkommer till mer i detalj i 
kapitel 5. Det var enligt tänkare som Berch, Linné och Kalm inte den enskildes 
laster utan den enskildas dygder som producerade välstånd. Det var de enskildas 
laster och egennytta som ledde till att skogarna föröddes och att alternativ till 
importerade varor förblev oupptäckta. Endast ett aktivt arbete för det allmänna 
bästa kunde åstadkomma detta. 
 

                                                 
174 Memorial från Linné till Consistorium academicum i Uppsala, 1746, von Linné 1907, s 129. 
175 Faggot var bl a arkitekten bakom frihetstidens lantmäteriförordningar; se Hanssen 1942, s 55. 
176 von Linné 1740, s 411f; Löfberg 1949, s 119f; se även s 128f, 205f. Om naturvetenskapernas 
ställning och ekonomiska motivering under frihetstiden, se Johannisson 1979/1980, s 116f. 
177 T ex G Eriksson 1969, s 263ff; Lindroth 1975, s 146ff, 377ff; Johannisson 1979/1980. 
178 En bra redogörelse för denna tradition finns i Herlitz 1991. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

”En Telning afskäres, som fattat egna rötter i en tillpassad Jord-Korg. Alterius non qui suus. 
Den litar icke på andra, som kan bestå af sig sjelf. Denna sinnebilden är af det slaget, som 

egentligen kallas Emblemer. Ty öfverskriften har sin egen fulla mening, och figuren tjenar 
allenast såsom till exempel och uplysning af hvad som är sagt i öfverskriften”; Sahlstedt 1758, 

s 153 samt emblem nr 13. 



KAPITEL 4 

Ett bångstyrigt redskap: handelsmannens dygd och 
egennytta 

Hittills har vi sett till tillvaratagandet och nyttjandet av landets ofta dolda 
rikedomar – till samlandet ur det rika kärl som landet utgjorde. Ösandet ur ymnig-
hetshornet utgjorde den nödvändiga grunden för ett samhälles välstånd. Välståndets 
storlek betingades dock inte endast av hur effektivt invånarna lyckades håva och 
förädla rikedomar ur naturens skattkista. Viktigt var också hur dessa rikedomar 
förvaltades, särskilt vad gällde frågan om utbytet med andra länder. Hur effektivt 
resursutnyttjandet än blev skulle det ändå komma att finnas ett behov för en handel 
med utlandet. Även i den bästa av världar fanns behov som inte kunde tillgodoses 
genom rikets egna tillgångar. I detta kapitel skall vi därför se till handeln, som av 
Henrik Jakob Wrede bedömdes vara det tredje medlet till ett rikes välfärd, efter 
resurstillvaratagandet och förädlandet av resurserna, det vill säga manufakturerna.  

Albert O Hirschman har i sin studie The Passions and the Interests (1977) visat, 
att handeln inom upplysningstänkandet kom att få en annan, mer positiv roll än 
tidigare. Från att under renässansen och 1600-talet har fördömts som ett uttryck för 
en egennyttig girighet, började den under 1700-talet att värderas som en positiv 
kraft i samhället. Visserligen var det uppenbart för de upplysningsfilosofer som 
Hirschman behandlar – Montesquieu, Helvétius, Hume och andra idel stora namn 
– att handeln var ett uttryck för människans egennyttiga natur. Samtidigt ansåg de 
dock att den var ett harmlöst sådant, i det att ingen blev skadad av den, och därtill 
ett positivt, eftersom den medförde civilisatoriska effekter: den människa som lät sig 
styras av ett egennyttigt vinstintresse var en bättre människa än den som under sken 
av olika fosterländska dygder styrdes av äregirighet och krigslust.1  

Hirschmans bok är tankeväckande, och vad gäller de tänkare han lyfter fram 
säkert riktig i vissa avseenden. Det är också lätt att tänka sig, att handeln kan vara 
just ett sådant område där etiska värderingar tidigt förkastas, inte bara därför att 
handelsmän så tydligt styrs av sina egna vinstintressen, utan också därför att 
handelsmännens värld är en där närmast mekaniska krafter som utbud och efter-
frågan gör sig ständigt påminda.  

                                                 
1 Hirschman 1977, part II. 
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Lars Magnusson har gjort ett försök att definiera vad merkantilismen stod för, 
som har vissa beröringspunkter med Hirschmans resonemang och som kan vara till 
vår hjälp i detta kapitel. Magnusson menar att den merkantilistiska diskursen på två 
punkter utgjorde ett avgörande brott gentemot en äldre epoks tänkande. Dels 
rymde merkantilismen en vetenskaplig hållning, med krav på att analyser skulle 
grundas på empiriska fakta. Detta var en produkt av 1600-talets nya 
naturvetenskaper och den från Francis Bacon stammande empirismen.2 Dels bar 
merkantilisterna på en mekanisk syn på ekonomin. De såg denna som ett 
sammanhållet system, vari mekaniska och opersonliga lagar, som utbud och 
efterfrågan, verkade, snarare än individers dygdiga respektive lastbara beteenden. 
Denna syn innebar att ekonomin kunde undersökas separat, som ett självständigt 
fält skilt från såväl stat och politik som etik. Ekonomi handlade enligt detta synsätt 
vare sig om politik eller om etik, det vill säga vare sig om politiska mål eller 
normativa regler för hur människan bör agera. Detta medförde för diskussionen att 
den istället kom att kretsa kring handel och marknader och deras mekanismer och 
funktioner; den var med Magnussons ord ”en vetenskap om handel”.3  

Magnusson menar emellertid vidare att en sådan merkantilistisk diskussion först 
stod att finna i England från och med 1620-talet, fullt utvecklad från och med 
1680-talet. Vare sig svensk eller till exempel tysk eller fransk ekonomisk diskussion 
under 1600-talet var något uttryck för en ”vetenskap om handel”, utan kretsade 
snarare kring frågan hur ett rike skulle uppnå styrka och självständighet, varmed 
handel endast betraktades som ett redskap för detta i hög grad politiska mål. Där 
saknades såväl ett mer vetenskapligt förhållningssätt, som, framför allt, uppfatt-
ningen om ekonomin som ett system. Där utvecklades ingen ”vetenskap om 
handel” där ekonomin betraktades som ett lagbundet system, och därmed kunde 
det inte lika lätt frigöras från etiska uppfattningar.4 Först på 1700-talet, menar 
Magnusson, kom den franska ekonomiska litteraturen att liksom den engelska 
utvecklas till en merkantilistisk litteratur. 

I vad mån var det svenska ekonomiska tänkandet under frihetstiden ”en 
vetenskap om handel”, det vill säga ett tänkande som satte handeln i första rummet, 
frångick politiska mål samt rensade ut etiken ur ekonomin till förmån för andra 
drivkrafter, mer liknande mekaniska lagar? Delvis har svaret på denna fråga redan 
framgått av föregående kapitel, eftersom strävan efter oberoende rymde såväl ett 
politiskt mål – den svenska statens stärkande i förhållande till andra länder – som 
ett påtagligt etiskt medel, nämligen den enskilda individens sparsamhet. Följande 
redogörelse utvecklar detta svar, och är uppdelat på två delar: först argumenterar jag 
för att handeln inte sattes i första rummet utan var underordnad oberoendeidealet, 
varefter jag försöker visa hur frånvarande de mekaniska lagarna var i resonemangen 
om handel och hur allestädes närvarande den lastbare handelsmannen var. 

                                                 
2 Magnusson 1999, s 23f, 246. 
3 Ibid., s 22ff, 141ff, 245. 
4 Ibid., kap 7.  
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Handelns roll inom föreställningen om oberoende 

Det rådde under frihetstiden delade meningar om huruvida jordbruk eller manu-
fakturer, eller till och med bergverket, skulle ställas i första rummet och ges före-
träde som den viktigaste av näringar. Meningsutbytet visade sig främst genom den 
från och med 1740-talet pågående diskussionen om näringarnas företräde. Flera 
författare, såsom Wrede, Anders Berch och andra, rangordnade de olika näringarna. 
Vilken plats intog handeln i denna rangordning?  

Såväl Anders Berch som Anders Nordencrantz har i kända passager skrivit att 
handeln är det enda som kan bringa välstånd till ett rike. I Nordencrantz 
omfattande förstlingsverk Arcana oeconomiae et commercii (1730) finns den 
berömda passagen, att endast utrikeshandel kan berika ett land, medan 
inrikeshandel är helt värdelös i detta avseende. Denna utsaga, som utgör en 
inledning till en redogörelse för utrikeshandelns väsen, rör framför allt dock vare sig 
inrikes- eller utrikeshandeln utan resurstillvaratagandet. Om landets rikedom består 
av de tillgångar som finns inom landet, är det ett helt riktigt påstående att 
utrikeshandel är den enda handel som kan berika landet – inrikeshandeln innebär 
ju då faktiskt endast ett internt förflyttande av rikedomar. Nordencrantz gör en 
liknelse mellan ett rike och en familj. En familj kan inte berika sig själv endast 
genom att byta saker med varandra inom familjen. Nordencrantz beskriver sedan 
vidare hur en sådan familj dock kan bli rik utan att börja byta med omvärlden:  

 
Undantagandes hvad en sådan familie imedlertid kunnat förkofra sig igenom landets 
watnets och luftens afwel/ om han ägt där af någon fördelaktig ymnoghet/ och igenom 
egen flit och upmärksamhet wettat giöra sig den samma til gagn och prydnad.5 
 

Familjen kan alltså berika sig på egen hand, genom att nyttja sitt hushålls resurser. 
Likadant förhåller det sig med ett rike. Om något tillvaratagande av resurserna inte 
sker minskar däremot hushållets eller rikets resurser och närmar det sig ruinen. Då 
båtar det föga att byta grejer med varandra. 

Utrikeshandeln däremot kan skapa välstånd – men endast om ett överskott finns 
att exportera: det är nämligen utförseln av rikets överflöd, det som inte behövs – ”af 
wår lands afwel alt wi sielfwa inte behöfwa” – som ligger till grund för handeln, och 
detta fordrar ett gott resurstillvaratagande samt en fungerande manufakturproduk-
tion.6 Annars skapar utrikeshandeln fattigdom, eller rättare, går det inte att bedriva 
någon vettig utrikeshandel, varmed man blir utnyttjad av de som bättre kan denna 
konst (mer om detta nedan). Utifrån ett oberoendeideal är Nordencrantz påstående 
fullt korrekt: utrikeshandeln är den enda handel som påverkar landets samlade rike-
domar. Påståendet var heller knappast kontroversiellt under frihetstiden. 

                                                 
5 Nordencrantz 1730, s 45. Se även Herlitz 1991, s 286f. 
6 Nordencrantz 1730, s 45f, citat s 46. Nordencrantz redogör för vikten av manufakturer i kap 9. 
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I Sätt at igenom Politisk arithmetica... (1746) ger Berch en ganska annorlunda 
bild av handeln. Enligt Berch är utrikeshandel det enda medel som kan göra landet 
rikt. Förvisso kan ett land bli till synes rikare då och då, vid upptäckten av nya 
inhemska resurser, men eftersom de redan fanns där innan de upptäcktes utgör de 
ingen ökning av den samlade rikedomen. 

 
Landet i gemen kan hvarken blifva fattigare eller förmögnare, vinna eller förlora, på 
annat sätt, än igenom utrikes handel. Ty fastän det icke kan nekas, at ju et land, som 
vid någon viss tid kan räkna sitt invärtes värde til någon viss summa, kan vid en annan 
tid, då antingen en ny grufva eller något annat indrägtigt varder uptäckt, skatta sin 
förmögenhet långt högre, fastän handelen därtil icke varit bidragande; Så har likväl 
den tilkomne rikedom förut varit landet tilhörig, fastän den icke blifvit nyttjad eller i 
räkning uptagen.7 
 

Ett lands samlade rikedom består alltså enligt denna utsaga av alla rikedomar, i 
form av pengar och resurser, som finns inom ett lands gränser, oavsett om dessa 
upptäckts eller inte. Påståendet är antingen synnerligen teoretiskt, eller ganska 
märkligt, eftersom det annars motsäger tanken om ett resurstillvaratagande, som 
Berch gav uttryck för i sina andra skrifter. Berch resonerar dock på ett sätt som kan 
förtydliga det föregående, i Inledning til Almänna hushålningen (1747). Där får 
handeln en mindre framträdande position, även om den fortfarande framhålls som 
en ögonsten. Berch rangordnar landets olika näringar: först kommer jordbruket, 
sedan bergverken, därpå manufakturerna och hantverket, och sist handeln, varmed 
avses utrikeshandeln. Ingen näring är oviktig, utan de stödjer alla varandra. Utrikes-
handeln, menar Berch, är viktig, därför att den gör rik eller fattig, nämligen så att 
en god lanthushållning och förädlingsindustri gynnas av en välordnad handel, men 
kan stjälpas av en dålig, samtidigt som en god handel dock är beroende av en väl 
utvecklad tillverkningsindustri och ett fullgott resurstillvaratagande.8 Berchs rang-
ordning visar att han instämmer i Nordencrantz syn på inrikeshandeln, som 
hamnat utanför listan, i det att han menar att ”inländsk handel, som drifwes med 
inländske waror, emellan Landets egne inbyggare, gör hvarken til eller ifrån uti 
Landets allmänna hushållning”: landets samlade rikedom blir genom den vare sig 
större eller mindre.9 

Berch lägger stor betydelse på handeln: den som ägnar sig åt den allmänna hus-
hållningen måste rikta mycket av sin uppmärksamhet mot handeln, och dess 
förmåga att skapa ytterligare rikedom av landets utvunna resurser är stor. Det före-
faller som om Berch inser att en väl utvecklad handel krävs för att ett inhemskt 
resurstillvaratagande skall vara möjligt: att handeln förutan endast skapas en mängd 
produkter som det svenska folket kanske ändå inte behöver. Handeln driver på 
resurstillvaratagandet.  

                                                 
7 Berch 1746a, s 86. 
8 Berch 1747, s 10 (rangordning); s 271f (om handeln). 
9 Ibid., s 271. 
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Den uppfattningen förefaller inte ha delats av alla av Berchs samtida. I ett eko-
nomiskt system där en tanke om nationellt oberoende spelar en framträdande plats 
tenderar nämligen handeln att ges en underordnad roll: den inskränks till det 
nödvändiga, och det nödvändiga begränsas till det yttersta. Om Berch utgjorde ena 
polen på en skala vad gäller synen på handelns betydelse finns en rad andra för-
fattare vid skalans andra pol, där orden hushållning och oeconomi användes i sam-
band med resurstillvaratagandet och förädlingen av resurserna inom riket, men inte 
ens behövde rymma handeln som en faktor.  

En framstående ekonomisk skribent som Pehr Kalm kunde sålunda definiera 
ekonomi utan att i den alls inrymma ett utbyte med andra länder. I en avhandling 
framlagd under Kalms presidium 1753 definieras hushållning på följande sätt:  

 
En rätt hushållning består deruti, at kunna rätt nyttja de naturens gåfwor och förmå-
ner, som den store Allmakten förlänt et Land och et folck: sådana naturliga gåfwor och 
förmåner äro margfaldiga [mångfaldiga], och ei hos alla hwarcken likadana, eller lika 
många.10 
 

Detta hade kunnat leda över i ett argument för handelns nödvändighet: det var ett 
uråldrigt argument för handelns existensberättigande, att världens resurser inte var 
jämt fördelade, och att inget land därmed kunde klara sig självt. Så sker dock inte. I 
stället fortsätter Kalm på oberoendets stig:  

 
Lyckeligit det land, som wet giöra nytta af alla de skatter och håfwor den goda Guden i 
det nedlagt, at intet wårdslöses eller aldeles föraktas, utan at hwart ting bringas til så 
stor nytta och fördel för det allmänna, som någonsin möjelig är.11 
 

Hushållningen, som lägger grunden till ett samhälles ”rätta floor och wälstånd” 
behöver tydligen inte alls inbegripa handel.12 Snarare leder en god hushållning till 
ett ringa behov av utlandet.  

Kalm hörde till de, man kan säga, linnéanska ekonomer som stod närmare bota-
niken och andra naturkunskaper än frågor som rörde handel och byten. Även en 
författare som Carl Carleson, som verkligen engagerade sig i handelsfrågor och som 
framhöll handelns betydelse, kunde dock mena att Sverige kunde vara i stort sett 
oberoende av import.13 Carl Leuhusen, som var en lika varm förespråkare för han-
deln som Carleson, fastän nästan 30 år senare, var av samma uppfattning:  

 
Det folk som måste tillita andra Riken om sina nödwändighets ämnen, som äro kläder 
och besynnerligen födan, är ett öfwerwunnit och undertryckt folk: köld och hunger 
förföra dem. 

                                                 
10 Kalm/Lithander 1753, s 1. 
11 Ibid., s 1.  
12 Ibid., s 1.  
13 C Carleson 1734-1735, maj 1734, passim. 
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Däremot består ett Rikes styrka uti den högre måhn, som det kan umbära andra för sina 
oundgängeliga behof.14  
 

En av de få författande representanterna för frihetstidens stora handelsmanna-
familjer delade denna uppfattning. Grosshandlaren, tillika direktören i Levantiska 
kompaniet och hattarnas ledare i borgarståndet Thomas Plomgren redogjorde i en 
uppsats i Vetenskapsakademiens handlingar år 1740 för handelns stora nytta och 
fördelar. Plomgren tog i sin skildring avstamp i det gamla argumentet, att Skaparen 
fördelat resurserna ojämnt, och att handel därmed var en del av den naturliga ord-
ningen. Handel var inte mer än ”et ständigt ombyte af waror, som Riken och 
Länder til deras inbördes bristers upfyllande måste idka med hwarandra”. Det är 
denna handel som skapar rikedomar och lägger grunden till ett rikes styrka. Även 
Plomgren höll dock med om grunddragen i Kalms, Leuhusens och andras skildring 
över hur handeln bör vara ordnad. Ett land med en väl utvecklad hushållning 
kunde berika sig på de andra ländernas större behov av handel. Det viktigaste var 
att handeln innebar införseln av för riket oumbärliga varor, via nationens egna 
skepp. Samtidigt menade Plomgren att nödvändiga varor till så stor grad som 
möjligt fortfarande skulle tillverkas inom landet. 15  

Mellan Plomgren och Kalm fanns en lång rad skribenter som ventilerade samma 
uppfattning. Det land var enligt dessa lyckligast, som bäst nyttjade de fördelar det 
fått av naturen. Sverige var då ett land med exceptionella förutsättningar; 
svenskarnas lycka låg därför helt i deras tillvaratagande av de inhemska resurserna. 
Det fanns dock vissa nödvändighetsvaror som inte kunde framställas inom landet. 
Dessa måste importeras.16  

Strävan efter oberoende satte sålunda sin tydliga prägel på synen på handelns roll 
inom litteraturen. Den gamla antika, från en skrift av Cato den äldre härstam-
mande och under stormaktstiden ofta citerade frasen, att en god hushållare säljer 
men köper inte, var fortfarande aktuell. I en annan avhandling än den ovan 
nämnda menade Kalm liksom Plomgren att handeln var naturlig, just eftersom 
jordens håvor var ojämnt fördelade. Men handeln måste dock ordnas riktigt, i det 
att införseln aldrig får vara större än utförseln.17  

Enligt Christopher Polhem gällde det att ordna sin ekonomi på så sätt, att man 
kunde sälja mer än vad man behövde köpa:  

 
Den första våningen af Regementzhuset, blifver den allmäna hushåldningen, huilken 
gemenligen ypnar dörren både för rijkedom och fattigdom, eller stänger den för båda, 

                                                 
14 Leuhusen 1761, s 83; kursivering av Leuhusen. 
15 Plomgren 1740, s 329f.  
16 t ex Palmquist 1747, s 179; von Ungern Sternberg 1752, s 3f; Odel 1764, s 23; Burtz 1765, s 
10; T Frängsmyr 1971-1972, s 232 om Kryger. Se även nedan. 
17 Kalm/Aurenius 1753, s 3. Denna uppfattning är vanligt förekommande; se t ex Högström 
1747, s 3f; Schmid 1764, s 18 (detta arbete var en översättning från tyskan). Denna fras förekom 
i samma syfte ofta i det stormaktstida ekonomiska tänkandet; Runefelt 2001, kap 4-5. 
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Rijkdedomens väg, ähr att så lefva och förhålla sig, att man har meehra att sellia än 
kiöpa, men fattigdomens tvärt om.18 
 

Dalin skrev samma sak då han hävdade att den köpman, som intet annat önskar än 
Guds ära och fäderneslandets förkofran strävade efter att förädla de landets råvaror 
som utlänningarna inte kunde vara utan, och sälja dem till dessa, samt istället införa 
sådana varor som ”här i Riket intet kan giöras, som Salt, Wijn etc”, men inte alls 
något ”kostbart och skadeligt Kram-Godz”.19 I ett memorial till kungl. Maj:t 1755 
menade Jacob Faggot att det förmodligen fanns för många handelsmän i riket, och 
att om handeln skulle bli lönsam kunde det endast ske genom en minskad import, 
som en följd av minskade behov inom riket, samt en ökad export. Faggot menade 
därtill att det senare endast med svårighet lät sig göras, emedan Sverige varit sent 
ute med manufakturer och därför inte kunde konkurrera på en internationell 
marknad, där andra länder sedan länge agerat med en effektiv produktion.20 Faggot 
såg i den europeiska handelns utveckling ett skäl för Sverige att satsa på ett natio-
nellt oberoende: alla andra gjorde det, och var ganska framgångsrika, vilket lett till 
en kraftig nedgång för handeln:  

 
För öfrigt, ock som det af Utlänningarnas nyaste skrifter nogsamt sjönjes, huruledes 
Europæiska handelen, i Allmänhet, kommit i sådant aftagande, at de förmögnaste 
handelsstäder grufva sig ock klaga deröfver, samt påstå, at det sådant kommer deraf, at 
hvar ock en Nation, på alt sätt söker at fylla sina egna behof, af egen afvel, det mästa 
han kan; så är ock visserligen hög tid för oss, at inom oss sjelfva skaffa oss till gång på 
födan, hvars brist drager så ansenliga medel ur landet, i stället at dess öfverflöd både 
bör ock kan göra oss till ett välmående ock mäktigt folk.21 
  

Denna uppfattning framträder även i Henrik Jakob Wredes uppsats av år 1743. 
Han kritiserade de egennyttiga köpmän, som för egen vinnings skull ordnade sin 
handel så att den inte gynnade landet. Dessa ägnade sig inte åt riktig handel, 
menade Wrede, varpå han gav den gängse definitionen på handel under denna tid:  

 
En riktig handel, förtjänar den allena kallas, då et Lands tilvärkningar, eller öfver-
flödiga alster, föras ut til de handels-platser, där sådana varor brista, äro begärliga och 
kunna där afsättas i sista handen, antingen emot rå-ämnen, ock oss andra nödiga varor, 
eller emot Contante penningar, för hvilka åter, från andra orter, utur första handen, 
uphandlas, hvar där öfverflödar och vi hafva af nöden.22 
 

                                                 
18 Polhem 1951, ”Upmuntring och förslag till federneslandetz reparation”, s 108 (ca 1720).  
19 von Dalin 1910, s 141f. 
20 Faggot 1946, s 278 (denna text är ett “Betänkande om vårt allmänna tillstånds sjukdom ock 
bot”, ett memorial inlämnat till K. Maj:t 17 mars 1755, tryckt i Ekonomisk tidskrift 1946). 
21 Ibid., s 288, framför allt måste spannmålsbristen avhjälpas; s 289. 
22 Wrede 1743, s 14f. För liknande definitioner, se ovan, samt J Alströmer 1745, s 10; 
Salander/Röding 1750, opag [s 6f]; von Ungern Sternberg 1752, s 2f; Ahlström 1762, s 9f, 18; 
Kryger 1763, s 236; Schmid 1764, s 8f. 
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En god hushållning fordrade alltså ingen större handel. När en god hushållning 
hade uppnåtts innebar handeln snarare endast en källa till ytterligare vinst. Då var 
handeln ordnad så, att de varor som fanns i överflöd exporterades i utbyte mot 
varor som inte kunde produceras inom landet – vilka var ganska få, om man ska tro 
en del av frihetstidens många optimister. Man skulle återigen sälja men inte köpa.  

Utsagor som Faggots och Wredes visar att utrikeshandeln inte sågs som ett öm-
sesidigt utbyte mellan två länder som hade olika behov. Snarare uppfattades den 
som en verksamhet där ett land kunde pracka på ett annat något som det behövde, 
och det gällde att vara den som prackade på, inte den som var tvungen att handla. 
De land som hade stora behov var dåliga på att tillvarata sina resurser: det land med 
högst nivå på resurstillvaratagande och manufakturtillverkning blev vinnaren i 
världshandeln. Denna uppfattning kommer som Lars Herlitz visat tydligt till 
uttryck hos Anders Nordencrantz.23 Än tydligare är den dock i ett nummer av Carl 
Carlesons Hushålds-Råd. Där sägs explicit att en riktigt välordnad handel – med 
liten import och stor export – förutsätter andra människors dumhet och lättja: 

 
Al den handel som sker med Manufacturerade och tilwärkade waror: måste nödwän-
digt hafwa sin föda, näring och uppehälle af det ena Folkslagets flit och försiktighet 
som wet at betiäna sig af det andras lättia, dumhet och fåfänga.24 
 

Detta var i förbifarten ett helt följdriktigt resonemang, vilket Faggots ovan redo-
visade uppfattning om handelns borttynande visar: om alla länder kunde vara 
ganska oberoende, och om alla länder ordnade sin hushållning på så sätt att de 
också blev det, fanns det förstås ingen plats för handel längre. Det var tvunget att 
det fanns några lata dumskallar någonstans som fortfarande måste köpa saker. Det 
gällde att se till att man själv inte bodde i de lastbara dumhuvudenas land, och bäst 
vore förstås om dumskallarna köpte svenskt, samt att man vid importen undvek att 
handla av de bevisligen mindre dumma, det vill säga holländare och engelsmän, för 
att istället handla de produkter dessa saluförde direkt av tillverkarna. På så sätt fann 
det ostindiska kompaniet sitt syfte.25  

Det jag nu har redovisat är förstås exempel på uppfattningen om nödvändig-
heten av en positiv, eller aktiv, handelsbalans. Är handeln ordnad i enlighet med 
beroendeidealet blir handelsbalansen positiv – de varor som förs ut är då bearbetade 

                                                 
23 Herlitz 1991, s 287, 289. 
24 C Carleson 1734-1735, maj 1734, s 9. Ett annat talande exempel på denna syn utgörs av 
arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz syn på handel. Denne höll 1757 ett tal i Vetenskapsakademien 
om de fria konsternas nytta. Enligt honom hade de länder vars konster var väl utvecklade en 
konkurrensfördel mot andra folk. De konstfärdiga varorna var attraktivare för konsumenterna, 
vilket ledde till att de som kunde tillverka dem kunde avsätta dem i de mindre utvecklade 
länderna, som därmed såg sina pengar gå ur riket och fick ”umgälla deras okunnighet i ädla 
konsterna”; Adelcrantz 1757, s 19. 
25 Denna handel på ”första hand”, alltså direkt av producenterna, har en framträdande plats i 
frihetstidens diskussion om handel. Se t ex Ekegård 1924, passim; Helander 1927, s 243f; 
Högberg 1969, s 216, 222. 
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och överflödiga inom riket, vilka byts mot råvaror, nödvändighetsvaror och pengar 
– och riket på väg att förkovra sig. ”Vårt rike måste [det vill säga: kommer att] för-
kofra sig, när vi kunnat föra utlänningen mer värda tilvärkningar uppå, än vi 
behöfva af honom”, menar Henrik Jakob Wrede.26 Carl Leuhusen definierar detta 
tydligt (1761), och Catos visdomsord ligger då inte långt borta: 

 
Underwigt [det vill säga negativ handelsbalans] kallas det, då en Stat nödgas taga mera 
waror af andra Länder, än des egen afkomst swarar mot i wärde, hwilket öfwerskott 
med redbara pengar måste betalas. Öfwerwigt är twärt om när ett Rike kan sälja mera 
än det tarfwar köpa.27 
 

Detta innebär att om det var genom resurstillvaratagandet som den nödvändiga 
grunden till välstånd lades, tjänade handeln som ett medel till ytterligare välstånd, 
när väl grunden en gång lagts. Mösspolitikern friherre Mattias Alexander von 
Ungern Sternberg definierade i ett tal i Vetenskapsakademien år 1752 handelns mål 
i denna mening på ett kärnfullt vis:  

 
Lyckligt då det land, som således inrättar sin hushållning, at det hafver innom sig de 
nödigaste behof, och tillika är i stånd, at från främmande indraga deras redbara mynt, 
emot de varor det ej sjelf behöfver: då blir först handelen för landet fördelacktig.28 
 

von Ungern Sternbergs handel är ensidig: det lyckliga landet för ut överflödiga pro-
dukter i utbyte mot kontanter: det behöver ingen återimport av produkter. Denna 
gängse syn på handel innebar alltså, att handelns organisation och omfång stod i 
relation till, och var helt beroende av den resurstillvaratagande strävan. Det framgår 
också av hur Anders Berch talar om handelsbalansen, i Sätt at igenom Politisk 
arithmetica, bara några sidor efter hans utsaga om handelns primat. Enligt Berch 
skulle den politiska aritmetiken kunna hjälpa politikerna att skapa en positiv han-
delsbalans, inte genom ingrepp i handeln, utan genom att visa vilka manufakturer 
som behövde utvecklas, för att stoppa export av råvaror och hindra importen av 
färdiga varor. Därmed var Berch även i detta arbete tillbaka till resurstillvara-
tagandet inom riket som en förutsättning för handelns rätta ordnande: genom en 
rätt ordnad inhemsk varuproduktion skapades en rätt ordnad handel, nämligen en 
vars export översteg importen.29 

                                                 
26 Wrede 1743, s 20. Samma definition förs fram i Anders Törngrens och Jakob Mörks roman 
Adalriks och Giöthildas Äfwentyr, som även berör ekonomiska frågor. I den tid romanen utspelar 
sig var handeln i Ridgudaland inte väl ordnad, men tidigare förde ridgudalänningarna ”intet bort 
sitt silfwer, utan skickade ut de tilwärckningar, dem de med egna händer beredt, eller ock windat 
utur jordens klyftor. Hwad de targat ur bergsryggarne, och smält uti ugnarne, dehlte de med sina 
grannar. Deremot förde de sådant hem igen, som war dem nyttigt, han wille intet säga 
oumgengeligit; Mörk 1742-44, I, 331f; detta har uppmärksammats av Stålmarck 1974, s 121f. 
27 Leuhusen 1761, s 5. 
28 von Ungern Sternberg 1752, s 10. 
29 Berch 1746, s 90f. Berch definierar handelsbalansen på s 87. 
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Rikets hjälp och hinder: De goda och de dåliga köpmännen 

Wrede talade ovan om en ”riktig” handel. Det har också framgått att det fanns en 
rätt handel och en fel: för att handeln skulle ligga i linje med rikets intressen måste 
den vara ordnad på rätt sätt. Huruvida handelsbalansen var positiv eller negativ blev 
då det främsta tecknet på att handeln var rätt eller fel ordnad. 

Uppfattningen att en stat bör sälja mer än den köper var gammal: den kom ofta 
till uttryck i Sverige under 1600-talet, men den hade då lyfts upp till en samhällelig 
nivå från de hushållsböcker där den hade figurerat ända sedan antiken: som ovan 
sagts är det Cato den äldre som gett den mest kärnfulla formuleringen av regeln.  

När Cato och andra antika författare ventilerade denna uppfattning var den full-
ständigt inbäddad i ett etiskt tänkande: den byggde på husbondens utövande av 
vissa dygder, framför allt rättvisa, sparsamhet, måttlighet och flit. Jag har tidigare 
argumenterat för att denna etik levde kvar när frasen omformulerades för den 
svenska statens räkning under 1600-talet.30 

Om det fanns en rätt ordnad och en fel ordnad handel, fanns det också rätta och 
orätta utövare. Vi kommer då in på handelsmannens roll och betydelse för de eko-
nomiska idealens uppfyllelse. Om vi återgår till den definition av merkantilismen 
som Magnusson gett oss, innebar merkantilismen ett utrensande av etiska element 
ur det ekonomiska systemet. Enskilda individers dygd eller last blev då inte längre 
intressanta drivkrafter i det ekonomiska systemet, som istället upprätthölls och styr-
des av naturlagsliknande mekanismer. Den vetenskap om handeln som Magnusson 
beskriver den engelska merkantilismen som, var en lära om marknadens meka-
nismer, inte om marknadsaktörernas moraliska halt.  

Magnusson har i samma arbete påpekat att flera svenska författare under 1700-
talet visst ansåg att det på det ekonomiska området existerade lagliknande meka-
nismer, till exempel vad gäller regleringen av priset på vissa varor eller på arbets-
kraften. Samtidigt menade de dock även att dessa mekanismer inte kunde lämnas åt 
sig själva, eftersom de också utgjorde hot mot samhällets välfärd. Dessa mekanismer 
kunde till exempel föra över arbetare från ett yrke till ett annat, därför att dessa 
ansåg sig få bättre betalt där, men denna utveckling skulle då ligga utanför samhäl-
lets kontroll och huruvida dess verkningar var goda eller onda var omöjligt att 
avgöra i förväg. Den enda kraft som kunde avgöra vad som var lämpligt för sam-
hället var staten, som genom sina åtgärder kunde garantera samhällets ordning.31 

Även om det alltså fanns en medvetenhet hos vissa författare om ekonomiska 
samband och mekanismer, förblev tilltron till dessa låg: deras kraft, inte bara att 
forma ekonomin, utan att forma den i rätt riktning genom att öka, och inte 
minska, samhällets resurser och välfärd, ifrågasattes. Det ekonomiska systemets 
mekanismer fick spelrum endast om man inget gjorde, och om man lät aktörerna 

                                                 
30 I Runefelt 2001, särskilt kap. 4 och 5. 
31 Magnusson 1999, s 261f. 
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på marknaden agera utifrån sina naturliga förutsättningar. Det var dock sällan 
något attraktivt alternativ. Det framgår inte minst av synen på handelsmannen.  

György Nováky har i en artikel visat på en bland svenska makthavare och eko-
nomiska skribenter under 1600-talet vanlig bild av handelsmannen, som en egen-
nyttig person som agerade med egen profit i sikte och utan tanke på det allmänna 
bästa. Köpmannen upplevdes då ibland som ett hot mot samhället i stort, dels för 
att han inte tog hänsyn till handelsbalansen och landets vinning, dels för att han, 
om han var framgångsrik, gärna strävade efter adelskap och därmed bröt med den 
hierarkiska ordning som samhället byggde på. Denna hotfulla individ kontrastera-
des mot en idealbild av en ansvarstagande handelsman, som alltid satte landets väl 
framför sitt eget, även om det innebar lägre profiter. 32 

Denna bild förblev levande under hela frihetstiden. Janne Lindqvist har i sin 
studie över begreppet dygd i tillfällestryck till handelsmän under 1770-talet visat att 
dygden ställdes mot egennyttan i hyllningar av och begravningsdikter över 
handelsmän. Som Lindqvist senare utrycker det framställdes samhällsnyttan i hans 
källmaterial ofta som dygdens yttersta mål. En dygdig handelsman kunde mycket 
väl vara framgångsrik, men inte på det allmännas bekostnad: för honom var vinsten 
mindre viktig än medmänniskornas väl. Lindqvist argumenterar för att denna bild 
av den gode handelsmannen som samhällsnyttig hänger samman med merkan-
tilistiska föreställningar om samhällsnytta.33 Det invänder jag inte alls emot, men 
man kan väl lika gärna vända på resonemanget och säga – som jag gör i kapitel 2 – 
att även dessa föreställningar bottnar i en klassisk uppfattning om dygden som det 
samma som nytta: för såväl de ekonomiska tänkarna som handelsmännens 
panegyriker kontrasterades egennyttan mot dygden eftersom den definitionsmässigt 
inte kunde vara dygd.  

Såväl av Novákys som av Lindqvists i övrigt helt olika undersökningar framgår 
att det vid de olika tidpunkterna fanns två typer av handelsmän. Det fanns en rätt 
handelsman och en motbild till denna. Den rätta handelsmannen drevs av ett 
endast måttligt vinstintresse som var förenligt med det allmänna bästa. Hans mot-
bild, den egennyttige handelsmannen, styrdes däremot enbart av möjligheten till 
egen vinst. Denne var ofta en kramhandlare, vilket i dess negativa betydelse innebar 
en som handlade i minut med småprodukter, ofta sådana som han själv importerat. 
Kramhandlaren ansågs saluföra onödiga och luxuösa produkter, vars försäljning 
inverkade negativt, såväl på svensk handelsbalans och svenskt oberoende, som på 
undersåtarnas seder och moral.  

Nováky har visat att Christopher Polhem under 1720-talet upprätthöll 1600-
talets bild. Denne skrev till exempel år 1722 att fel varor togs in i landet genom de 
vinstbegivna köpmännens försorg, emedan de inte var intresserade av att ta in det 
som behövdes. De handlade helt enkelt med de varor som gav störst profit utan 
någon hänsyn till huruvida de var skadliga för enskilda individer eller för samhället i 
                                                 
32 Nováky 1993, passim, särskilt s 226ff. 
33 J Lindqvist 2002, s 212, 225, 229. 
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stort. De agerade kramhandlare, då de varor de tog in var onödiga och lyxbetonade, 
och gjorde den välbärgade ungdomen benägen att hemfalla åt lättja och högfärd.34 
Under det följande decenniet finner man bland tecknarna av den egennyttige köp-
mannens bild såväl Olof Dalin som Carl Carleson. Dalin tar ofta upp ämnet i 
Argus, där han menar både att framgångsrika köpmannafamiljer snart överger sitt 
yrke för att leva över sitt stånd – något som Anders Nordencrantz i Arcana (1730) 
liksom i ett riksdagsmemorial år 1726 menade borde förbjudas – och att köpmän 
inte tar sitt samhälleliga ansvar:  

 
En god rikes Lem håller det icke för nog, at föda sig sielf och skrapa Penningar tilhopa, 
utan han will bidraga til hela Kroppens hälsa.35 
 

Lite senare heter det att allmännyttan är en god köpmans ledstjärna, samt att denne 
säljer svenska varor utomlands och importerar det som inte kan göras i riket, som 
salt och vin, istället för att tänka på sin egen profit och ta in onödiga produkter.36  

Den egennyttige köpmannen står i fokus i Argus nummer 8 den första årgången 
(1733), ett nummer som av Dalinforskningen dock antas vara skrivet av någon 
annan än Dalin. Där framställs köpmannen som en person med endast sin egen 
vinning i sinnet; en ond människa som gärna såg andra människor, ja hela landet, 
falla i fattigdom och ruin om han endast gjorde sig en förtjänst därpå. Där står 
följande apropå riksdagens satsningar på att bygga upp landets manufakturer:  

 
Nu nyligen har jag återigen märkt i samtal med sluga köpmän, på Grigsbys Caffe-Hus, 
som förstå, både hwad fördel Swerige sig härigenom kan förskaffa, som hwad skada 
dess gamla Handelsmän lära taga, at de lika som få nytt hopp, at det späda och än lika 
wacklande wärket skal kunna kastas öfwer ända.37 
 

Sådana var de, de egennyttiga köpmännen: Sveriges väl, här representerat av 
manufakturerna, ville de kullkasta för att inte gå miste om personliga vinster. 
Platsen för deras ränksmidande var knappast godtyckligt vald, då kaffedrickarna 
ansågs vara slavar under en last – både kaffedrickare och orätta köpmän var skadliga 
för samhället och offer för sin egen egennytta.  

Även Carl Carleson framhåller i Hushålds-Råd den egennyttiga köpmannens 
skada. En del handlande föredrar att ta in diverse lappri och ”sådant, som alenast 
tiänar til fåfänga och flycktiga sinnens förlustande”, och samtidigt föra ut landets 

                                                 
34 Polhem, ”Om Riksenss Cultur [2]”, bilaga till brev till Eric Benzelius 18/9 1722, Polhem 1941-
1946, s 156f. Nováky 1993, s 227. 
35 von Dalin 1910, s 123; detta nummer (s 116-123) är en allegori över den svenska 
kapitalbristen, vari köpmännen utmålas som huvudansvariga. Nordencrantz 1730, kap 3; Herlitz 
1991, s 285. Memorialet gavs ut på nytt av Nordencrantz 1765 under titeln Hwad rätte och 
förmögne köpmän i ett land uträtta kunna... 
36 von Dalin 1910, s 141. 
37 Ibid., s 52. Om att numret inte är skrivet om Dalin samt för spekulationer om vem som kan ha 
skrivit det, se Hesselman och Lamm 1919, s 9. 
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råvaror, eftersom de på detta sätt gör större vinster, något som är så allvarligt att det 
leder till hela nationers fördärv.38 Det föll på samhällets makthavare att se till att 
handeln var väl inrättad, varmed avsågs att den var ordnad i enlighet med den in-
hemska produktionens behov samt med oberoendeidealet. Det innebar att köp-
männens agerande måste noga iakttas för att inte agera mot det allmänna bästas 
intresse, till handelsbalansens, samhällets och sin egen skada:  

 
Jag sade med flit, en wäl inrättad Handel; Ty om man handlar och intet gifwer noga 
ackt, på huru hwar telning eller del af Handelen utskiuter och wäger, handlar en Re-
publique sig snart förlorad, så wäl som en enskylt Kiöpman.39 
 

Det är föga förvånande att en författare som Anders Berch, som med sitt arbete om 
den politiska aritmetiken visat i vilken hög grad han ansåg att människan hade 
möjlighet att forma sin ekonomi, inte går in på marknadens mekanismer i särskilt 
hög utsträckning. Han menar heller inte att köpmännen bör låta sig ledas av den 
personliga vinningen. Han kritiserar i Sätt at igenom Politisk arithmetica de 
egennyttiga köpmännen och tillskriver dem delvis ansvaret för att ett land får en 
negativ handelsbalans: de för in de onödiga produkter som leder till att landets 
kapital förs ut över gränserna – återigen porträtteras en kramhandlare. Bilden 
tecknades tydligare i Berchs ungdomsverk från 1730, De felicitate patriæ per 
oeconomiam promovenda, en avhandling framlagd under astronomie professor 
Anders Celsius presidium: där sades att krämarna sög must och märg ur folket för 
att berika sig själva.40  

Liksom Dalin, Carleson och även Wrede – denne kontrasterade som vi ovan sett 
de egennyttiga köpmännen mot de allmännyttiga – var många noga med att betona 
skillnaden mellan en god handelsman och en dålig. Den egennyttige köpmannen 
var en riktig motbild eller ett negativt ideal för var och en att undvika att efterlikna. 
Thomas Plomgren, själv framstående handelsman, delade till exempel upp utrikes-
handeln i två typer: den enskilda och den nationella (som inte har något med inri-
keshandel att göra). Den enskilda var den som handelsmän bedrev endast för sin 
egen vinsts skull, utan hänsyn till landets behov. Det handlar alltså om en egen-
nyttig aktivitet: en alltför dyr import av nödvändighetsvaror när billigare alternativ 
fanns, en införsel av onödiga och luxuösa varor som drev folk till högfärd och yp-
pighet, en export av landets oförädlade resurser. Den nationella handeln däremot 
var den som gagnade det allmänna bästa genom införseln av oumbärliga varor och 
utförseln av egna bearbetade produkter; den där handelsmannen bortsåg från att 
maximera sin egen profit på kort sikt, för att istället gagna landet och bidra till dess 
styrka och välfärd.41  

                                                 
38 C Carleson 1734-1735, feb 1734, s 6; se även maj 1734, s 26. 
39 Ibid., jan 1734, s 15f. 
40 Berch 1746a, s 87; Schauman 1912, s 93. Även Liedman 1986, s 59-62, ger en ingående 
redogörelse för Berchs avhandling. 
41 Plomgren 1740, s 330ff. 
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Vi finner uppdelningen mellan rätta och orätta köpmän i en rad skrifter under 
hela frihetstiden. Abraham Sahlstedt diskuterar handelsmannens roll i flera små 
skrifter från 1760-talet, där denna uppdelning är tydlig: det är viktigt att de svenska 
handelsmännen är rika, eftersom en blomstrande handel förutsätter stora kapital, 
men det är helt väsentligt hur de uppnår sin rikedom. Många rynkar enligt Sahl-
stedt på näsan när man talar om att köpmännen bör vara rika, men man bör då 
skilja på rätta och orätta köpmän: 

 
Hwad tycker du, kära Publicum, om jag säger at en Köpman bör wara rik. Rynk intet 
på näsan, ty jag menar intet en rikedom som samlas igenom det at skinna och skafwa 
dig. Sådane blodiglar äro en styggelse, och deras rikedom et röfweri.42 
 

Sahlstedt, som i dessa texter visar sig vara en stor vän av en statlig reglering av hela 
näringslivet, menar att det bör inte vara en omöjlighet att gynna de rätta och för-
driva de orätta:  

 
Kan det icke förenas, at uti sin rörelse uprätthålla och gynna en köpman, som på låfligt 
och tillika nyttigt sätt, blifwit förmögen, och betaga en skinnare alla utwägar at rickta 
sig på det allmännas kåstnad.43 
 

Samma mening framkommer i en skrift av Ephraim Otto Runeberg från år 1765. 
Runeberg, som i texten kritiserade hattarnas privilegiepolitik och därför förts till det 
frihetliga lägret, satte även han vad gäller köpmännens beteende sin tilltro till staten 
och dess författningar (se även kapitel 7). Hittills hade ”författningarna”, det vill 
säga de befintliga lagarna och regleringarna, gynnat de orätta köpmännen, eller 
rättare lockat somliga köpmän, tack vare dessas fallna natur, att bli orätta. En klok 
regering agerade dock annorlunda, eftersom den utformade reglerna på så sätt, att 
det inte fanns ”någon annan wäg til winnings, än den som leder til allmänt wäl”.44 
Det som dock i slutändan skiljer en rätt handelsman från en orätt, är att den 
tidigare, i de fall han ser att lagarna och regleringarna faktiskt är felaktiga och ger 
honom möjlighet att tillfredsställa en samhällsskadlig egennytta, trots detta låter bli 
att välja denna breda väg, ihågkommande att alla egendomar endast är ett lån och 
att den största rikedomen för såväl detta som nästa liv är ett rent samvete.45  

Att den egennyttige handelsmannen var ett levande motiv under frihetstiden är 
inte förvånande: den gestalten utgör ett givet problem i ett samhälle vars eko-
nomiska ideal bygger på ett tillvaratagande av resurserna, en hög grad av autarki 
samt en import och export reglerad i enlighet med dessa mål. Det var självklart att 
köpmannen hade som syfte att göra en vinst, men i vad mån var det förenligt med 

                                                 
42 Sahlstedt 1765a, s 4; 1765b, s 1; Se även t ex C Carleson 1734-1735, juni 1735, s 25; Odel 
1739 (opag.); Salander/Röding 1750, opag [s 6f]; Burtz 1765, s 11. 
43 Sahlstedt 1766, s 3.  
44 E O Runeberg 1765, s 25. 
45 Ibid., s 25. 
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samhällets intressen? Profitmaximering kunde naturligtvis lika gärna innebära att 
köpmannens egna intressen kolliderade med samhällets. Angrepp på den egen-
nyttige köpmännen var sålunda en del av det gamla ekonomiska idealet. Dessa 
utgjorde ett hot mot resurstillvaratagandet, mot sparsamheten, mot måttligheten 
(som vi skall studera i nästa kapitel) – och mot de för oberoendet så viktiga manu-
fakturerna. I en text från 1764 översatt från tyska påstods att handeln måste vara 
måttlig, och ekade Polhems kombinerade moraliska och ekonomiska argument. 
Handeln kunde inte vara måttlig om handelsmannen utifrån sitt eget kortsiktiga 
vinstintresse tilläts att ta in alla tänkbara produkter som han kunde tjäna pengar på. 
Då motverkades inte endast oberoendet, utan gavs genom dessa produkters yppiga 
karaktär befolkningen en smak på onödiga utländska produkter: 

 
Så länge icke handeln går utom sine af naturen föreskrefne gränsor, orsaker den, et 
folks lycksalighet, genom de förmånlige fölgder den förskaffar. Men då den öfwerskri-
der deße gränsor, och då den utwidgar sig för långt, gifwer den en nation tycke för 
främmande nödtorfter, och retar den samma at förnöja dem.46 
 

Av den anledningen kommer de länder som lägger för stor makt i handelsmännens 
händer att gå under. Även när handelsmännen diskuteras är dygd allmännytta och 
egennyttan dess motsats, men handelsmännens egennytta verkar i kanske till och 
med i högre grad än andras motverka samhällets bästa – eller kanske gjorde vinst-
möjligheterna att köpmännen riskerade att vara extra hemfallna åt egennyttan. 
Jacob Faggot antydde detta i Svenska Landtbrukets hinder och hjälp (1746), när han 
menade att de som ägnade sig åt att importera varor alltid hade att vinna på att det 
egna landet led brist; särskilt allvarligt blev det vad gällde den omfattande spann-
målsimporten.47 Handelsmännens egennytta stod i detta fall på kollisionskurs med 
vad som angavs som det allmänna intresset. 

Frågan om den orätte kramhandlarens skadlighet för seder och hushållning kul-
minerade tidigt under frihetstiden, nämligen i form av debatten kring det år 1731 
bildade och privilegierade Ostindiska kompaniets nytta eller skada. Under 1730-
talet var debatten stundtals hård kring kompaniets verkan på ekonomin. Debatten 
gällde huruvida det då var en allmännyttig institution, eller en verksamhet som 
oförblommerat gynnade ett fåtal på flertalets bekostnad. Kompaniet motiverades 
genom att det gav landet tillgång till kinesiska och andra orientaliska varor direkt 
från första hand, och inte via mellanhänder, främst Holland, som också, i egenskap 
av manufakturproducerande stater, uppfattades som motståndare till det svenska 
oberoendet. De produkter som kompaniet tog in i riket gjorde dock att det också 
väckte ilska.  

I samband med riksdagen år 1734-35 utkom en rad skrifter som kritiserade 
respektive försvarade kompaniet. Enligt kritikerna var kompaniet till fullo ett utslag 

                                                 
46 Schmid 1764, s 8f. 
47 Faggot 1746, s 96f. 
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för vissa privilegierade personers oförblommerade egennytta. Johan Arckenholtz – 
senare känd som historisk författare och en ivrig och förföljd motståndare till hatt-
partiet – menade att om kompaniet skulle ha varit till nytta, hade dess intressenter 
sett till att föra in varor som behövdes i landet, för att istället saluföra lyxbetonade 
konsumtionsvaror som porslin, te och sidentyger. Som det var nu liknade Arcken-
holtz kompaniet ” wid de Egyptiske magre nöten, som upsluka alt det goda och 
fetman som finnes här i Landet: wid en swamp, som insuger oc uttorkar ända til 
blodet och sielfwa märgen, och lemnar allenast en torr benragla qwar”. Eftersom en 
rad av intressenterna var utlänningar, liknade han dessa vid flyttfåglar, som åt upp 
allt det goda under sommaren, för att sedan lämna ett svältande folk åt sitt öde 
under den långa vintern.48 Arckenholtz menade som så många andra, att en handel 
skulle vara ordnad på så vis, att endast varor som krävdes inom landet eller sådana 
råvaror som kunde användas inom manufakturerna skulle importeras. Utifrån en år 
1734 översatt text av den engelske författaren Charles Davenant om det engelska 
Ostindiska kompaniet gör Arckenholtz en jämförelse mellan de två kompanierna. 
Det engelska kompaniet var allmännyttigt, eftersom de onödiga produkter som 
hämtades i Kina endast transporterades som barlast att vidareexportera, medan den 
riktiga lasten utgjordes av nödvändighetsvaror. Ett undantag var till synes te, men 
enligt Arckenholtz var te ingen onödig produkt i England, eftersom man där 
saknade andra drycker! Det svenska kompaniet däremot fraktade enbart galanterier 
och meningslösa konsumtionsvaror. Om sådana varor alls behövde konsumeras 
skulle de tillverkas av landets egna manufakturer. Den ostindiska handeln 
motverkade sålunda den inhemska manufakturproduktionen.49  

Uppdelningen mellan rätta handelsmän och krämare blir tydlig hos Arckenholtz 
– för vad var kompaniet om inte endast en enorm kramhandlare? Däri låg kritikens 
kärna. Kompaniet själv hade inte rätt att driva minuthandel, och sade sig heller inte 
göra det, men i själva verket hade det blivit dess huvudsyssla. Det sålde enligt 
Arckenholtz i en rad städer en mängd onödiga produkter, som ”allehanda slags 
Band, Lißor, Snillior, Kambar, Thé, etc. Samma kritik framförs av en Isak Frietz, 
också i en text från 1734 – den liksom ytterligare två pamfletter av Arckenholtz var 
repliker på ett försvar av kompanihandeln framställt av Carl Carleson i november-
numret av dennes tidskrift Hushålds-råd.50 Frietz menade att privilegier kunde dras 
tillbaka om deras innehavare missbrukade dem eller inte levde upp till dem. Det 
gällde kompaniet: det fanns ”intet det ringaste spor” i oktrojen av att kompaniet 
skulle ha frihet att bedriva handel med varor som var förbjudna enligt gällande 
överflödsförordningar. Ändå lät kompaniet införa stora mängder av sådana varor för 
försäljning. Frietz förankrade sin kritik i den gängse synen på hur hushållningen bör 

                                                 
48 Arckenholtz 1734, opag [s 8]. 
49 Ibid., [s 9, 18f]. Charles Davenant, Anmärkningar angående Ostindiske Handeln, framstälte uti et 
bref til Hertigen af Buckingham, Stockholm 1734. 
50 Arckenholtz återkom även i samband med riksdagen 1738 till frågan med en snarlik pamflett; 
se Arckenholtz 1738, opag [s 7f].  
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ordnas: ett lands styrka bestod i en stor mängd invånare och i en stor mängd pengar 
och varor; styrkan nåddes först genom ett välutvecklat jordbruk, sedan genom alle-
handa manufakturer och hantverk, och sist genom en handel som var rättad efter 
manufakturernas förkovran och understöd. Kompaniet kunde inte på något sätt 
svara emot detta, då det agerade kramhandlare när det sålde förbjudna varor, och 
därigenom motverkade det allmänna bästa.51 

Carlesons försvar för kompaniet gick huvudsakligen ut på principen om handel 
ur första hand. En import av porslin från Kina var om inte annat ändock betydligt 
mindre skadlig än en import av Delftporslin från Holland. Han betonade också att 
efterfrågan på siden och en del andra ostindiska produkter var så stor i Sverige att 
den inhemska produktionen ännu inte räckte till. Det var då helt riktigt att till-
fredsställa det övriga behovet genom en import direkt från Kina. Den ostindiska 
handeln kunde också innebära ett uppsving för en svensk ylleindustri, eftersom 
Kineserna efterfrågade ylletyger. Carleson, som ju var en stor vän av 
manufakturerna, beklagade att de ostindiska fartygen nu förde med sig engelska 
ylletyger till Kina. 52  

Det gick sålunda enligt Carleson inte att anklaga kompaniet för egennytta. Där-
emot riktade han mellan raderna anklagelser mot sina meningsmotståndare för att 
tala i egen sak: det framgår att Carleson såg stockholmska manufakturintressenter 
bakom Arckenholtz anonyma pamflett.53 Det var också så att flera stockholmska 
manufakturföretag verkade för att begränsa kompaniets rättigheter; så till exempel 
gjordes ett fåfängt försök av personer med intressen i Rörstrand att införa ett 
införselförbud på kinesiskt porslin i och med att oktrojen skulle förnyas år 1746.54 

Debatten om det ostindiska kompaniets nytta och skada aktualiserades igen vid 
olika tillfällen. Vid riksdagen 1738 kom återigen en rad pamfletter, men därefter 
blev bidragen mer sporadiska.55 Kompanihandeln kritiserades för dess kramhandel 
och dess införsel av onödiga, för sedligheten skadliga varor i Jakob Mörks och 
Anders Törngrens roman Adalriks och Giöthildas äfwentyr (1742-1744), varefter 
mer bränsle hälldes på elden i och med att oktrojen skulle förnyas år 1746. Som 
Birger Sallnäs visat blev då kritiken mot det Ostindiska kompaniet för att ta in lyx-
varor och för att endast gynna några rika intressenter på flertalets bekostnad, ett 
slagträ i den politiska maktkamp som ägde rum kring åt vilka den nya oktrojen 
skulle ges. En av mössornas ledande gestalter Samuel Åkerhielm framhöll nämligen 
detta när han propagerade mot hattpolitikernas förslag till förnyat förtroende för de 

                                                 
51 Frietz 1734, s 1, 6ff, 30f; citat s 31. Se även Anonym 1734, s 3f; denna nämner dock även 
fördelarna med kompaniet samt efterlyser en medelväg mellan kritiker och försvarare.  
52 C Carleson 1734-35, juni 1734, t ex s 11, 15, 17, november 1734, s 21. 
53 Ibid., november 1734, s 5. 
54 Bæckström 1930, s 53. 
55 Petander 1912, s 14-16 tar upp 1730-talets debatt. Bland 1738 års pamfletter kan förutom 
Arckenholtz 1738 nämnas Förklaring Öfwer Twenne Nyligen Utkomne Skrifter, Om den Ostindiske 
Handelen. Stockholm 1738, som i satiriskt manér angriper denna, samt Närmare förklaring öfwer 
den ost-indiske handelens skadelighet i anseende til Swerige, Stockholm 1739. 
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gamla (hattvänliga) intressenterna.56 Året därpå sammanfattade Christian König i 
den sjätte tomen av hans omfattande Lärdoms-Öfning argumenten såväl för som 
emot. Där framgår återigen att den främsta kritiken rörde landets oberoende, sam-
tidigt som den hade en tung moralisk slagsida, eftersom de varor som fördes in var 
av onödig och luxuös karaktär:  

 
At de Chinesiske waror ej i sig sielfwe hafwa något werkeligit wärde, nytta och warak-
tighet, utan bestå i flärd och bräckliga käril, som allenast tjena til ökande af den Riket 
förderfwande öfwerflöden, deremot utgår det dyrbara metallet af Sölfwer, och wåra 
waraktiga nyttiga waror, särdeles det med så mycken möda och kostnad tilwerkade 
Järnet.57 
 

Som de främsta argumenten för framhöll König att kompaniet utgjorde en skola för 
sjömän och en anledning för landet att bygga en flotta, samt att den skapade rörelse 
i städerna. Och eftersom svenskarna nu ändå hade fått smak på onödiga lyxvaror 
och ville konsumera dem var det som Carleson sagt bättre att hämta dem ur första 
hand än ur andra. Efter detta väcktes frågan till liv vid enstaka tillfällen, som till 
exempel av Carl Hårleman i andra delen av dennes tryckta resedagbok.58 Några 
nyare argument tillkom knappast, vare sig i till exempel Johan Fredrik Krygers 
angrepp på kompaniets införsel av sidentyger i en skrift från 1756 eller i den finske 
riksdagsmannen David Davidsson Roukonens pamflett ställd till riksdagen 1765. 
Krygers text inleds med att han anklagar tidigare debattörer för att ha låtit sig ledas 
av egenintresset, varpå återstoden är ett häftigt försvar för sidenmanufakturerna; 
manufakturkommissarie Kryger avslutar hela texten med en slogan, nämligen ”at 
Swensk Man och Swensk Qwinna bör wara klädd i Swensk drägt”.59 Framför allt 
riktar Kryger in sig på kompaniets roll som kramhandlare eller i alla fall spridare av 
onödiga produkter som säljs i minut i städerna – ofta emot rådande 
överflödslagstiftning. Ett problem är enligt Kryger att kompaniets sidenprodukter 
förvisso är av sämre kvalitet, men betydligt billigare, varmed en skadlig yppighet 
och fåfänga sprids i riket, och det även bland de lägre stånden:  

 
Ty warans goda pris lockar Köparen och retar hans böjelse för yppighet och granlåt: wi 
hafwe werkan deraf i händerna; ty ho wet icke, at den gyllende tiden, då Pigorna börjat 
kläda sig i Sidentyger, fåt sin uprinnelse af det härliga köpet på Ost-Indiskt kram?60 
 

Kompaniet framställdes alltså som onda kramhandlare vars försäljning stod i strid 
mot rikets intressen: Det ledde till att ”hela Landet war upfyllt med främmande 
kram”. Pigor köpte sidenklänningar, och de rika köpte två kläden i stället för ett, 

                                                 
56 Sallnäs 1947, s 194f. Mörk och Törngrens bidrag har noterats av Stålmarck 1974, s 121-127.  
57 König 1765, s 212f. Se även Petander 1912, s 16f, not 1. 
58 Hårleman 1751, s 138-143. König 1765, s 214f om fördelarna.  
59 Kryger 1756b, s 26. Om tidigare debattörers egenintresse, s 4. Nämnda riksdagspamflett är 
Roukonen 1765; den bemöts av Lemström 1765b, s 81f. 
60 Kryger 1756b, s 9.  
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när de var så billiga som kompaniets varor. Inte bara de svenska sidenfabrikerna 
skadades, utan även ylletillverkningen, eftersom kompanihandeln medfört den 
osedliga uppfattningen att ylle var ”gement”.61  

Kompaniets egennytta manifesterade sig i dess försök att kringgå lagstiftningen. 
Genom en serie dekret hade bruket av vissa ostindiska tyger förbjudits i syfte att 
skydda den inhemska tillverkningen, men genom att ge förbjudna tyger nya namn, 
kunde de återigen saluföras:  

 
Ty Ost-Indiska Fartygen förde, tid efter annan, med sig åtskilliga Tyger, hwilka wäl 
hade andra namn [än de förbjudna tygerna], men til anseende och bruket woro ena-
handa med dem, som här i Landet tilwerkades; exempel derpå äro de Ost-Indiska 
Tygerna, som blifwit kallade blomerade Peaux de Soye, men i sig sjelfwa äro intet 
annat, än wåra Siden-Drogvetter.62 
 

Vid sidan av att vara kramhandlare tilldelades de orätta handelsmännen ytterligare 
en egennyttig roll, nämligen monopolistens. Om kramhandlarkritiken tidigt fick en 
topp genom diskussionen om kompaniet förblev monopolkritiken ungefär jämn-
stark under frihetstiden. Frihetstidens kritik av monopol utgjorde inget för tiden 
nytt utan var ett arv från stormaktstiden. Det har förekommit olyckliga missför-
stånd på denna punkt då en kritik av monopol har tolkats som ett uttryck för en 
mer modern (läs liberal) syn på ekonomi.63 Monopolkritiken utgjorde dock ett stå-
ende inslag i det europeiska ekonomiska tänkandet under tidigmodern tid. I själva 
verket var den ursprungligen en produkt av det hierarkiska ståndssamhällets strikta 
ramar. Monopol innebar att en enskild individ eller grupp från en näring ute-
stängde andra, vilka inom den hierarkiska samhällsordningen hade samma rätt att 
sysselsätta sig med den. Det var ett i allt egennyttigt beteende, eftersom inte bara ett 
antal aktörer berövade sin rätt, utan även därför att monopolisten såg till sin egen 
profit när verksamheten egentligen borde gagna det allmänna bästa.  

Den rätte handelsmannen kunde inte vara en monopolist. När Johan Arcken-
holtz gick till storms mot kompaniintressenternas egennytta framhöll han inte 
endast att de var kramhandlare, utan att de till råga på allt strävade efter att erhålla 
ett monopol inom landet på denna handel.64 Hans meningsmotståndare i 
Kompanidiskussionen, Carl Carleson, gick till angrepp mot monopolet såväl i Sedo-
lärande Mercurius 1731 som i Hushålds-Råd 1735: monopolisternas beteende var 
egennyttigt eftersom de stegrade priserna på varorna: de satte därigenom alldeles 
uppenbart sin egen vinning framför samhällets bästa, då högre priser innebar såväl 
fattigdom som en sämre utvecklad inhemsk industri.65 

                                                 
61 Ibid., s 10, 14, citat s 13. 
62 Ibid., s 14. 
63 Om detta. se Runefelt 2001, s 204f. 
64 Arckenholtz 1734, s 16. 
65 C Carleson 1730-1731, nr 2:9; 1734-1735, juli 1735, s 12. 



Dygden som välståndets grund 

 96 

Anders Berch kritiserade monopol och monopolister vid ett flertal tillfällen. I 
Inledning Til Almänna Hushålningen tog han upp skadligheten med monopol vad 
gäller såväl hantverks- och manufaktursammanslutningar som köpmän och han-
delskompanier. Senare återkom han till den vanliga ståndpunkten, att monopol 
driver upp priserna till vissas fördel men det stora flertalets skada.66 I en avhandling 
från 1754 framhöll Berch och respondenten Johan Låstbom (som år 1759 själv blev 
professor i ekonomi) att monopol var ett problem inte endast inom handeln utan i 
alla näringar, så fort någon utestängdes från sin rätta syssla eller gav sig in på någon 
annans. Monopol liksom dess lika skadliga motsats, polypol eller mångsyssleri, ska-
pade fattigdom, drog upp priserna, medförde brist på vissa varor och för mycket av 
andra, samt gagnade fåtalet på flertalets bekostnad. Berch/låstbom konstaterade 
dock att det var svårt att bekämpa dessa yttringar, eftersom de bottnade i männi-
skans väsen:  

 
Och ehuru det synes, at desse olägenheter af wisse Personers monopolier skulle kunna 
förekommas, genom förnuftiga författningar och stadgar; så wisar likwäl förfarenheten, 
huru swårligen det låter sig göra, så länge egennyttan hwaraf människorna merendels 
regeras, emot alla goda anstalter gör beständigt hinder.67 
 

Monopolkritiken återkommer sedan i snarlika former under återstoden av frihets-
tiden. Att monopolet angrips på ett liknande sätt som hos Anders Berch i Erik 
Salanders tämligen svårlästa Tre blinda Fritrafware I wårt Samhälle (1749) förvånar 
till exempel inte, eftersom monopolisten utgjorde en av denna ekonomins tre 
skadliga ryttare (de två övriga var mångslöjden, det vill säga mångsyssleriet. och 
förköpet, det vill säga att egennyttiga köpmän köpte upp hela lager på landsbygden 
varmed andra aktörer utestängdes, det vill säga en form av monopol). Därefter 
finner man samma kritik hos författare som Johan Fredrik Kryger, Anders 
Schönberg och Edvard Fredrik Runeberg – liksom under 1750- och 1760-talen 
även hos dem som framträdde som kritiker av den rådande ordningen, såsom den 
sistnämndes bror Ephraim Otto Runeberg, den sene Anders Nordencrantz och 
Henrik Lemström, som författade en kort pamflett betitlad Om Monopolier (1765) 
– dessa kritiker behandlas mer ingående i kapitel 7.68 

Alla monopol var dock inte av ondo. De som gagnade det allmänna bästa var 
tvärtom av godo och av vikt. Understödet till manufakturerna liksom privilegierna 
för det ostindiska kompaniet och andra handelskompanier kunde ses – och sågs – 
som monopol eller privilegier som gynnade en enskild aktör på bekostnad av andra. 
Detta var man medveten om vid denna tid, men flertalet såg inget problem i att 
understödja manufakturerna. Initialkostnaderna var höga och kunde knappast för-

                                                 
66 Berch 1747, s 235ff; 295; 1749, s 12. 
67 Berch/Låstbom 1754, s 4f, citat s 5. 
68 Kryger 1758, s 33; 1763, s 144; 1764b, s 20; E F Runeberg 1760, s 20; Burtz 1765, s 10; 
Schönberg 1767, s 57. För kritiker av den gängse uppfattningen, se Nordencrantz 1756, s 14f, 
31f; Lemström 1765a; E O Runeberg 1765, s 7, samt kap 7. 
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väntas från enskilda individer. Likaså krävdes stora kapital för kompanihandeln, 
som möttes av hård utländsk konkurrens: den kunde knappast drivas utan särskilda 
privilegier. Nordencrantz menade i Arcana (1730) att även om sådana kunde upp-
fattas som monopol, krävdes de för den allmänna hushållningens skull. Dalin 
uttryckte saken på ett annat sätt, då han skrev att fliten behövde privilegier, medan 
lättjan – och därmed en ringa inhemsk industri, en undervikt i handelsbalansen och 
ett oberoende gentemot utlandet – inte behövde dem: den kunde förstöra ett sam-
hälle utan hjälp av myndigheterna.69 

Avslutning: människan kan välja, men väljer vanligen fel 

I detta kapitel har det inte varit min avsikt att försöka påstå att de frihetstida eko-
nomiska tänkarna saknade alla insikter om ekonomiska samband och mekanismer, 
såsom hur efterfrågan och utbud verkar på prissättningen. Det gjorde de inte. Det 
kan dock sägas att de inte var bärare av en konsekvent syn på ekonomin såsom ett 
sammanhängande system styrt av generella, opersonliga och närmast naturlagslik-
nande lagar. Undersökningen har visat att det inom oberoendeidealet rymdes en 
syn på handeln som en viktig del i skapandet av ett nationellt välstånd. Handeln 
måste dock vara rätt ordnad – underordnad – i förhållande till det inhemska till-
varatagandet och förädlandet av resurserna. Handeln skulle framför allt inte 
motverka den begynnande svenska industriproduktionen. För att handeln dock 
skulle kunna bli rätt ordad gällde det att dess utövare, handelsmännen, även de var 
”rätta”. Den rätta handelsmannen var en dygdig sådan som satte samhällets väl 
framför sitt eget. De egennyttiga handelsmännen utgjorde tydligen ett problem i 
samhällskroppen, eftersom deras vinstbegär innebar beteenden som gick stick i stäv 
med det allmänna bästa.  

Egennyttan hade en framträdande roll i diskussionen om handeln, som i hög 
grad sågs som underordnad ett oberoendeideal. Men hur kan vi veta att begreppet 
egennytta inte endast var retorik, ett skällsord att slänga i ansiktet på sina 
meningsmotståndare? I viss mån var det naturligtvis just så: de som man ansåg age-
rade på ett skadligt vis kritiserade man för att vara egennyttiga – detta framgår 
tydligt i debatten om det Ostindiska kompaniet. Vare sig egennyttan användes som 
ett retoriskt grepp eller inte går emellertid diskussionen om den att koppla till de 
dikotomiska paren egennytta/affekt och nytta/dygd. Det som gagnar samhället eller 
det man vill utmåla som gagnande samhället är dygden, och det som skadar det 
eller påstås skada det är människans affektstyrda egennytta.70 Dessa 
etisk/psykologiska faktorer är det som främst driver samhällets utveckling; det är de 

                                                 
69 Nordencrantz 1730, s 245; von Dalin 1910, s 108C Carleson 1734-1735, juni 1735, s 17f; juli 
1735, s 14f. 
70 Ett liknande exempel på hur dygd kontrasterades mot egennytta i en affekterad diskussion finns 
i Cavallin 2001, s 219ff. Artikeln rör en debatt år 1765 om ämbetsmäns nytta och löner. 
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som i debatten har störst förklaringsvärde när en författare ska beskriva huruvida en 
utveckling blir positiv eller negativ.  

Dygd och affekter eller sensitiva begär är personliga och slumpmässiga krafter i 
den bemärkelsen att en ekonomi där de utgör drivkrafterna är svår att förutsäga. De 
är etiska, normativa begrepp, vilka undflyr lagbundenheten och som inte har någon 
plats i en uppfattning om ekonomin som ett självständigt system. Etiken var inte 
under frihetstiden personlig utan sammanhängde med det allmänna bästa, med 
politikens yttersta syften. Politiska mål och etiska medel var alltså fortfarande 
väsentliga i det ekonomiska tänkandet, varför det ännu var en bra bit kvar till den 
”Vetenskap om handel” som sedan länge florerade i England. 

Dessa förklaringsfaktorer – dygden och egennyttan – är den enskilda individens 
medvetna val: människan tenderar att vara lastbar, men hon kan välja att vara dyg-
dig. Häri ligger en avgörande skillnad mot den mer moderna syn på ekonomin som 
ett sammanhållet system som Magnusson diskuterar. Där är människan egentligen 
inte aktiv: hennes beteenden styrs av mekaniska och opersonliga lagar. I ett meka-
niskt system spelar människornas aktiva val av beteende ingen roll, hur mycket de 
än väljer: de handlar lagbundet, då valen styrs av hennes natur – utan något 
normativt element. Det är uppenbart vad gäller det moderna ekonomiska tänkan-
det, i vilket människan agerar utifrån vissa naturliga egenskaper eller så att säga 
inställningar: hon är nyttomaximerande. Människans natur har vissa naturliga drag 
som styr hennes beteende i alla situationer. Att utifrån sin natur vara nyttomaxi-
merande är inte mer aktivt än att utifrån sin natur bli hungrig då och då. 

En uppfattning om ekonomin som något som bygger på människornas benä-
genhet att vara dygdiga eller lastbara ger betydligt mer utrymme åt den aktiva indi-
viden. De mekaniska lagarna spelar ingen roll, utan det som är viktigt är antalet 
dygdiga handelsmän i förhållande till antalet lastbara. Är det stort utvecklas eko-
nomin positivt, är det lågt går det åt skogen, resurstillvaratagandet förstörs, beroen-
det blir allt djupare och svenskarna blir det folk av lastbara dumhuvuden som köper 
utländskt krimskrams. 

Det är alltså upp till de enskilda individerna om ösandet ur ymnighetshornet 
skall vara framgångsrikt, och bytet med utlänningarna lukrativt. Här stöter man 
dock på problem, som gör det äldre ekonomiska tänkandet paradoxalt. Paradoxen 
ligger i att den aktivitet som aktörerna valde ofta, om inte oftast, var icke önskvärd. 
De kunde välja, men valde gärna lastens väg framför dygdens. Varför? Även vad 
gällde det äldre tänkandet kommer vi tillbaka till den mänskliga naturen. 
Människan tenderade som vi sett i kapitel 2 av sin natur att vara lastbar, snarare än 
dygdig. Men det var endast en tendens. Hon var inte av naturen lastbar, utan hon 
hade en splittrad natur: hon hemföll ofta åt det lastbara, åt sina sensitiva begär, men 
hon kunde agera dygdigt om hon ansträngde sig. Här räcker det att säga att männi-
skans aktiva val var viktigt inom ekonomin på ett helt annat sätt än i ett modernt 
ekonomiskt synsätt, men att detta val enligt gängse människosyn också tenderade 
att vara skadligt. Jag skall återkomma till detta i avslutningskapitlet, där det framgår 
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att denna syn på människan och hennes agerande motiverade kraftiga statliga 
ingrepp i det ekonomiska livet. Genom dessa skulle individernas beteende bli 
dygdigt och staten agera som den kraft som såg till att människan valde rätt i det val 
hon trots allt hade makt att göra. 

Att den egennyttiga köpmannen i den ekonomiska litteraturen blev en särskilt 
intressant måltavla är i ljuset av detta val och människans tendens till det lastbara 
inte konstigt. Lindqvist framhåller ett exempel på att till och med de som hyllade 
handelsmän ibland kunde framställa dessa som särskilt sårbara för frestelser – natur-
ligtvis var dock det enskilda föremålet för hyllningen av sådan karaktär att han inte 
fallit för dessa.71 Denna syn på handelsmännen torde bottna i det ganska självklara 
faktum, att inte alla handelsmän eller för den delen andra affärsmän, såsom landets 
manufakturister, såg det som särskilt lönsamt att underordna sig det nationella 
oberoendeidealet. Det fanns alltså inom handelsväsendet en konflikt inbyggd 
mellan de enskilda aktörernas intressen och det överordnade, nationella målet 
såsom det formulerades i den ekonomiska diskussionen. Statens mål var förenat 
med dygd och allmännytta, den enskildes dock ofta med egennytta och lastbarhet. 
Det var därför väsentligt även för andra än panegyriker både att prisa den gode 
handelsmannen och förkasta egennyttan, och att i debatter ställa sig på dygdens sida 
och utmåla sina motståndare som egennyttiga. 

En intressant detalj, som vi inte har tagit upp i detta kapitel, men som skulle 
kunna vara föremål för en egen studie, är att köpmännens dygd är nationell. Den 
sträcker sig enligt somliga författare inte en meter över landets gränser, utan ämnar 
endast att gynna en viss samhällelig enhet, nämligen den svenska. I själva verket 
bygger, som vi sett något av ovan, hela bilden av en välordnad handel på att det 
finns odygdiga, fåfänga och lastbara människor någon annanstans i världen, som på 
grund av sin högfärd och lättja är både tvungna och villiga att köpa alla tänkbara 
nödvändiga och onödiga produkter. Om alla var lika dygdiga överallt skulle knappt 
någon handel förekomma. Den dygdiga köpmannen är en god patriot, men knap-
past en världsmedborgare.72 

                                                 
71 Lindqvist 2002, s 212f. 
72 Det fanns dock kritiker mot detta synsätt: rikshistoriografen Anders Botin menade att varorna 
var ojämnt fördelade över världen, samt att det medförde en skyldighet att handla: ”Hwilken 
förmätenhet och otacksamhet hos ett folk, som medan det will påtruga sina Waror åt andra 
länder, will intet nyttja deras tillbaka?”; Botin 1765, s 39f. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

”En örn högt uppe i luften släpper en Skylpadda ned emot en bergsklippa. Ut lapsu graviore 
ruant. At fallet må blifva så mycket svårare. Sinnebilden gifver at betrackta, huruledes gemene 
och nedrige personer sträfva efter högt stånd i verlden, och hålla sig icke vid sina lika, utan 
öfverlemna sig at föras af de höga och förnäma, som fablen berättar om Skylpaddan och 

Örnen”; Sahlstedt 1758, s 161 samt emblem nr 44. 



KAPITEL 5 

Från yppighets nytta till dygdens försvar – den 
frihetstida debatten om lyx 

Den gängse bilden av den frihetstida lyxdebatten bygger på uppfattningen att det 
merkantilistiska tidevarvet innebar den period då det ekonomiska tänkandet i all-
mänhet, och synen på lyxen i synnerhet, kom att avmoraliseras.1 För svensk del 
anses detta förlopp ha haft sin begynnelse i Anders Johan von Höpkens berömda tal 
Om yppighets nytta i vetenskapsakademien år 1740. Detta påstås ha varit den första 
egentliga utläggningen inom svensk litteratur av lyxens ekonomiska funktion och 
verkningar i ett samhälle. Tidigare hade lyxen fördömts utifrån en religiös eller en 
moralisk ståndpunkt, medan ekonomiska aspekter varit frånvarande. von Höpken 
däremot framhöll lyxens stora ekonomiska nytta i ett samhälle. En inhemsk lyxkon-
sumtion borde leda till en inhemsk lyxindustri, och följaktligen till sysselsättandet 
av en lång rad hantverkare, konstnärer, arbetare och fattiga, vilka annars skulle gå 
sysslolösa. Sparsamheten, länge prisad av otaliga moralister, framhölls som skadlig.2 

Centralt i von Höpkens tal var bejakandet av människans egennyttiga begär. De 
tidigare författarna hade ställt dygden och undersåtens plikter mot överheten i cent-
rum. von Höpken däremot såg människan som hon var – en lastbar varelse driven 
av sina passioner, sina begär – men menade att vissa av de mänskliga begären inte 
hade negativa konsekvenser för samhället, utan i stället positiva. Det innebar ett 
ställningstagande för Bernard Mandevilles uppfattning om att enskildas laster 
kunde vara till samhällets nytta.3 von Höpkens uppfattning om de mänskliga 
passionerna eller affekterna som drivkrafter var inte ny – tvärtom var den central i 
västerländsk människouppfattning sedan århundraden – men normalt ansågs att 
dessa måste hållas i strama tyglar av förnuftet för att inte löpa utom kontroll och 
leda människan till extrema, lastbara beteenden. Denna förnuftets kontroll av 
affekterna var själva kärnan i den tidigmoderna sedeläran och kan sammanfattas i 

                                                 
1 Denna bild kom till redan 1912, genom Oscar Wieselgrens inflytelserika studie ”Yppighets 
nytta”. Ett bidrag till de ekonomiska åskådningarnas historia i Sverige under det adertonde 
århundradet. (Wieselgren 1912). Den har sedan okritiskt anammats av en lång rad forskare. 
Nämnas kan Lindroth 1975, s 106ff; Allzén 1979, s 4; Johannisson 1979/1980, s 117; Peterson 
1984, s 5-8; Öhrberg 2001, s 230f. 
2 Wieselgren 1912, s 21ff. 
3 von Höpken 1741, s 13. 
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ordet dygd – dygden var begärens motsats och beviset på att de var under kontroll.4 
Därför innebar bejakandet av affekternas okontrollerade kraft också ett förkastande 
av dygden som intressant kraft i ekonomin och därmed i förlängningen av hela 
moralen som grund för samhälleligt välstånd. 

von Höpken var inspirerad av olika utländska författare, främst den nämnde 
Mandevilles berömda bifabel, som väckte moralisk panik när den i England kom ut 
i en lång rad utökade upplagor under det tidiga 1700-talet. Där prisades lyxens 
nyttiga verkan, enligt devisen Private vice – public benefit. Med Sten Högnäs träf-
fande beskrivning är Mandevilles bifabel historien om ett samhälle som ”drabbas av 
dygden” och därmed förlorar sin livskraft.5 De dygdiga människorna företer sig 
ingenting som driver samhällets utveckling framåt; de har tyglat sina begär och 
sitter därför och är goda mest hela dagarna, vilket är en föga tillväxtskapande verk-
samhet. Enligt fabeln är det istället de enskilda individernas begär som driver 
samhällsutvecklingen, och det till det bättre. 

von Höpkens tal har framhållits som en vattendelare, eftersom de ekonomiska 
författare som följde efter von Höpken inte har ansetts bidra med något nytt till 
synen på lyxen. Lyxen hyllades och allt moraliskt bråte slängdes överbord. Visser-
ligen fanns det lyxmotståndare, men dessa anses ha fördömt lyxen utifrån de gamla 
teologiska och moraliska grunderna, medan de däremot inte anses ha några ekono-
miska argument att komma med. Först mot det slutande 1760-talet, när fysiokra-
tiskt influerade ekonomiska tänkare som Johan Fischerström lät publicera sig, kom 
åter en mer lyxkritisk hållning till tal, något som beror på dessa tänkares upphö-
jande av jordbruket och det enkla livet på landet. 

Syftet med följande redogörelse är att ge en annan bild av den frihetstida lyx-
debatten. Inledningsvis visar jag hur lyxen faktiskt diskuterades utifrån ekonomiska 
ståndpunkter långt före von Höpken. Framför allt försöker jag dock visa att von 
Höpkens mandevilleska, avmoraliserade syn på lyxen inte kunde få fäste i det av 
etiska föreställningar starkt präglade frihetstida klimatet. Tvärtom tog en lång rad 
ekonomiska författare – de som ofta setts som von Höpkens eftersägare – till 
pennan för att försvara dygden och för att återinföra denna som den främsta driv-
kraften i ekonomin. Att det var de egennyttiga begären som skulle föra 
utvecklingen framåt var en för dessa författare oacceptabel uppfattning. 

Kapitlet gör inte anspråk på fullständighet, då lyxen debatterades i en närmast 
oräknelig antal skrifter och i de mest varierande sammanhang. Den omfångsrika 
överflödslagstiftningen under frihetstiden har också utelämnats, liksom den inten-

                                                 
4 En redogörelse för denna uppfattning framför allt under svensk stormaktstid finns i Runefelt 
2001, kap 3. 
5 Högnäs 1988, s 89. En utmärkt och kortfattad redogörelse för Mandevilles tankar finns i Herlitz 
1991, s 290ff. 
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siva pamflettdebatt som följde på 1766 års överflödsförordning. Denna har 
behandlats av tidigare forskning.6 

Den tidiga frihetstiden 1720-1740 

Det var Oscar Wieselgren som med sin studie Yppighets nytta från 1912 etablerade 
den gängse bilden av frihetstidens syn på lyxen och dess nytta. Enligt denne före-
kommer det inga ekonomiska argument vare sig för eller emot lyxen före von 
Höpkens tal, utan endast moraliska. Det tidigaste verk Wieselgren tog upp och 
dömde som ”moraliskt” var Sven Lagerlöfs Wälmente Tanckar om Deßa Tiders Ska-
delige Öfwerflödigheet (1714, ny upplaga 1745).7 Lagerlöfs arbete handlar dock om 
hur man skall skapa ett inhemskt välstånd och ett större ekonomiskt oberoende av 
omvärlden, vilket förvisso var den ledande ekonomiska frågan under frihetstiden, 
och central redan då Lagerlöf verkade.8 För Lagerlöf, liksom hos andra författare 
under sen stormaktstid som diskuterade lyxen fanns det två huvudargument mot 
lyxen. Båda bottnade i ett intresse av att ordna landets hushållning på bästa möjliga 
sätt, i syfte att skapa nationellt välstånd. Det ena argumentet kan vi kalla psyko-
logiskt-etiskt; det gick ut på att lyxen var en last, ett begär, och därmed ett uttryck 
för människans egennytta. Egennyttan, förknippad med begären, uppfattades såsom 
alltigenom skadlig och som motsatsen till den allmännytta som följde på dygden 
och ett förnuftigt, begärskontrollerande beteende. Ett sådant dygdigt beteende var 
en förutsättning för all god hushållning. Den luxuöse var egennyttig och därmed en 
som inte agerade enligt sitt förnuft och enligt de skyldigheter han hade gentemot 
sina medmänniskor. Genom sitt beteende skadade han inte endast samhället, utan 
även sig själv.9 

Det andra huvudargumentet, som kan kallas ekonomiskt, var att lyxen vanligen 
var utländsk, och därmed ett hot mot rikets oberoende. Staten skulle liksom en god 
husbonde sälja och inte köpa, varmed onödig import var av ondo, och mest onödig 
av allt var då lyxen.  

Den inledande frihetstiden präglades vad gäller synen på lyxen av kontinuitet 
från stormaktstiden. Det psykologisk-etiska argumentet manifesterade sig tydligast 
genom satirer över ”sprätthöken” eller ”Petit-mätern” – ordet hade alltså en helt 
annan innebörd än idag – som drabbats av tidens mode- eller lyxåkomma, fördri-
vandes sina dagar framför spegeln och på kaffehusen med en onödig konsumtion av 
kläder, kaffe och puder. Då Petit-maitrarna – småherrarna – var en vanligt före-
kommande måltavla i Olof Dalins Argus (1733-34) kom detta motiv att bli popu-

                                                 
6 Förutom Wieselgren 1912, se även Herlitz 1974, s 45ff; Peterson 1984; Öhrberg 2001, s 228ff. 
Överflödslagstiftningen behandlas bl a i O Hjelt 1893, s 395ff; Evers 1923, s 129ff, 143; Ek 
1959; Artéus 2001, s 17-20. 
7 Wieselgren 1912, s 21. 
8 Lagerlöf 1714, passim, särskilt kap IV. 
9 Om den stormaktstida lyxdebatten, se Runefelt 2001, kap 6. 
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lärt; det gjorde också framgång på teatern genom Carl Gyllenborgs skådespel 
Swenska Sprätthöken. Carl Carleson hade dock redan gjort ett porträtt ”af en 
spräthök, eller en så kallad petit Maitre” i det första numret av Den Sede-lärande 
Mercurius 1730.10 Att leva à la mode var ett kostsamt leverne, vilket Dalin redo-
gjorde för i Argus 1733; nuförtiden ville inte en skomakare vara en skomakare och 
en smed en smed, utan alla tävlade om att leva överdådigt och över sin rang. Ofta 
slutade utsvävningarna i familjers ruin och fattigdom, då tillgångarna inte alls mot-
svarade konsumtionen – en rimlig följd av att leva över sitt stånd.11 Ståndsmässig 
konsumtion och därmed igenkännbarhet, det vill säga att kläder och beteenden 
skulle vara en spegel av och ge en signal om en individs ståndstillhörighet, var vad 
som behövdes, för såväl samhälle som individ. 

Lyxen talade direkt till människors irrationella drivkrafter och skadade därmed 
såväl dem själva som samhället i stort. Till det kom så även det ekonomiska argu-
mentet: Med igenkännbarhetens försvinnande försvann även svenskarnas pengar ut 
över gränserna. ”Med tunga Plåtar måste wi/ Betala lätt Galanteri” står att läsa i en 
dikt från 1727. När lyxen kom in åkte pengarna ut, och handelsbalansen gick åt 
skogen. Den utländska lyxen skulle utestängas. Med vad skulle den ersättas? I 
samma dikt lyfts en svensk enkelhet fram. Det utländska galanteriet skall ersättas av 
en svensk, manlig enkelhet.12 Denna sammankoppling av det utländska med osedlig 
lyx, högfärd och veklighet, och det svenska med enkelhet och manlighet kan ses 
som ett tredje viktigt argument mot lyxen, som jag helst vill benämna götiskt-
moraliskt. De utländska lyxvarorna skall enligt diktens författare Wilhelm Kruse 
inte ersättas med inhemska likvärdiga varor, utan med manliga, enkla varor. 

Det götisk-moraliska argumentet byggde på att det fanns en särskild svensk 
natur, präglad av enkelhet. Ett lika tidigt som typiskt exempel är ur Eric Benzelius 
den yngres predikan vid riksdagens slut 1723. Där förespråkade han en import som 
begränsades till nödvändighetsvaror. Det var nödvändigt för att skapa ett nationellt 
oberoende, men det fanns också en moralisk aspekt: genom en för stor import kom 
det in onödiga utländska varor, som ”förskämma ett sunt och friskt folcks hälsa och 
förderfva den forna ährbarheten i drächt och seder”.13 Detta argument skulle vara 
ständigt återkommande under frihetstiden. 

Det götiska argumentet intar en framträdande plats i Olof Dalins författarskap. I 
Argus menade Dalin att förfäderna inte hade lika stora problem med att försörja sig 
som 1700-talets människor, som inte klarade dagen utan vare sig vin, kaffe eller te, 
och som snöt sig i silkesnäsdukar istället för i näven.14 Man kan kanske ana en viss 
ironi i Dalins pris av de ändå tämligen oborstade förfäderna. Han återkommer dock 

                                                 
10 Exempel ur Argus är von Dalin 1910, s 64f, 255; 1914, s 360, 400. Gyllenborg 1959, passim. C 
Carleson 1730-1731, I:1. 
11 von Dalin 1910, s 83ff. 
12 av Wilhelm Kruse, i J Alströmer 1992., s 22f, citat s 22. 
13 Se Ryman 1978, s 190.  
14 von Dalin 1910, s 84f, 145. Se även von Dalin 1740, s 26f. 
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till frågan flera gånger. Wieselgren nämner Voltaires dikt Le Mondain (1736) som 
en viktig inspirationskälla till avmoraliseringen av lyxen, där lyxens ekonomiska 
effekter hyllades och torftigheten, la frugalité, fördömdes. I den dikten finner man 
en kritik av flera arbeten, varav ett är Fénelons roman Les Aventures de Télémaque 
från 1699. Detta episka verk – så oerhört tråkigt för en modern läsare – var ett av 
1700-talets mest lästa litterära alster, inte endast på kontinenten utan även i 
Sverige, där den utkom i flera översättningar.15 Hos Fénelon stod ”la frugalité” i 
centrum bland de dygder som ett samhälle måste bygga på, där fördömdes lyxen på 
sedvanligt vis och förespråkades en enkelhetslära som måste ha tilltalat många 
götiskt sinnade svenskar. När Dalin gav sig i kast med att skriva en parafras av 
Voltaires Le Mondain – April-Wärk om wår härliga tid (tryckt förmodligen år 1737) 
– emanerar denna i en hård kritik av Voltaires uppfattning, en hyllning av 
förfädernas enkla seder i linje med Fénelons roman, och ett raljerande över 
sprätthökar och kaffedrickare.16 Hos Dalin liksom hos andra författare under det 
tidiga 1700-talet flöt moraliska argument om den enkla svenska naturen samman 
med ekonomiska argument om sparsamhetens nödvändighet för skapandet av 
välstånd och psykologiska argument om begärskontroll som en förutsättning för 
sparsamhet.  

Dock bör nämnas den ekonomiska skrift i vilkens lyxens nytta först påtalas i 
Sverige, nämligen Heinrich Bodes Macht-Konst Eller Outöselig Guld-Grufwa/ hwari-
genom höga Öfwerheten kan sin macht föröka och sine Undersåtare rike giöra, översatt 
från tyska i samband med riksdagen 1723. Däri sägs vid ett tillfälle att moderiktiga 
varor är skadliga, så länge de är utländska, men att de annars är av godo. Bode före-
går också von Höpken då han menar att ett överdådigt byggande sätter folk i 
arbete. Vid ett annat tillfälle sägs dock att särskilda tillsyningsmän bör se till att var 
och en inte förtär mer i mat och kläder än vad hans stånd tillåter.17 

Förtäring föder näring – von Höpkens efterföljare 

Wieselgren menade att lyxförespråkarnas syn dominerade efter von Höpkens tal 
fram till slutet av frihetstiden. von Höpkens uppfattning fick dock ringa genomslag 
under återstoden av frihetstiden. Erik Salander skrev en kort pamflett år 1745 vari 
han framhöll vikten av inhemska överflödsprodukter som ett medel att hålla peng-
arna i cirkulation och folk i arbete, medan sparsamheten och svensk enkelhet 
fördömdes, allt enligt den redan i arbetets titel presenterade devisen ”förtäring föder 
näring”.18 Kopplingarna till von Höpkens utläggningar om människans natur var 
förvisso få, men då Salander framställde överflödet som en ytterlighet och sparsam-
heten som andra ”extremum”, med den dygdiga medelvägen måttlighet i mitten, 
                                                 
15 En första översättning av trycktes i Åbo 1721, en andra i Stockholm 1723. 
16 Lamm 1908, s 367f; Dyberg 1746, s 68-76; Göransson 1972, s 32f.  
17 Bode 1723, s 147, 44f. 
18 Salander 1745, passim. 
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var i alla fall det en direkt koppling till sedeläran, enligt vilken dygden var medel-
vägen mellan två motsatta laster. Överflödet framställdes alltså som ett begär – och 
uppenbart ett för samhället positivt sådant, medan sparsamheten eller girigheten då 
var ett skadligt begär.19 Om den dygdiga medelvägens eventuella nytta sades inget 
alls, vilket i och för sig är talande. 

Liknande argument förekom i den svenska översättningen av Jean François Me-
lons Essai Politique sur le Commerce, som utkom 1751. Människorna styrdes av sina 
begär, och det var överhetens skyldighet att försöka vända dessa till samhällets gagn. 
Strävan efter vällust – snarast att översätta med bekvämlighet – kunde därför beja-
kas; vällust tog sig uttryck i lyx och denna var en uppmuntran till arbete.20 Melon 
menade att den luxuöse själv arbetade flitigt för att erhålla de bekvämlighets-
produkter han eftersträvade – inte endast fattiga och hantverkare gavs sålunda 
arbete genom lyxen, även den överflödige blev flitig. Liksom Salander attackerade 
Melon girigheten, som tillsammans med lättjan framhölls som ett för samhället 
skadligt begär. Melon menade vidare att lyx i grunden var ett tecken på rikedom. 
Ett samhälle sysselsatte sig inte med lyx förrän de grundläggande behoven var till-
godosedda.21 

Ett av de mer ohämmade pläderingarna för lyxen kom från arkitekten och 
konstnären Carl Fredrik Adelcrantz i ett tal i Vetenskapsakademien år 1757 om 
konstens nytta. Lyxen skapade enligt Adelcrantz sysselsättning – åtminstone för alla 
de konstnärer (av vilka Adelcrantz var en) som fått i uppgift att smycka kungars och 
ädlingars palats. Det främsta argumentet för lyxen var för Adelcrantz att den ska-
pade idoghet och motverkade lättjan. Återigen ställde en lyxförespråkare alltså ett 
för samhället gynnsamt begär mot ett skadligt. Inte endast adel utan även borgare 
och bönder hade rätt till lyx – även om Adelcrantz var noga med att påpeka att 
böndernas lyx inte kunde vara densamma som de rikares – och deras vilja att kon-
sumera lyx drev dem till att arbeta hårdare. De blev därmed välbärgade och betalade 
följaktligen mer i skatt, varför även staten tjänade på lyxen.22  

Pehr Niclas Christiernin sällade sig till lyxförespråkarna i en avhandling om den 
ostindiska handelns nytta (1768). Liksom de tidigare nämnda såg Christiernin att 
lyxkonsumtion liksom mycket annan konsumtion föregicks av handel inom riket 
med dessa varor, och att denna handel gav liv och rörelse åt handeln. Överflöds-
förordningar innebar därför endast att handeln hindrades i sitt lopp. Christiernin 
höll med Melon och Salander om att en långt gången sparsamhet inte var av godo 
för ett land, samt att lättjan, snarare än lyxen, utgjorde ett hot för samhället.23 

                                                 
19 Salander 1745, s 4. 
20 Melon 1751, s 64f. 
21 Ibid., s 61f, 70, 73. 
22 Adelcrantz 1757, s 19ff.  
23 Christiernin/Almgren 1768, s 27, 34ff. 
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Måttlighetens lov – argument mot lyxens samhällsnytta 

Vanligen ges intryck av att den von höpkenska synen på lyxen snabbt slog igenom 
och därmed var representativ för sin tid. Lyxen, liksom sprätthöken eller petit-
maitren är dock en självklar måltavla även för den sena frihetstidens samhällsde-
battörer. Lyxen kritiserades i såväl skönlitterära verk som i de otaliga sedeläror som 
kom av trycket.24 Inom den mer utpräglat ekonomiska litteraturen togs lyxen upp 
av otaliga författare. Här skall jag ta upp ett antal tongivande eller typiska arbeten 
vari lyxen diskuteras mer ingående.  

En text med udden direkt riktad mot von Höpkens tal var det tidigare åbe-
ropade talet inför Vetenskapsakademien Om et Borgerligt Samhälles Eller Et Land 
och Rikes rätta Styrka (1743), författat av Henrik Jakob Wrede, liksom von Höpken 
en framstående hattpartist. Wrede kritiserar inledningsvis kort spartanernas kung 
Lacaedemons alltför kärva torftighetsideal – en för långt gången kärvhet gagnar inte 
samhället. Längre fram tar han dock upp lyxen till kritisk behandling, med udden 
riktad mot von Höpkens tal: Wrede säger att kan tyckas som om enskilda personers 
lyx inte gör någon större skada, så länge den är inhemsk, då den till och med kan ge 
sysselsättning åt fattiga.25 Detta kan kanske vara sant, men dessa positiva effekter 
kan inte på något sätt motverka lyxens negativa verkan, då lyxen inte endast är ett 
svårt begär i sig utan också en moder till otaliga laster och i slutändan samhällets 
sammanbrott.26 Wredes kritik bottnar i det första argumentet ovan, att lyxen är ett 
affektstyrt beteende som har med mänsklig egennytta att göra och därmed motver-
kar det gemensamma bästa. Han ger ytterligare ett argument mot von Höpken, 
som också det bottnar i människornas benägenhet att följa sina begär, nämligen 
lusten att vara som de rikare. De luxuösa fördärvar människors tillvaro liksom 
landets ekonomi genom att locka vanligt folk att följa deras dåliga exempel.27 

Bland de hattpolitiker som tog ställning till von Höpkens uppfattning var även 
den blivande biskopen i Åbo, Linnés gode vän Johan Browallius. Denne menade i 
ett tal i Vetenskapsakademien år 1747 att lyx visserligen kunde ge sysselsättning åt 
vissa människor. Lyxen fick dock inte bli allmän utan begränsas till de rikaste i 
samhället. Samhället vilade annars på flertalets måttlighet, ett begrepp som här 
måste förstås som inbegripande dygden, då denna till sitt väsen är måttlig: en 
kontrollerad balansgång mellan begärens extremer. Vidare var det enligt Browallius 
orimligt att tänka på lyx innan hushållningen var väl utvecklad, vilket den inte var i 
Sverige; först måste de grundläggande behoven tillfredsställas, först därefter kan 
finnas ett utrymme för lyx.28 

                                                 
24 Kritiken mot lyx i skönlitteratur och etisk litteratur kommer att behandlas i ett annat 
sammanhang.  
25 Wrede 1743, s 16f. Kritik av Laecademon, s 7. 
26 Ibid., s 17f. 
27 Ibid., s 18.  
28 Browallius 1747, s 18. Se även Ehrenström 1744, s 4f, 17, fotnot C. 
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Vid tiden för Browallius tal förespråkade hattarna en långt gången sparsamhet 
vilken inte gick att förena med en alltför positiv syn på lyx. Denna sparsamhetsiver 
manifesterade sig till exempel i sparsamhetskommissionens tillsättande 1745 och 
1746 års överflödsförordning. von Höpken var förstås en ledande hatt vid denna 
tid. 1748, åtta år efter talet om yppighetens nytta, pläderade von Höpken för över-
flödsförordningar, med hänvisning till människans oförmåga att kontrollera sina 
begär: Han såg i och för sig stora problem med överflödsförordningar, men främst 
vad gällde kontrollen av undersåtarnas efterlevnad. Dessa hade nämligen så många 
och kraftiga begär, att myndigheterna knappast kunde tämja dem alla. Böjelsen till 
förbjudna varor var sålunda större än fruktan för lagen. Trots detta försvarade von 
Höpken 1746 års förordning, och menade att man inte fick ”gifva lastarenom 
rum”, i det att ”den ena luxen räcker den andra hand och blir sällan eller aldrig 
allena”.29 Vad han avsåg med detta senare yttrande kanske förklaras med en anteck-
ning från tidigt 1750-tal, då han menade att lyxen måste hämmas, samt att denna 
emanerade ”ifrån den högstes exempel igenom gradationer till den lägsta i riket”.30 
Att von Höpken som ledande hatt särskilt fördömde de utländska överflödspro-
dukterna med hänvisning till handelsbalansen och oberoendet är föga förvånande; 
den åsikten är ju också förenlig med såväl hans tidigare som hans senare syn på 
lyxens verkningar i samhället.31 

Ytterligare en i den ekonomiska debatten tongivande hatt som har förts till de 
mer ivriga lyxförespråkarna är Anders Berch – Sten Högnäs vill sålunda föra honom 
till det von höpkenska lägret och tillskriva honom en mandevillesk uppfattning av 
lyxen. En central punkt i Mandevilles syn var dock förkastandet av dygden som 
drivkraft i samhället. Berch lade däremot stor vikt vid måttligheten i sitt centrala 
arbete, Inledning til almänna hushålningen (1747). 

Berch såg liksom von Höpken en nytta i lyxen så länge den var inhemsk; den 
satte enligt Berch pengarna i cirkulation. Utländsk lyx däremot var skadlig i enlig-
het med rådande föreställningar om oberoende och sysselsättning.32 Trots att Berch 
alltså i hög grad såg inhemsk lyx som nyttig är det svårt att se att han delade von 
Höpkens uppfattning. Berch menade nämligen att även den senare typen av lyx 
kunde vara ett missbruk, och att ett sådant måste motverkas, genom att överheten 
verkade för måttlighet: 

 
Så snart man släpper nogot af lefnadssättet tygelfritt och obundit, som icke tiänar til 
lifwets oundwikeliga nödtorft, så är wägen strax öpnad för missbruk: Följakteligen 
blifwer den säkraste utwäg, hwarigenom måttelighet kan hållas inom sina skrankor, at 

                                                 
29 Yttrande till rådsprotokollet den 11 april 1748, i von Höpken 1893, s 125f. 
30 von Höpken, odaterad minnesanteckning, 1750-tal, i von Höpken 1890, s 41. 
31 Betänkande om orsakerna till rikets medellösa tillstånd, 1746, i von Höpken 1893, s 85; 
Yttrande till rådsprotokollet angående handelsbalansen, 10 feb 1756, s 211.  
32 Berch 1747, s 57ff, citat s 59f.  
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belägga alla de til yppighet tiänande behof med wissa til detta ändamål bidragande 
lämpelige afgifter. Då medförer missbruket sit egit straff.33 
 

De varor som innebar ett missbruk kunde alltså avgiftsbeläggas, varmed den som 
inte kunde tygla sina begär så att säga skulle straffa sig själv, och de övriga manas till 
måttlighet. Denna måttlighet som Berch återkommer till vid flera tillfällen är sed-
lighetens måttlighet: den som även Salander och Browallius berörde. Den avser då 
den dygdiga medelvägen mellan två ytterligheter. Till skillnad från Salander och 
Melon såg Berch inte det positiva i att i sitt beteende söka vare sig den ena eller den 
andra ytterligheten. Det ålåg varje människa att sträva efter måttlighet: ”När man 
går medelwägen emellan bägge dessa extrema, råkar man på det som kallas Libera-
litas, Magnificentia, eller det lefnadssätt, hvilket esomoftast hålles för yppighet”. 
Den som gick medelvägen mellan extremerna var generös och frikostig, inte skad-
ligt luxuös. Ett otyglat begär efter lyx var inget för Berch; snarare förvandlade han 
von Höpkens och Mandevilles ståndpunkt till något helt annat: De för dem cen-
trala egennyttiga begären, privat vices, bytte han ut mot måttligheten och dygden: 
privat virtues, public benefit. I själva verket skulle samhällets hierarkiska ordning och 
igenkännbarheten som följer på denna hålla lyxen inom rimliga gränser. Måttlighet 
innebar att konsumera i enlighet med sitt stånd, och det gällde samtliga nivåer i 
samhället. Om de rika var omåttliga skulle de lägre följa efter.34 

Berchs samhälle var en produkt av samhällskontraktet; genom människornas 
sammanslutning i samhällen hade de övergivit sin naturliga frihet och jämlikhet till 
förmån för ett tryggt men ojämlikt samhälle. Grunden för detta samhälles bestånd 
var vid sidan av hushållningen sedligheten, och kärnan i denna var måttligheten. 
Människan var dock benägen åt osedlighet, och därför kunde förordningar som 
försvarade igenkännbarheten i samhället vara lämpliga, på samma sätt som förord-
ningar som stängde ute utländska lyxvaror var det.35  

Kopplingen mellan lyx och en dålig sedelära framträder i ett tal av Mattias 
Alexander von Ungern Sternberg – som var mössa – i Vetenskapsakademien år 
1752. Denne prisade lantlevnaden (långt före några fysiokratiska inflytanden), 
eftersom den innebar frånvaron av de retelser på begären som storstaden rymde. 
Den bästa levnaden var den där begären inte väcktes genom frestelser; genom det 
strävsamma och enskilda lantlivet skapades ett framtida välstånd. von Ungern 
Sternberg medgav i och för sig att vissas lyx kunde skapa inkomster åt andra.36 Trots 
detta var lyxen i ett längre perspektiv mer skadlig än nyttig. von Ungern Sternberg 
menade att lyxen hade spridit sig i samhället, och att det inte endast var de högre 
stånden som hängav sig åt lyx. Detta var allvarligt, och det var därför av största vikt 
att varuproducenternas lyxkonsumtion stoppades. Den drog nämligen upp priserna 

                                                 
33 Ibid., s 64. 
34 Ibid., s 58f, 102. Citat s 58f. 
35 Ibid., s 100ff. 
36 von Ungern Sternberg 1752, s 7f. 
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i samhället. Om alltså lyxen blev för vanlig i Sverige, skulle inte fler, utan färre 
näringar skapas: då skulle mindre luxuösa hantverkare i andra länder kunna till-
verka varan för en lägre lön och därmed konkurrera ut den svenska produktionen.37 
Samma argument förde för övrigt Anders Schönberg fram, både i den populära 
essäsamlingen Bref af Menalcas (1759) och i ett senare arbete där han menade att 
lyxen var den huvudsakliga orsaken bakom den emigration landet ansågs lida av.38 

von Ungern Sternberg lägger till detta argument ytterligare ett ekonomiskt skäl 
till lyxens hämmande. Lyxen ökade konsumtionen i samhället. Detta tvingade ett 
land till två saker: dels att dra ner sin export – eftersom de producerade varorna be-
hövdes för att stilla befolkningens lyxhunger – dels att importera andra varor än de 
som var rena nödvändighetsvaror. Därmed tvingades landet till att föra ut reda 
pengar, varmed ett beroende av utlandet skapades – och det alltså oavsett om lyx-
produkterna var av utländskt eller inhemskt fabrikat. En sådan ordning gick förstås 
helt stick i stäv med tidens uppfattning om en god hushållning, och det fanns heller 
ingen hejd på lyxens skadlighet, enligt von Ungern Sternberg, då den på lång sikt 
undergrävde och utblottade hela samhället.  

Tillvaratagandet av resurserna i Sverige var ännu inte väl utvecklat. Därför var 
sparsamhet och måttlighet ännu den rätta medicinen, och de förnämsta medlen för 
ett land under uppodling. Däremot behövde lyxen inte vara skadlig i ett samhälle 
där resurstillvaratagandet var genomfört och de inhemska behoven alltså sörjda för 
genom inhemsk produktion. Dit var det dock en lång och måttfull väg för 
svenskarna att vandra.39 

Adolph Henning Gyllenborg såg också en viss nytta i en viss typ av lyx. Han 
menade i ett tal mot lyxen i Vetenskapsakademien 1757, att det var de rikares skyl-
dighet att konsumera mycket, och därmed lämna sina ”torftigare medbröder” en 
möjlighet att förtjäna sitt uppehälle.40 Detta skall dock inte tolkas som någon upp-
fattning om att utbredd lyx var positivt – i ett hierarkiskt ståndssamhälle ingår det 
som vi skall se att de rikare konsumerar mer och de fattigare mindre. Det var enligt 
Gyllenborg därtill bättre att de rika istället för att ägna sig åt lyx röjde ängar, upp-
odlade mossar, sprängde berg och anlade trädgårdar för att på så sätt beredda de 
fattiga möjligheter att försörja sig. Gyllenborg anförde ytterligare ett argument mot 
von Höpken, utifrån oberoendeidealet. Oberoende skulle främst nås genom ett 
bättre tillvaratagande av de inhemska resurserna. Lyx innebär dock högre konsum-
tion. Vad var det för mening med att inventera och uppodla landet och tillvarata 
dess resurser, om konsumtionen samtidigt ökade kraftigt på grund av lyxen? På så 
sätt nåddes inget oberoende.41 

                                                 
37 on Ungern Sternberg 1752, s 9. 
38 Schönberg 1759a, s 237ff; 1764, s 32ff, 56f, 64ff.  
39 von Ungern Sternberg 1752, s 11, 18. 
40 A H Gyllenborg 1757, s 14. 
41 Ibid., s 14f. 
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Edvard Fredrik Runeberg resonerade (1760) på samma sätt, men tog samtidigt 
fasta på att de mänskliga begären låg bakom lyxkonsumtionen. Dessa begär skapade 
inbillade behov, som människan upplevde att hon måste tillfredsställa. De inbillade 
behoven ledde till att konsumtionen ökade, med följd att brist på flera varor inom 
landet kunde uppstå, varmed det därmed tvingades till en onödig import.42 

Även i Carl von Linnés avhandling om kaffet år 1761 förenades det ekonomiska 
och det psykologiska argumentet. Där framställdes kaffedrickandet som ett för 
samhället dyrt begär genom att alla onödiga produkter som behövdes för denna 
onödiga varas inmundigande – en kaffepanna, en kaffekvarn, en silverkaffekanna, 
en silvergräddkanna, en silversockerskål, en silvertång att ta sockret med, och så 
vidare – räknades upp.43 Linnés betoning på ädla material som silver och porslin 
pekade på såväl det lastbara, fåfänga och högmodiga i kaffekonsumtionen, som att 
det handlade om utomlands ifrån kommande produkter. Såväl silver som kinesiska 
koppar och lackerade bord var produkter som, tillsammans med kaffet, importera-
des. Den omåttlige kaffedrickaren bidrog alltså till Sveriges beroende av omvärlden 
och till en negativ handelsbalans. 

Den relativa lyxen – ytterligare prisanden av måttligheten 

Ovan nämndes Berchs betoning på måttlighet. Denna innebar en konsumtion i 
enlighet med ståndsposition, och därmed ett upprätthållande av samhällets tydligt 
igenkännbara hierarkiska ordning. Igenkännbarheten var central även för Olof von 
Dalin, när denne återvände till lyxproblematiken i ett tal i Vetenskapsakademien år 
1749. Först konstaterade han där att lyxen var relativ: när en bonde konsumerade 
ett stop vin i veckan var det överflöd, men när en köpman använde 100 buteljer 
Champagne och Bourgogne till en enda måltid var det inte nödvändigtvis så. 
Vidare var det som våra förfäder hade upplevt som den största lyx eller kanske inte 
ens kände till vardagsprodukter i Dalins tid.44 Härav menade Dalin att en skadlig 
överflödskonsumtion ägde rum när det konsumerades mer än vad som producera-
des eller fanns intäkter till – och det inom såväl enskild som allmän hushållning. Så 
länge ett land inte konsumerade mer än vad det producerade förekom där inte 
överflöd. Varje regering hade som uppgift att stävja undersåtarnas beteenden så att 
en sådan situation inte förbyttes i motsatsen. Om det skedde hamnade landet under 
främmandes inflytande och miste sitt oberoende. Dalin hade inte släppt sin tidigare 
uppfattning om torftighetens nytta: om lyxkonsumtionen ledde till vällust och vek-
lighet hjälpte det inte att produktionen var lika stor som konsumtionen. Konsum-
tionen måste alltså vara den rätta, och inte bidra till sedernas fördärvande. Dalin var 

                                                 
42 Runeberg 1760, s 21f, 24. 
43 von Linné 1966, s 12.  
44 von Dalin 1749, s 14ff. Om detta tal, se Göransson 1972, s 40f. Se även Eriksson 1973, s 211, 
215, som tillskriver Dalin en mer positiv syn på lyxen. 
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dock noga med att påpeka, att eftersom lyxen var relativ, kan det hans tid 
fördömde, i en framtid bli ett hälsosamt tecken på välstånd.45 

Som Sverker Göransson visat var Olof Dalin inte kritisk mot de rikas överdådiga 
konsumtion. Den sade han aldrig något om – i enlighet med hans syn på lyxen som 
relativ. Ehuru överdådig höll den sig inom den måttlighet som var påbjuden för de 
rika. Det var de ringares överflöd han var kritisk mot; hur dessa – lågadel, borgare 
eller bönder – levde över sina stånd och på så sätt bäddade för såväl samhällets som 
sin egen skada. Alla ville vara den andra lik.46 Den ringare mannen lockades av de 
högre ståndens prål, och strävade efter att leva som dem, istället för att flitigt be-
driva sitt yrke. Detta minskade mängden närande i samhället, samt uppfyllde landet 
med högfärd, skadlig yppighet och vårdslös hushållning – förelöpare till länders 
undergång. Det sätt att motarbeta denna strävan var dels att fostra ungdomen i 
sedeläran – något även Berch såg som en uppgift som åtminstone delvis hörde till 
ekonomivetenskapen – varmed de lärde sig vad som är värt att eftersträva, dels att 
överheten och de högre stånden föregick med gott exempel i sin konsumtion.47 

Att lyxen var relativ var det centrala resonemanget ett antal skrifter från 1760-
talet. Anders Schönberg gick till hårt angrepp mot lyxen i flera skrifter, såsom ovan 
nämnts. Han var i en skrift från 1764 mycket tydligt vad gällde frågan om lyxens 
relativitet:  

 
Jag vet väl ganska väl, at yppighet är et relatift talesätt til vissa omständigheter, såsom 
olikhet af stånd, af vilkor, af näringar, med mera, så at det, som skulle vara yppighet i 
et tilstånd, skulle icke vara det i et annat.48 
 

Schönberg menade att detta var så självklart, och att alla visste vad yppighet var. 
Vad ett skadligt överflöd och yppighet var visade Schönberg med följande praktfulla 
retorik: det var den prakt som överskred måttlighetens gränser – såväl en naturens 
som ett samhälles måttlighet: 

 
Då människorna sträcka sina behof oändeligen längre, än naturen fordrar, utan afse-
ende på någon nödvändighet i Samhället, då är det öfverflöd. Då människorna endast 
älska det, som är mäst dyrt och mäst präktigt, det må vara utländskt eller inländskt 
gods, då är det yppighet. Då utan afseende på sitt stånd och sin förmögenhet, den 
ringare vil apa efter den rikare, då är en allmän smak för yppighet härskande hos et 
folk. Då man fäster sitt högsta begär vid de nöjen, som antingen i sig sjelfva äro högst-
skadeliga för vår rätta välfärd, eller som blifva det när det öfverskrida vissa gränsor, då 
blifver människan slaf af välluster.49  
 

                                                 
45 von Dalin 1749, s 17. 
46 Göransson 1972, s 18ff. 
47 von Dalin 1749, s 20f. Berch om uppfostran, 1747, s 23f, 46-55. 
48 Schönberg 1764, s 34. 
49 Ibid., s 34. 
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Carl Leuhusen menade i Det riksfördärfweliga Swenska Öfwerflödet (1762) att lag-
stiftningen mot införsel av lyxprodukter inte fungerat. Istället måste konsumtionen 
av lyx stoppas – människornas vanor måste förändras. Leuhusen gjorde ingen skill-
nad mellan inhemska och utländska produkter. I stället framhöll han lyxens 
allmänna skadlighet då den upplöste igenkännbarheten och sederna i samhället.50 

Leuhusen är känd som en mössa och som en tänkare som inte uppskattade 
hattarnas manufakturstöd, varför det är lätt att tänka sig att det var därför han inte 
gjorde någon skillnad mellan inhemska och utländska lyxvaror.51 Innan man drar 
den slutsatsen kan man dock se att även hängivna manufakturförespråkare som 
Johan Fredrik Kryger och Anders Odel argumenterade på ett liknande sätt, och 
lyfte fram vikten av igenkännbarhet. 

Kryger behandlade lyxen i en essä i andra delen av essäsamlingen Tankar Wid 
lediga Stunder (1763). Enligt honom var en hierarkisk samhällsordning naturgiven, 
och denna skulle också synas på samhällsmedborgarna. De lägre i samhället dömde 
andras inre egenskaper utifrån deras yttre, varför tydliga skillnader mellan högre och 
lägre skapade vördnad och lydnad för överhetens ämbetsmän.52 

Kryger förde ett ganska långtgående resonemang om när lyx var skadligt för ett 
rike. Enligt Kryger gjorde många det misstaget att de blandade ihop ökat välstånd 
med yppighet: de såg att allt fler levde allt yvigare i förhållande till äldre tider, och 
stämplade detta som ett skadligt överflöd. Liksom Dalin menade dock Kryger att 
det som varit överflöd för förfäderna var vardagsprodukter i det rådande tidevarvet, 
tack vare ett ökat välstånd. Det som många såg som lyx var alltså sunda tecken på 
välstånd. Liksom så många andra kritiserar Kryger en till girighet förvandlad spar-
samhet. Skapandet av välståndet förutsatte nämligen en ökande konsumtion.53 

Samtidigt kunde dock lyxen bli skadlig. Om de rikas konsumtion var alltför 
överdådig, väckte den ett begär hos de ringare som tvingade dem till att vilja likna 
fåtalet. Detta begär kom sig av människans natur att alltid sträva efter vällust. Fåta-
lets annars så nyttiga yppighet förbytt till ett skadligt överflöd, satte en snöboll av 
allmän lyxkonsumtion i rullning, som kanske inte gick att stanna förrän landet var 
fullständigt ruinerat. Krygers uppfattning kan sammanfattas med hans resonemang 
om att människor i olika länder, med olika seder och vid olika epoker levt på helt 
olika sätt och på olika nivåer – och att detta är helt i sin ordning, ”allenast måtte-
lighetens gränsor ej öfwerskridas”.54 

Anders Odel, av de svenska sidenmanufakturernas främsta förespråkare menade, 
i ett otryckt tal, att vissas lyx kunde skapa sysselsättning åt andra. Vid ett senare 
tillfälle – en skildring av det samtida Sverige i form av en dialog där Platon för 
ordet! – behandlade Odel dock vikten av att vandra en medelväg i livet, varmed han 
                                                 
50 Leuhusen 1765; om igenkännbarhet och hierarki särskilt s 4, 8f. Första upplagan kom 1762. 
51 För andra mössympatisörers kritik av yppighet, se t ex Cronander 1763, passim; E O Runeberg 
1766, s 14, 28. 
52 Kryger 1763, s 235. 
53 Ibid., s 249; om girigheten s 247. 
54 Ibid., s 250f; resonemang och citat om måttligheten som norm, s 242. Se även 1764b, s 25. 
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såg det som en livsuppgift att leva i enlighet med sitt stånd, och därmed att alltid ha 
en måttlig och efter ståndstillhörighet anpassad konsumtion. Odel menade att 
igenkännbarheten var stadd i upplösning. Den lägre apade efter den högre. Platon 
frågar sin motpart: vad är ”Luxe”? 

 
Du swarar wäl: förmycket är förmycket; Wäl, men kära säg då: Hwad är Lagom? Jo 
Lagom är det: När man utan at skada, tränga eller förarga andre sine Medborgare, 
påkostar och depencerar så mycket, som man skäligen kan tåla och med ens stånd och 
wärde, tidernas skick och sund smak är likmätigt.55 
 

Den här definitionen av lyx innebar en åtskillnad mellan överflöd – det som var för 
mycket – och annan präktig, men ståndsmässig konsumtion. Att de rika hängav sig 
åt lyx var därför inte fel, utan tvärtom nyttigt: 

 
All den Luxe, som icke öfwerskrider denna Regeln, kan omögeligen wara skadelig i et 
Land och Rike, utan twärtom nyttig.56 
 

Det var emellertid då inte fråga om överflöd längre, utan om ståndsmässig kon-
sumtion. Om samhällets övre skikt levde alltför sparsamt skulle samhället stagnera. 
Odel tog uppenbart sin utgångspunkt i de von höpkenska tankarna. De rikas lyx-
konsumtion var av godo då den sysselsatte fattigt folk, medan en ”allmän” sparsam-
het – det vill säga att alla, även de rika, var sparsamma – inte var bra.57 Samtidigt 
har dock von Höpkens resonemang helt avväpnats: det var inte längre egennyttan 
som drev lyxkonsumenten, utan dygden: det var i det idealsamhälle som Odel 
beskrev den rikes plikt och glädje att konsumera lyx varmed de resurser det 
arbetande folket hade stretat ihop också kom detta till godo. I detta idealrike levde 
man enkelt, men de rikare levde bättre än de mindre bemedlade. Det som hos Odel 
fanns kvar av von Höpkens tankar hade alltså förvandlats till bilden av ett välordnat 
hierarkiskt samhälle byggt på ståndsmässig, dygdig konsumtion. Denna bild var 
inte ny, utan samma tanke som hade varit central i såväl lyxdebatten som i 
överflödslagstiftningen ända sedan frågan blev aktuell under 1600-talets andra 
kvartssekel. Även i 1600-talets debatt föll det på de rika liksom på de fattiga att 
konsumera ståndsmässigt.58  

Ytterligare en författare som avväpnar von Höpkens resonemang är Johan 
Fischerström, i dennes Påminnelser wid Sweriges Allmänna och enskylta Hushållning 
(1761). Detta sker explicit: när Fischerström menar att en ”måttlig” yppighet kan 
tillåtas i länder där resurstillvaratagandet är långt gånget och välståndet som en följd 

                                                 
55 Odel 1767, s 89ff. 
56 Odel 1764, s 25. 
57 Samma typ av måttlig sparsamhet är ett tema i Cronander 1763, t ex s 16, 27, som är en typisk 
mösskritik av hattarnas manufakturpolitik. 
58 Denna behandlar jag i Runefelt 2001, kap 6. 
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därav stort, hänvisar han inte endast till von Ungern Sternbergs ovan behandlade 
tal, där denna ståndpunkt formuleras, utan även till von Höpkens! 

 
När et Landt kommit til wiß stadga; när det har tilräckeliga nödwändighets-waror 
innom sig, när Landthushållningen, Krigsmagten och nödige Handtwerk hafwa et 
erforderligt antal af Folk, så kan där en måttelig yppighet gerna tålas.59 
 

Detta gäller dock inte alls Sverige, där hushållningen inte på långt när kommit i 
ordning, något som Fischerström som bekant menar beror på att jordbruket för-
summats. ”Swerige antog främmande Folkslags öfwerflödiga lefnads-sätt förän deß 
tilstånd sådant kunde medgifwa” – och därför har landet nu utblottats.60 Det kan 
mot den wieselgrenska bilden framhållas, att Fischerströms syn på lyxen sålunda 
inte skiljer sig från vare sig en mössas som von Ungern Sternberg eller hattars som 
Kryger och Odel. Måttligheten står i centrum: enligt Fischerström har Gud gett 
människorna möjligheter till nöjen, behag och bekvämlighet, varför det inte kan 
vara fel att njuta av dem. Men det är stor skillnad på en måttlig yppighet och en 
omåttlig: den måttliga yppigheten är ”öfwerflöd af det nödiga, nyttiga och behage-
liga” varmed man lindrar sina besvär och knyter starkare kärleksband mellan 
människor – det är inte att ”tjusas af en dåraktig fåfänga, at fjättras af weklighet och 
wällust”, vilket är en omåttlig lyx, ”le luxe de Cleopatre”.61 

Den mest omfattande och systematiska redogörelsen för lyxens verkningar i 
samhället stod rikshistoriografen Anders Botin för. I den år 1765 utkomna Tankar, 
Om Yppighet och öfwerflöd, försökte han på över hundra sidor vederlägga den orätt-
visa kritik han menade att lyxen hade utsatts för: den hade enligt honom sagts vara 
orsaken till inte bara den dåliga handelsbalansen och sedernas fördärv, utan även till 
den höga växelkursen, den ringa penningstocken, ämbetsmäns egennytta, och till 
och med den dåliga gudstjänsten i landet. Enligt Botin måste man göra skillnad på 
skadligt överflöd och annat överflöd. På det hela taget var lyx av godo, av det skäl 
som framhölls av von Höpken, Salander, Melon och Adelcrantz: den skapade idog-
het, rörelse och sysselsättning i landet. Även Botin förkastade en mer allmän 
sparsamhet: ”Där alle willja spara, skulle ingen kunna förtjena: där alle willja 
förwara, skulle ingen nyttja penningen”.62 

Botin menade att människan drevs av två huvudbegär, girigheten och överflödet 
eller vällusten. Girigheten kunde i och för sig även den vara gynnsam för ett rike: 
även den kunde förmå folk att arbeta hårdare, men om alla vore giriga skulle sam-

                                                 
59 Fischerström 1761c, s 107. 
60 Ibid., s 108. 
61 Fischerström 1761c, s 111. Kursivering av Fischerström. Man bör notera att Fischerström 
hävdar att en måttlig yppighet kan accepteras i länder med en fullt utvecklad hushållning, 
hänvisar han till von Ungern Sternbergs tal – och von Höpkens! Det kunde alltså läsas på olika 
sätt av samtiden. 
62 Botin 1765, s 7, 12.  
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hället helt stanna upp. Vällusten var därför nödvändig i ett samhälle.63 Med tanke 
på detta är det knappast förvånande att Botins skrift av Wieselgren fördes till det 
von höpkenska lägret. Wieselgren noterar dock inte de reservationer som Botin 
gjorde mot en sådan tolkning. Dessa reservationer ligger i linje med Berchs och 
Odels resonemang. 

För det första menade Botin att såväl girighet som lyx eller vällust var skadligt 
för både samhälle och individ om de inte hölls inom rimliga gränser. Liksom hos 
Berch framstod alltså måttligheten som en viktig del i resonemanget. Botin för-
stärkte måttlighetens position i sin framställning genom att för det andra betona 
skillnaderna i konsumtion i ett hierarkiskt samhälle. Det var enligt Guds och natu-
rens ordning som samhället var ojämlikt och folk ordnade hierarkiskt utifrån stånd 
och förmögenhet. Det var viktigt att dessa hierarkiska skillnader synliggjordes i 
samhället. Att påstå att den rike skulle leva som den låge vore enligt Botin att upp-
häva all regering och all ordning i riket, samt att ta bort betydelsefulla ämbetsmäns 
lust att arbeta. Igenkännbarheten lyftes alltså återigen fram. De rika får inte förbin-
das till en för långt gången sparsamhet.64 

Eftersom lyxen kom av ett mänskligt begär, gick den inte att förbjuda hur som 
helst; begär måste få utlopp och ett förbud mot en typ av lyx kunde därför leda till 
ett ökat missbruk av någon annan typ. Detta resonemang är centralt i Botins verk.65 
I slutändan är Botin dock inte alls främmande för ganska långt gångna inskränk-
ningar av lyxen – det viktiga är att lagstiftningen utformas på så sätt att ett mindre 
skadligt begär inte ersätts av sett mer skadligt: bokens avslutning innebär en 
genomgång av sådana lyxvaror som bör och kan förbjudas.66 Det centrala i hans 
resonemang är att lyxen är ett begär, som inom måttlighetens gränser kan vara av 
godo i ett hierarkiskt samhälle, eftersom de rika då genom sin ståndsmässiga levnad 
ger sysselsättning åt fattiga. 

Det skall noteras att Botins text inte alltid uppfattades så i sin samtid; i åtmin-
stone två anonyma svarsskrifter fördömdes den för att okritiskt hylla lyxen. Den ena 
skrevs av Henrik Lemström, en mycket verksam mössa och debattör under 1765-66 
års riksdag. Han var mycket kritisk mot all lyx som han menade dels orsakade stille-
stånd i ekonomin med medföljande emigration och i slutändan landets undergång, 
dels underblåste folks egennyttiga begär så att de inte brydde sig hur det gick med 
”Krona, Fädernesland och medborgare”, så länge de ostört fick det de begärde.67 
Den andra författaren är för mig okänd. I dennes underhållande skrift återkom flera 
av de argument mot lyxen vi redan bekantat oss med: att de som sysselsattes tack 
vare lyxen lika gärna kunde sysselsättas genom någon mer dygdig verksamhet, och 
att lyx kunde vara bra i ett land som var rikt på folk och som väl tillvaratog sina 

                                                 
63 Botin 1765, s 35. 
64 Ibid., s 34f, 36ff, 44. 
65 Detta sägs redan i inledningen (s 4f) och återkommer flera gånger, särskilt s 76ff. 
66 Ibid., s 94-107. 
67 Lemström 1765b, s 61. 
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resurser, men att så inte var fallet med Sverige. Sidenkläder var olämpliga för det 
svenska klimatet, vilket om inte annat författarens egen gikt bevisade, då orsaken 
till denna var ett ymnigt bruk av sidenkläder under mer oförnuftiga ungdomsår. 
Författaren menade förvisso att lyx kunde vara nyttig på kort sikt, men inte på 
annat sätt än ett rån, eftersom rånaren, då han senare dricker upp pengarna på 
närmaste krog satte dessa i cirkulation, eller ett mord, då en mördare ofta kunde 
”befria wärlden från en elak menniska och slät medborgare”.68 

Det götiska argumentet 

För att fullständiga denna redogörelse för lyxdebatten under den senare frihetstiden 
måste det götiska argumentet lyftas fram. Enligt detta stod svenskarna för en sär-
skild enkelhet, varför en svensk lyxprodukt som ersatte en utländsk, inte automa-
tiskt var lika lyxig som denna, utan mer enkel och redig. Den med tiden tämligen 
etablerade klimatläran bidrog säkerligen till att stärka uppfattningen om svenskarna 
som ett särskilt segt, ärligt och enkelt folk.69 Det götiska argumentet var förvisso 
inte ett huvudargument för de mer utpräglat ekonomiska författarna, som Berch, 
Leuhusen och Wrede. Det var däremot ymnigt förekommande hos en rad författare 
som sysselsatte sig med eller berörde ekonomiska frågor.  

Det götiska argumentet mot lyxen var som starkast utanför den ekonomiska 
debatten. Det återfinns i skönlitteraturen, till exempel i den nämnda romanen 
Adalriks och Giöthildas Äfwentyr från 1742-1744, liksom i att stort antal dikter som 
hyllade världsföraktet och det stilla, enkla lantlivet.70 Även i den topografiska littera-
turen, vari de ekonomiska spörsmålen gavs en framträdande position, framhölls 
lyxens förvekligande förmåga och torftighetens dygd. Olika landsändar, socknar 
eller städer lyftes fram som föredömen, befriade från lyx och kvar i en gammal 
enkelhet. Köpmannen Abraham Hülphers, känd författare av flera topografiska 
arbeten, skrev om Gagnefs socken, att barnen där blev uppfödda på en tarvlig spis 
och hölls i stadigt arbete, vilket gav Gagnefborna en särskilt god kroppsstyrka, som 
skilde dem från många andra, som genom överflöd från barndomen var bortskämda 
och vekliga. Gagnefborna prisades av Hülphers för deras vana att leva sparsamt även 
under goda år: ”Det vore at önska, om andra landskaper kunde tilläggas samma 
dygd, då skulle ej förspörjas så mycken armod, som i allmänhet är at beklaga”.71 

Pehr Kalm ventilerade 1753 en avhandling vari hävdades att Nystadsborna gick 
klädda i en enkel, allvarsam och anständig dräkt, ett tecken på att de inte alls var 

                                                 
68 Anonym 1765, s 7ff. 
69 Klimatläran behandlas i C Frängsmyr 2000, passim.  
70 Mörk 1742-1744, I, s 132, II, 200; för Mörks göticism, se Stålmarck 1974, s 34, 69f. Se i 
anslutning till detta även diskussionen om världsföraktarmotivet i Göransson 1972; se särskilt s 
17-21. 
71 Hülphers 1957, s 91f, citat s 92. Arbetet författades 1757. Liknande tankar om en svensk, äldre 
och enkel dräkt framträder också i Carl Reinhold Berchs avhandling om äldre svenska manskläder 
(C R Berch 1771). 
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begivna på ”yppighet och wällustig lefnad”.72 Ofta ställdes den enkla traditionella 
dräkten och moralen mot de nya tidernas från utlandet stammande högfärd och 
osedlighet. I Daniel Tilas självbiografi, ett av de mest levande verken från frihets-
tiden, beskrivs ett besök i Norge, vari den unga husfruns alamodiska manér, som 
inbegriper inte endast lyx utan vekliga drag som att stiga upp sent på morgnarna 
och ägna sig för mycket åt skönhetsvård, ställs mot hennes moders bibehållna, 
gammaldags ärbarhet i seder och kläder.73  

Tilas husfru liknar Petit-mätern, som förblev ett vanligt motiv frihetstiden ut. 
Agneta Helmius har lyft fram sådana tongångar i debatter som skedde i småskrifter, 
tidskrifter och tidningar, och så vidare. I en sådan debatt, igångsatt av Bellmans år 
1758 anonymt utgivna Tankar om Flickors ostadighet, framhölls modets osedlighet 
och flyktighet, liksom hur den forna svenska dygden jagats på flykten av Petit-
Maitrar och fåfänga kvinnor.74 Med tanke på att Johan Fredrik Kryger var en fram-
trädande ekonomisk tänkare under senare delen av frihetstiden kan dennes ”Petit-
maitrens dagbok”, publicerad i Krygers veckoskrift Den förnuftige fritänkaren 
(1767) nämnas särskilt inom denna lyxkritiska, götiskt anstrukna genre, inom 
vilken Dalin var den store förebilden.75 

Den götiska uppfattningen återkom också i historiska arbeten om den svenska 
forntiden. I de svenska rikshistorierna som vid denna tid författades av Dalin och 
Anders af Botin, fick den götiska historieskrivningen om Sverige som kulturens 
vagga stryka på foten, men samtidigt framhölls förfädernas sedliga och moraliska 
överlägsenhet över dagens människor (Sven Lagerbring däremot var inte lika snar 
att prisa förfädernas leverne).76  

Adelcrantz tidigare nämnda tal om de fria konsternas nytta var till stor del ett tal 
riktat rakt mot detta torftighetens evangelium. Det gavs dock en viktig plats även i 
den ekonomiska litteraturen, där den enkla, forna svensken ofta figurerade. Carl 
Gustaf Löwenhielm skrev i ett Tal, Om Lant-skötsel (1751) att förfäderna nöjt sig 
med honung och mjöd medan samtiden krävde socker och vin – två importvaror.77 
Ehrenström menade att svensken förr levde måttligare och sparsammare, varför 
Sverige då var rikare än under frihetstiden: nu gjorde införseln av lyx landet fattigt. 
Han såg ingen möjlighet att återskapa den gamla svenska måttligheten, vilket ut-
mynnade i argument för manufakturstöd.78 von Höpken talade, i ett av sina försvar 

                                                 
72 Kalm/Hoeckart 1753, s 30. 
73 Tilas 1966, s 254. 
74 Helmius 1994, s 52-57. Se även Svanfeldt 1937, s 352f. 
75 Kryger 1767, nr 5. 
76 N Eriksson 1973, s 93, 214. Om Lagerbring, se s 98. Denna uppfattning om sedernas bättre 
tillstånd förr behöver inte motsäga samma historikers framstegstro och syn på sin egen tid som 
mer upplyst vad gällde vetenskap och konst; se N Eriksson 1973, s 208ff, 214f. 
77 Löwenhielm 1751, s 44f. 
78 Ehrenström 1744, s 4. 
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för överflödsförordningar och åtgärder mot lyxen, om den särskilda svenska natu-
ren: den svenska nationen var naturligen böjd åt allvarsamheter och gamla vanor.79 

Johan Browallius menade i sitt ovan anförda tal att förfädernas tarvliga och enkla 
levnadssätt gav dem god hälsa och styrka samt bevarade dem från mycken fåfänga.80 
Den gamle Christopher Polhem tog upp frågan när han talade i samband med 
nedläggandet av presidiet i Vetenskapsakademien 1744. Et idogt folk med rena, 
inhemska seder, var enligt Polhem den säkraste vägen till välstånd. Han gjorde en 
jämförelse med romarna, som först varit inriktade på ”dygde-öfningar”, men sedan 
lämnat sina gamla ideal för att istället hänge sig åt laster och begär, varmed riket 
gick under. Det var hög tid att svenskarna åter tog upp de gamla sederna och ratade 
den ”främmande smaken” – annars riskerade Sverige att gå Roms öde till mötes.81 
De svenska sederna skulle befrämjas, bland annat genom att ungdomen fostrades i 
de rätta banorna, och genom att importen av utländska böcker, ”hvarigenom 
mycken drafvel fortplantas”, begränsades. Polhem fördömde slösaktigheten, som 
han menade inte kunde vara ett förnuftigt folks kännetecken.82 Jämförelsen mellan 
Sverige och Rom togs upp även av Henning Adolph Gyllenborg i dennes tal, som 
bar den i övrigt talande titeln Tal, Om Den omsorg våra Förfäder användt til Öfver-
flöds afskaffande. Enligt Gyllenborg ansåg de gamla svenskarna det luxuöst att inte 
äta barkbröd.83 

En av de stora talesmännen för en gammal svensk enkelhet var Carl von Linné. 
Otaliga är de passager i hans rika produktion, vari den moderna, av utländska 
moden och nya kryddor och födoämnen förvekligade svensken ställs mot de gamla 
göterna.84 Linné framhöll att våra förfäder måste betecknas som okunniga, som 
levde utan kännedom om alla de ting som upptäckten av Nya världen och öppnan-
det av den europeiska handeln med Kina och Indien fört med sig. Men denna 
okunnighet var inte av ondo:  

 
De visste ingenting om hetsande spritdrycker, tobak, te, kaffe, socker, siden, de flesta 
kryddor och hundratals andra saker, som i dag ständigt nyttjas. Nöjda med sin ringa 
lott voro de både starkare och lyckligare än nutidens människor, då de försmådde allt 
det som vår tids överflöd har infört, mera till skada än till gagn för kroppen.85 

 

                                                 
79 von Höpken 1893, s 126. Här hänvisar von Höpken till Gustav Vasas levnadsbeskrivning; mer 
om svenskens karaktär, s 133. 
80 Browallius 1747, s 17. 
81 Polhem 1744, s 4-9 
82 Ibid., s 10, 12. Polhems förslag upprepades av Holmén 1765a, s 22. 
83 H A Gyllenborg 1757, s 3ff, 6f. 
84 Förutom de nedan redovisade kan nämnas von Linné 1963, s 127, 270f (Skåneresan 1749); 
1956, s 3, 5 (en avhandling om det förändrade köket, 1757); 1939b, s 64; 1939a, s 31, 34, 36 (en 
avhandling om te).  
85 von Linné 1966, s 3 (1761). Linnés kritik av modet baserade sig även på medicinska skäl; så till 
exempel pressade kvinnornas moderna hårda snörliv enligt Linné ihop inälvorna och försvårade 
barnsängen; Linné 1954, s 8; om medicinska argument, se även Qvarsell 1981, 68. 
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Många delade Linnés uppfattning. Pehr Kalm sade om äldre tider, att ”de unga 
krigsbussar kunde då fara i fält utan Thee ketteln eller Caffé pannan”.86 Pehr 
Wargentin menade att folk levde längre förr, innan veklig levnad tillkommit och 
förkortat människors liv.87 Ulric Rudenschöld menade att det var bättre förr, ”innan 
vällusten ännu fådt i verlden inrymme, och behofvet var måtteligt”. Rudenschöld 
var bland annat tjänsteman i tabellkommissionen, och en av författarna till kom-
missionens relation av år 1761, vari det fastslogs att lyx inverkade menligt på 
befolkningsutvecklingen, eftersom ”yppighetens framgång i en Stat förswagar 
hälsan och ökar dödeligheten”.88  

Även Anders Berch kritiserade sin samtids brist på måttlighet. Berch menade att 
de gamla göterna varit betydligt fler än vad svenskarna var nu, men att de genom 
att försumma jordbruket till förmån för krigiska aktiviteter varit tvungna att ut-
vandra. Om de gamla göterna satsat på att tillvarata landets resurser istället, hade de 
kunnat vara hela två till tre gånger fler än vad som var fallet idag, tack vare deras 
stora måttlighet.89 von Ungern Sternberg prisade som vi sett ovan lantlevnaden som 
en nyckel till ett måttligt leverne.90 Botin däremot menade att det var helt felaktigt 
att jämföra dagens konsumtion med förfädernas, eftersom denna framstår som mer 
måttlig endast eftersom den var en följd av fattigdom.91 Även torftighetens store 
besjungare, Dalin, var som vi sett ovan inne på samma tanke: det som är lyx för en 
tid blir vardagsartiklar för en annan, rikare tid. 

Avslutning: Mandevilles svårsmälta dogm 

Var är lyx? frågade sig en odelsk Platon. Begreppen yppighet, lyx och överflöd defi-
nieras olika av olika författare. För somliga är yppighet en måttlig lyx, och överflöd 
en omåttlig sådan. Botin ser dock alla tre begreppen som synonyma, och det går 
knappast att fastslå någon allmängiltig definition av begreppen. Därmed är dock 
inte sagt att man inte kan fånga de allmänna uppfattningarna. 

Vi har i undersökningen sett tre argument mot lyxen, ett götiskt-moraliskt, ett 
ekonomiskt och ett psykologiskt-etiskt argument. Det är viktigt att betona, att det 
inte alls var så att de som fördömde lyxen vilade på moraliska argument och att de 
som såg dess nytta på ekonomiska – jag önskar att man kunde slippa dessa 
                                                 
86 Kalm/Granroth 1755, s 10f. Liknande tankar framträder också i Carl Reinhold Berchs 
avhandling om äldre svenska manskläder (C R Berch 1771), liksom i Lemström 1765b, s 32. I 
Hallman 1745, s 3, sägs vekligheten vara orsaken till särskilt de högre ståndens barns usla leverne 
och hälsa, eftersom mödrarna såg den som en mördare, som försökte vänja barnen vid ”Swensk 
luft, regn och slask, köld och frost, alfwara werk och tjänlig mödo”. 
87 Wargentin 1766, s 24f. 
88 Rudenschöld 1748, s 5; “Tabellkommissionens underdånige Relation af år 1761”, i A Hjelt 
1899, s 100. Relationen är undertecknad av Edvard Carleson, Ulrik Rudenschöld, Jacob Faggot, 
Pehr Wargentin och Ephraim Otto Runeberg. 
89 Berch 1746a, s 14. 
90 von Ungern Sternberg 1752, s 7. 
91 Botin 1765, s 15f. 
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slentrianmässiga påståenden i framtiden. Det ekonomiska och det etiska – och 
därmed det psykologiska, det vill säga uppfattningar om hur människan verkligen 
är – går inte att skilja på varandra. Ett tydligt exempel på det utgörs av Ephraim 
Otto Runeberg, en utpräglat ekonomisk författare. Denne berörde lyxen i en 
närmast penningteoretisk text om handelsrörelser och växelkurser, och menade då 
att ett ekonomiskt argument, utifrån handelsbalansläran, visserligen kunde räcka för 
att ha överflödslagar, men att det verkliga skälet till att ha sådana alltid måste 
grundas på sedliga resonemang: 

 
För et Rike, som aldeles är blottstäldt på redbart mynt, och som wil i en hast förskaffa 
sig det, är nyttigt, at förbjuda yppighets Warors bruk och införsel; dock bör aldrig den 
beständiga grunden och principen til yppighetens utestängande ifrån en fri Stat, läggas 
uti någon penninge-winst uti Handels-Balancen, utan den bör förnämligast sökas uti 
rena och ärbara seder.92 
 

Samtidigt är dock detta etiska argument också ekonomiskt, eftersom dåliga seder 
skapar lata, improduktiva och tärande medborgare. Argumentet om handels-
balansen är för Runeberg underordnat ett tidlöst moraliskt argument vars innebörd 
är i högsta grad ekonomisk (och därmed demografisk, som vi ska se i nästa kapitel):  

 
Penningarna flyta från och til Riken, igenom Handelens ebb och flod; men goda seder 
gör dygdige inbyggare i allmänhet; de fälla priset på den tarfwelige arbetarens 
tilwerkningar, och de föröka arbets-summan eller Barn-mängden i Riket.93 
 

Av de tre argumenten förekom det götisk-moraliska argumentet hos de ekonomiska 
tänkarna, även om framför allt Botin menade att man inte skulle bedöma det 
rådande tidevarvet utifrån tidigare, fattigare epoker. Det ekonomiska argumentet 
var egentligen ingen stridsfråga under frihetstiden, men har i viss mån tolkats fel av 
forskningen. Enligt denna var det ekonomiska argumentet en konsekvens av den 
avmoralisering av lyxen den anser sig ha sett, i det att det innebar ett strikt ekono-
miskt argument om det goda med inhemsk lyx och det skadliga med utländsk. 
Denna uppfattning var dock inte ny, och låg helt i linje med den strävan efter obe-
roende som var en bärande del i det frihetstida ekonomiska tänkandet. 

Av denna anledning fanns det ingen under frihetstiden som förnekade att ut-
ländsk lyx var sämre än inhemsk – enligt oberoendeidealet var nämligen alla 
utländska produkter sämre än deras inhemska motsvarigheter.94 Alla gick inte så 
långt som manufakturkommissarie Salander i sin iver för den inhemska produk-
tionen, men ingen kunde heller se nyttan med en import av lyxprodukter. Vikten 
av oberoende kanske visar sig tydligast i det argument mot von Höpken som till 
                                                 
92 E O Runeberg 1765, s 28. 
93 Ibid., s 28. 
94 ”Ingen” är en generalisering – jag har hittat en text vars författare faktiskt menar att inhemska 
lyxprodukter är sämre än utländska, eftersom en inhemsk lyxtillverkning antogs ske på bekostnad 
av en inhemsk tillverkning av nödvändiga manufakturvaror; anonym 1761, s 6f. 
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exempel Browallius och von Ungern Sternberg framförde, att lyxen kunde accepte-
ras först i ett samhälle som till fullo utnyttjat de egna resurserna för att tillfredsställa 
de mer grundläggande behoven. 

Skillnaden mellan det von höpkenska lägret och övriga lyxdebattörer rörde istäl-
let det psykologiska argumentet. Vi har sett att centrala inslag i debatten varit 
oberoende, begär kontra måttlighet samt en ståndsmässig konsumtion med 
medföljande igenkännbarhet av individens ställning i samhället. I en år 1764 över-
satt text av den tyske författaren Georg Ludwig Schmid framhålls vikten av de rikas 
lyxkonsumtion, samt därigenom det relativa i lyxen: 

 
Man har med skiähl sagt, at den rika bör förtära penningar, och at den almänna nyttan 
fordrar, at han giör bruk af sine rikedomar: men en reglerad utgift, fast än den wore 
stor, är ingen yppighet. Yppighet är rikedomars mißbruk: den består i utgifter för en 
öfwerflödig fantasi, som icke står proportionerat mot des stånd och förmögenhet, som 
giör utgiften.95 

 
Många använder begreppet yppighet annorlunda än Schmid, men kärnan i deras 
resonemang är ofta detsamma. Lyxen var relativ – och ett överdådigt liv för de rika 
därför tvingande. De rika hade att för den allmänna nyttans skull använda sina 
rikedomar; deras ymniga konsumtion inte alls skadlig, medan en bondes var det. En 
”allmän” sparsamhet – för att använda Odels ord – det vill säga att alla, även de 
rika, levde torftigt och enkelt, var skadlig. Konsumtionen skulle vara måttlig, och 
en för långt gången sparsamhet var inte måttlig, eftersom måttligheten är en gyllene 
medelväg mellan två ytterligheter. Den måttliga lyxen är en naturlig följd av ett 
hierarkiskt samhälle byggt på igenkännande. Låg dock den inhemska tillverknings-
industrin i träda, innebar de rikas konsumtion av lyxprodukter liksom mycket 
annan konsumtion – eftersom varorna måste importeras – att handelsbalansen blev 
negativ och riket därmed beroende av omvärlden.  

Schmid för ett resonemang om att den luxuöse är en person som överlämnat sig 
själv åt ”sine små begärelser”; de små begären leder sedan över till de större.96 De 
mänskliga begärens kraft intog, som vi sett, en central plats i den frihetstida lyx-
diskussionen. von Höpkens mandevilleska uppfattning rymde devisen private vices 
– public benefit: att den enskildes egennyttiga last, hennes vilja att tillfredsställa sina 
egna kortsiktiga behov, kunde gagna samhället. De mänskliga begären, eller åtmin-
stone ett av dem – lyxbegäret – skulle inte tyglas utan ges fritt spelrum.  

Hos författare som Berch, Schönberg och Odel har denna uppfattning dock 
vänts i sin motsats. För dem är den nyttiga lyxen följden av den rikes dygdiga bete-
ende. Skillnaden är betydligt större än vad som hittills uppmärksammats. Den 
bottnar i att de inte kunde acceptera affekterna som en för samhället positiv driv-
kraft. För dem stod affekterna för extrema beteenden och för en skadlig egennytta. 

                                                 
95 Schmid 1764, s 16f. 
96 Ibid., s 17. 
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Schönberg talade om att den yppige var slav under sina välluster, oförmögen att ta 
hänsyn till samhällets bästa.97 

Ett avslutande exempel kan illustrera detta. 1739 idkade Dalin en verspolemik 
mot den märklige Carl Gustaf Cederhielm – som sedan 14 år satt i franskt fängelse 
på grund av stora skulder – vari denne hävdade att det inte fanns någon oegennyttig 
dygd, utan att alla goda handlingar bottnade i att man ansåg sig själv tjäna något på 
dem. Dalin reagerade mycket häftigt mot dennes uppfattning. Allmännytta och 
dygd hängde för honom samman, och det var på dygden som samhällen byggdes, 
medan egennyttan störtade dem i fördärvet.98  

För tänkare som Dalin, Odel och Berch var ett samhälle som inte vilade på dyg-
dens grund var en omöjlighet. Att då hylla egennyttan som en positiv drivkraft 
måste då ha varit i det närmaste hädiskt. I stället måste de skrida till dygdens för-
svar. Någon större strid behövde de dock inte utkämpa. Sten Högnäs har i sin 
intressanta studie om Gustaf Fredrik Gyllenborg argumenterat för att den von 
höpkenska uppfattningen innebar en kris för det svenska dygdebegreppet och den 
frihetstida dygdediskussionen: det var det första allvarliga angreppet på den tradi-
tionella dygdeuppfattningen.99 I viss mån har Högnäs en poäng där: den von 
höpkenska synen innebar i viss mån någonting nytt. Krisen var dock inte alls 
allvarlig. Även om uppfattningen om de egennyttiga begärens positiva roll hade sina 
bärare under den sena frihetstiden hade den problem att locka några större skaror; 
som Sven Delblanc som enda forskare påpekat rymde von Höpkens tal en rejäl dos 
nymodigt kätteri som inte togs väl upp på den svenska intellektuella parnassen.100 
Om dygden hamnade i kris under frihetstiden gällde det en annan fråga, nämligen 
den om hur dygd producerades. Det behandlas i kapitel 7.  

Frihetstiden var en tid av förändring av det svenska samhället. Ökat välstånd, 
ökade ståndsmotsättningar och en expansiv handel är några tydliga förändrings-
processer som var iakttagbara även för de samtida aktörerna. Lyxen kan sägas vara 
en följd av alla dessa processer – de produkter och beteenden som varit förfädernas 
lyx hade faktiskt blivit betydligt vardagligare. Flera av de resonemang vi sett fördes 
fram i debatten förefaller vara försök att hantera de problem som förändringarna 
skapade utan att kullkasta den rådande ordningen. Lyxens nytta erkändes, liksom 
att lyxen kunde vara ett tecken på välstånd, men att gå därifrån till att erkänna 
egennyttan och begären som positiva drivkrafter var att gå för långt. I von Höpkens 
tal låg ett förkastande av hela sedeläran och dygden. Att istället göra dygd av yppig-
hets nytta, att plädera för måttlighet även i prakten, och att tolka yppigheten som 
de högre ståndens plikt kan i ljuset av den pågående utvecklingen ses som att skrida 
till såväl den rådande samhällsuppfattningens som den gällande moralens försvar.  

                                                 
97 Schönberg 1764, s 34 – se detta kapitels inledande citat. 
98 Lamm 1908, s 370f; von Platen 1957, s 30. 
99 Högnäs 1988, kap VII. 
100 Delblanc 1965, s 51. Detta förhindrar visserligen inte Delblanc från att senare (s 114) säga att 
den mandevilleska synen var gängse bland de merkantilistiska tankarna. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

”En trana håller en sten med foten. Studio & Vigilantia. Igenom flit och vaksamhet. Är en 
bekant Sinnebild, som utmärker en trifven och idog menniskas flit och vaksamhet i alt des 

företagande”; Sahlstedt 1758, s 163 samt emblem nr 52. 
 
 
 
 
 



KAPITEL 6 

En myckenhet av idoga närande: synen på 
befolkningen 

En helt central fråga i 1700-talets ekonomiska tänkande är den om befolkningens 
storlek och tillväxt. Den frihetstida befolkningsfrågan och befolkningspolitiken, 
med framväxten av en svensk befolkningsstatistik i tabellverkets regi, har behandlats 
ingående av en rad forskare.1 

Den svenska befolkningsstatistiken hade sina rötter i 1686 års kyrkolag, vari 
stadganden infördes beträffande en enhetlig bokföring av hela landets befolkning. 
Först efter det stora nordiska krigets slut kunde dock energin riktas från krigiska till 
mer fredliga verksamheter, och med tanke på att folket decimerats genom krig och 
andra olyckor blev ett avhjälpande av folkbristen en central sådan verksamhet.2 

Jag har tidigare påtalat kontinuiteten från stormaktstiden i det frihetstida 
tänkandet. Det bör därför tydligt framhållas, att de stormaktstida ekonomiska tän-
karna inte uttryckte något intresse av att ha en så stor befolkning som möjligt. De 
var framför allt intresserade av en sysselsatt och flitig befolkning – och vad gäller 
detta kan vi, som kommer att framgå, se en mycket tydlig kontinuitet.3  

Strävan efter en stor befolkning var alltså något för tiden nytt. Dess tidigaste ut-
tryck kom under 1720- och 30-talen. Som Panu Pulma visat kan orsaken till detta 
ha varit ett minskat utbud av arbetskraft under dessa decennier, till följd av flera 
olika faktorer, som ett bättre klimat (goda skördar ökade behovet av arbetskraft) 
och en brist på arbetsföra människor till följd av krigsårens nödår och utskriv-
ningar.4 I det följande skall jag först utröna varför det var så viktigt att ha en stor 
befolkning. Om målet var en så stor befolkning som möjligt, är sedan en enkel 
följdfråga den om vilken beskaffenhet denna befolkning borde vara av: var alla stora 
befolkningar av godo? Här finns förstås en mycket väl etablerad uppfattning om att 
1700-talstänkarna i gemen ville ha, inte bara en stor, utan även en fattig befolkning. 
Jag menar dock att helst ville de ha en flitig befolkning – en uppfattning som var ett 
arv från 1600-talets starkt etiska syn på ekonomin.  

                                                 
1 T ex A Hjelt 1900; Nordenmark 1939; Grönlund 1949a-b; Johannisson 1988. 
2 A Hjelt 1900, s 6.  
3 Runefelt 2001, kap 8. 
4 Pulma 1983, s 397f, 1985, s 69f. 
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Slutligen tas – för vilken gång i ordningen? – synen på fattigdomens nytta upp. 
Inledningsvis redovisar jag belägg för och emot tesen om fattigdomens nytta, 
eftersom denna, fortfarande, efter ett sekel, är dåligt empiriskt underbyggd – och 
kommer så förbli. Sådana redovisningar är dock inte särskilt spännande, och jag 
försöker avslutningsvis komplicera diskussionen genom att koppla den till en under 
frihetstiden mycket diskuterad fråga som något försvunnit i forskningen, nämligen 
den om balansen mellan samhällets närande lemmar och dess tärande, det vill säga 
mellan de som arbetade och de som levde på andras arbete. 

En myckenhet av medborgare 

Pehr Wargentin inledde sin berömda redogörelse för nyttan av förteckningar över 
levande och döda, publicerad i sex delar i Vetenskapsakademiens Handlingar 1754-
1755 på följande sätt: 

 
At et borgerligt samhälles förnämsta styrka består i myckenheten af goda och trefliga 
medborgare, är en Sats, som nu mera nästan af ingen drages i tvifvelsmål.5  
 

Att statens styrka och välstånd berodde på befolkningens storlek var de frihetstida 
tänkarna överens om, oavsett övriga meningsskiljaktigheter. ”Myckenhet af inbyg-
gare är et Lands största rikedom”, menade Henrik Jakob Wrede i sitt tal i Veten-
skapsakademien 1743. Befolkningens antal är den första grundpelare på vilken den 
allmänna hushållningen bör vila, skrev Anders Berch. ”Ett rikets wälmåga består uti 
den största myckenhet af Folk och Inwånare, som möjeligt är” skrev Carl Leuhusen 
i Tankar om de rätta och sanskyldiga medel til Sweriges wälmåga (1761). Vare sig 
guld, silver eller pengar kan utgöra en stats styrka, utan endast dess människo-
mängd, skrev Edvard Fredrik Runeberg 1764.6 Jonas Alströmer och Carl Fredrik 
Adelcrantz använde i stort sett samma ord.7 Polhem var tidigt ute och skrev redan 
på 1720-talet att en stor och sysselsatt befolkning var ett lands rätta rikedom.8 Även 
Dalin och Carl Carleson, i sin Hushålds-Råd, hörde till de tidiga pläderarna för en 
stark befolkning. Dalin skrev i Argus 1733: 

 

                                                 
5 Wargentin 1754-55, del 1, 1754, s 161f. Om denna och andra befolkningsstatistiska skrifter av 
Wargentin, se Nordenmark 232-269, särskilt 242-251; texten finns tryckt tillsammans med 
Wargentin 1766 i Pehr Wargentin. Den svenska statistikens fader, utgiven av Statistiska 
centralbyrån 1983. 
6 Wrede 1743, s 26; Berch 1746a, s 6; Leuhusen 1761, s 3; E F Runeberg 1764, s 85. 
7 J Alströmer 1745, s 8; Adelcrantz 1757, s 18. Se även Hårleman 1746, s 16; Faggot 1750b, s 
264 och 1946, s 277; Kraftman/Browallius 1756, § 1, som också ger en lång rad belägg för det 
riktiga i denna sats, i tre fotnoter på sammanlagt åtta sidor; Schmid 1764, s 8; Botin 1765, s 41f; 
Bäck 1765, s 2. Även tjänstemännen bakom tabellverkets sammanställande upprepade satsen i 
sina memorial, ”Ödmjukt betänkande om Tabellwärket”, i A Hjelt 1899, s 8f, samt 
”Tabellkommissionens underdånige Relation af år 1761”, i ibid., s 24. 
8 Polhem 1951, ”Om manufacturers nytta”, s 328f. 
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Odygder och laster hade jag Lust at bortjaga, om jag kunde, åtminstone bjuder jag til: 
Men folckets antal wil jag aldeles intet förminska. Jag wet at ymnoghet af dugeligit, 
idogt och flitigt Folck är ett Lands fastaste och största Rikedom.9 
 

Handelsmannen Thomas Plomgren, som i sin redogörelse om handelns nytta i 
Vetenskapsakademiens handlingar 1740 först hävdat att handeln lade grunden till 
ett rikes styrka och välstånd, fastslog sedan att det var en sanning som inte behövde 
bevisas, att ett lands välfärd låg i befolkningens storlek.10 Pehr Kalm använde 
samma ordalag i en avhandling år 1753.11 Johan Fredrik Kryger menade i sitt tal i 
Vetenskapsakademien år 1758, Om Folkbristens Orsaker, Verkan och Hjelp, att lan-
dets ”hufvudsjukdom” låg i den ringa befolkningen.12 Den av fysiokratin influerade 
Johan Westerman höll med i sitt inträdestal i akademien år 1768.13 Jonas Alströmer 
satte befolkningens storlek i direkt proportion till dess möjlighet att tillvarata lan-
dets resurser – det krävdes en stor befolkning för att kunna skrapa till sig så mycket 
man bara kunde av vad som gick att utvinna: 

 
Hela verldens skatter äro af den alsmägtige Skaparen lemnade til alla människor i verl-
den, och at det Riket eller Landskapet, som har de mästa arbetare och konstnärer, at 
skrapa til sig af den skatten, det får ock del deraf i proportion.14 
 

Uppfattningen om vikten av en stor befolkning kom under 1740-talet att bli en 
fråga för såväl riksdag och riksråd som vetenskapsakademien. Redan under 1730-
talet togs initiativ till en bättre och mer standardiserad befolkningsstatistik. 
Biskopen i Linköping, Erik Benzelius d y, presenterade för Kammarkollegium 1735 
en redogörelse över födda och döda i Linköpings stift. Denna byggde på de upp-
gifter som inkommit till följd av prästernas åligganden i 1686 års kyrkolag. Kam-
markollegium presenterade som en följd av Benzelii skrivelse ett förslag till råd och 
konung, att sammanställa siffror för hela landet, dels för perioden 1721 till 1736, 
och dels därefter, på årsbasis. En sådan sammanställning skulle ge en god kunskap, 
inte bara vad gällde befolkningens, utan även vad beträffade de olika näringarnas 
tillstånd.15 Förslaget bifölls. Uppgiften att samla in materialet skulle även fortsätt-
ningsvis ligga på prästerskapet.  

Vetenskapsakademien kom efter dess bildande 1739 att bli en drivande kraft i 
frågan, och i dess Handlingar hade tidigt författare som Carl Fredrik Mennander, 
Eric Salander och Pehr Elvius kommit med kortare befolkningsstatistiska arbeten.16 

                                                 
9 von Dalin 1910, s 362. C Carleson 1734-1735, juni 1735, s 9f. 
10 Plomgren 1740, s 330, 334. 
11 Kalm/Gottskalk 1753, s 1. Se även Hammar 1758, s 42. Formuleringen dök upp redan i C 
Carleson 1734-35, juni 1735, s 9. 
12 Kryger 1758, s 3. 
13 Westerman 1768, t ex s 11f, 17. 
14 J Alströmer 1745, s 7. Se även Leuhusen 1761, s 2. 
15 Hjelt 1900, s 8f. Om Benzelius arbete, se Grönlund 1949b. 
16 Mennander 1743; Salander 1744; Elvius 1744; om Elvius arbete, se Grönlund 1949a.  
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Elvius, Akademiens sekreterare från 1744 till 1749, sammanställde i Akademiens 
namn år 1746 ett memorial om nödvändigheten av en bättre statistik över befolk-
ningen, rymmande en beräkning av befolkningens storlek inom riket.17 År 1749 
skapades så slutligen Tabellverket, med Pehr Wargentin som drivande kraft, och 
1756 tabellkommissionen, som kom att få det övergripande ansvaret för befolk-
ningsstatistikens insamlande under lång tid framöver.  

Sveriges befolkning skulle nu fås att växa. Risken för överbefolkning ansågs vara 
mycket liten, även om den vid enstaka fall påpekades.18 Sverige ansågs vara kraftigt 
underbefolkat. ”Ett obrukat land med hisliga Ödemarker ropa efter mer folk, och 
bewisar at folkets antal är för litet”, skrev en författare av en sedelära 1758.19 Carl 
Fredrik Mennander menade att Sverige nu hyste tre miljoner invånare, men kunde 
rymma minst fem gånger så många.20 Ephraim Otto Runeberg menade att den 
ännu inte uppodlade marken i Lajhela Socken var mångdubbelt större än den bru-
kade, och att antalet mantal kunde öka från 90 till 390.21 Jordbrukets möjlighet att 
genom nyodlingar och ett effektivare brukande försörja åtskilligt fler människor har 
behandlats tidigare. Johan Fredrik Kryger skrev att det inte kunde nekas, med tanke 
på de resurser som fanns nedlagda i jorden, att denna ”förmår rikeligen föda tjugo 
gånger flere invånare än hon nu eger”, samt att Sverige var det sämst befolkade lan-
det i Europa i förhållande till ytan.22 

Erik Salander presenterade i Vetenskapsakademiens Handlingar en uträkning 
över hur många Sveriges jordbruk borde kunna försörja. Enligt Salander fanns det i 
Sverige 3 miljoner människor, och 9 000 kvadratmil mark. Av dessa fick man dock 
dra av 5 000 kvadratmil, vilka utgjordes av ”Skogar ock Bärg, Insiöar ock Ström-
mar, Stenar, Moras och Landsvägar”. Ytterligare 2 400 fick dras bort på grund av 
ängar. beteshagar, trädgårdar och tomter, varmed återstod ungefär 1 500 mil. Om 
treskifte användes på dessa – alltså om två tredjedelar odlades och en tredjedel låg i 
träda – skulle 1 000 kvadratmil besås varje år. Då en kvadratmil motsvarade 24 000 
tunnland innebar detta att 24 miljoner tunnland besåddes årligen. Med ett korntal 
på 5 – det vill säga att varje sått korn ger fem tillbaka – nåddes en årlig avkastning 
på 120 miljoner tunnor. Om ett korn lades undan till utsäde och ett till djurfoder 
återstod så tre av fem, eller enligt Salander 80 miljoner tunnor (borde vara 72). 
Varje person konsumerade i genomsnitt 4 tunnor per år. Det gav en potentiell 
befolkning på hela 20 miljoner. Salander tillade att om någon anmärkte mot 
                                                 
17 ”Svenska Vetenskapsakademiens betänkande angående folkmängden i Sverige och Finland”, i 
Hjelt 1900, s 70-77; om detta, se Grönlund 1949a, s 9ff. Ett annat memorial med samma syfte, 
av Jacob Albrecht Lantingshausen, ingavs till riksdagen 1746. Detta finns tryckt i Hjelt 1900, s 
78-83. 
18 Polhem 1951, ”Discurs om landzens och städers prerogativer her i Sverie”, s 310f. Polhem för 
ett teoretiskt resonemang om världens utveckling vari överbefolkning är en möjlighet. Se också 
Berch 1746a, s 8ff. 
19 Hammar 1758, s 58. 
20 Mennander 1743, s 227ff. 
21 E O Runeberg 1758, s 112f. 
22 Kryger 1758, s 3f (citat), 8.  
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siffran, kunde han stanna vid 10 miljoner, och om någon anmärkte på det talet, 
stannade han vid fem miljoner – det handlade ändå om en kraftig ökning.23  

Anders Berch kom i sitt politisk-aritmetiska arbete från år 1746 fram till en 
ännu högre siffra. Enligt Berch hade Sverige ett tillräckligt försörjningsutrymme för 
26 miljoner invånare, varav 2 miljoner skulle bo i städer. Den befintliga befolk-
ningen beräknade han till 2 708 000, vilket var knappt 700 000 fler än vad Elvius 
kom fram till i sin beräkning från samma år.24 

Uppfattningen att Sverige kunde rymma betydligt fler människor än vad det nu 
gjorde ansågs bekräftas av vad man menade var ett faktum, nämligen att befolk-
ningen i en svunnen forntid hade varit mycket större, före Göternas utvandring, 
digerdödens härjningar och stormaktstidens krig. Det visades av de lämningar man 
kunde finna framför allt i Småland men även på annat håll. I en beskrivning över 
Madesjö Socken inte långt från Kalmar pekade författaren Petrus Næsman på spår 
av åkrar och byggnader i vad som nu var storskog. Befolkningen hade minskat 
genom digerdöden och krig med danskarna. Pehr Kalm menade samma sak om 
Västmanland.25 Edvard Fredrik Runeberg menade att landet i sin helhet varit större 
befolkat förr.26  

Den ringa befolkningen var ett stort problem för hushållningen. Alla mödor att 
tillvarata landets resurser, och att utvinna och förädla dessa inom rikets gränser, var 
bortkastade, om det inte fanns folk nog att utföra arbetet. Befolkningen ansågs vara 
alltför liten för att ekonomin skulle kunna fungera. Avstånden blev långa, marknad-
erna föga utvecklade, priserna höga, viktiga jordbrukssysslor som röjning av sten vid 
nyodlingsföretag lagda på is.27 Med en liten folkmängd på landsbygden blev dags-
verkena dyra.28 Flera författare, som Erik Salander och Johan Westerman, framhöll 
att svenskarna genom sin ringa mängd tvingades till polypoli, alltså till att bli in-
effektiva diversearbetare.29  

Att en ringa befolkning innebär en svag ekonomi var det centrala budskapet i 
Edvard Fredrik Runebergs uppsats i Vetenskapsakademiens Handlingar år 1764 om 
länders naturliga storlek. I denna påtalades Sveriges dåliga befolkningssituation. Ett 
lands naturliga storlek avgjordes av förhållandet mellan befolkning och landets 
storlek, och medan Storbritannien hade ett snitt på 5 508 personer per kvadratmil, 
var det motsvarande talet för Sverige och Finland endast 345. För att nå samma 

                                                 
23 Salander 1744, s 62f, citat s 62.  
24 Berch 1746a, s 50-57; om Elvius, se Grönlund 1949, s 12. 
25 Næsman 1747, s 127; Kalm 1977, s 19; von Linné 1958a (småland). Se även Hårleman 1749, s 
50; Berch/Tideman 1953, s 21 (om Jämtland); Kryger 1758, s 10f, dock med invändningen att 
den äldre tidens befolknings storlek inte får överdrivas (s 5ff); Tilas 1966, s 35.  
26 E F Runeberg 1764, s 100.  
27 Ibid., s 107; Wrede 1743, s 24; Berch 1746a, s 6; Næsman 1747, s 131. 
28 Lagerström 1751, s 214. 
29 Salander 1754, kap 1, § 13; kap 2, § 5; Westerman 1768, s 11f. 
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styrka som Storbritannien krävdes hela 27 725 534 invånare.30 Om man översatte 
detta till jordbruket framgick det att det i England gick 4,5 tunnland per person, 
men i Sverige hela 49. Om vi föreställer oss att detta var god jordbruksmark – och 
övertygelsen var som vi tidigare sett att den mesta marken var god jordbruksmark – 
innebar det, att om svenskarna ville utnyttja jordens resurser till fullo, måste var och 
en arbeta lika mycket som tolv personer i England. Om svensken endast arbetade 
lika hårt som en engelsman skulle stora delar mark ligga ouppodlade i Sverige.31 Av 
denna anledning var produktionen lägre, och priserna på varor och arbete högre, i 
Sverige än i många andra länder.32 

Sverige ansågs alltså vara ett underutvecklat land. Idag kan man lätt tanka sig att 
en kraftig befolkningstillväxt skulle ha ytterligare ökat bördorna på den befintliga 
befolkningen: fler munnar måste då mättas. Någon sådan uppfattning förekom 
dock inte under frihetstiden. Tvärtom ansågs en ökad befolkning skapa fler när-
ingstillfällen. Även detta var centralt i Runebergs uppsats. Han visade vad som 
skedde när befolkningen ökade: 

 
En sådan tilökt folkhop måste då nödvändigt arbeta, som den skal lefva; arbetet måste 
framskaffa nya afkomster, hvilka, om de förra få invånarne gjort sitt bästa vid arbetet, 
aldrig hade kunnat frambringas utan nya arbetande händer. En tilökt folkmängd måste 
nödvändigt framskaffa en större varu-mängd, äfven som den tillika skaffar större til-
gång på manbart folk, och således utgör tillika en tilökt grigs-styrka.33 
 

Ju fler arbetande människor det fanns i en stat, desto mer näringar fanns där; 
näringar som den tidigare fåhövdade befolkningen på grund av sin litenhet inte 
kunnat utföra. Vetenskaper, hantverk och handel skulle då komma att tillta.34 Jonas 
Alströmer menade att detta bevisades empiriskt av länderna på kontinenten, där 
folk kryllade som myror, men tiggarna var få, därför att var och en hade sin syssel-
sättning.35 Pehr Wargentin såg inte heller någon risk för överbefolkning, eftersom 
en ökad befolkning skapade fler näringar: 

 
Det är icke eller ännu fullkomligen bevist, at uti et Land kan blifva så mycket folk, at 
det icke under en god Regering, medelst flit, omhugsan, tiltagsenhet och måttelighet 
skulle finna tilräckelig näring: tvärt om, ju mera folk, desto flera behof och desto flera 
tilfällen at förtjäna sit bröd.36 
 

                                                 
30 E F Runeberg 1764, s 86, 91f (8,5 miljoner invånare genom 1 543 kvadratmil i England ger ett 
snitt på 5 508 personer per kvadratmil; min uträkning), 94. Liknande jämförelser gjorde Faggot i 
ett memorial av år 1755; Faggot 1946, s 277f. 
31 E F Runeberg 1764, s 95. Se även Berch 1746a, s 13f, 16, 60f. 
32 E F Runeberg 1764, s 98. Se även E F Runeberg 1760. 
33 E F Runeberg 1764, s 84. 
34 Ibid., s 85. 
35 J Alströmer 1745, s 6. 
36 Wargentin 1754-1755, del 3, 1755, s 8. Faggot 1946, s 277f; Kraftman/Browallius 1756, § 1; 
Mennander 1766, s 7. 
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Wargentin framhöll Kina som ett exempel; där bodde det 200 miljoner människor 
på en yta som endast var fem gånger större än Sverige, utan att klaga över trängsel, 
för att istället tro sig vara det lyckligaste folk i världen.37 Ephraim Otto Runeberg 
menade att en befolkningsökning drev fram ett bättre resurstillvaratagande, och 
därmed en bättre hushållning:  

 
At hålla någon slags mark för otjänlig och ofruktbar, det vågar icke den at säga, som 
har sig bekant, hvad nya påfund Människo-snillet kan frambringa, då det i et Folkrikt 
Land av sina behofver uppäggas. Allt har den store Skaparen gjort til gagns, och så 
lagat, at dess nytta uppenbaras i samma mon, som tarfvorna ökas.38 

 
Det är lätt att tycka, att tänkare som Wargentin och bröderna Runeberg bortsåg 
från hur verkligheten såg ut. Det stora problemet i Lajhela socken, menade 
Ephraim Otto Runeberg, var hungersnöden, som var ”den svåraste fienden emot 
folk-ökningen”.39 Detta till trots fanns det utrymme för mångdubbelt fler: den stora 
befolkningen skulle i sig själv innebära nya försörjningsmöjligheter. Resurstillvara-
tagandet förefaller bli ett självändamål: med så lite åker, och så mycket odlingsbar 
mark, menade Runeberg, ”så lärer första omsorgen blifwa, at öka Folkhopens antal, 
såsom det enda medlet hvarigenom nya upodlingar och odalägor skola i framtiden 
tilväxa och underhållas” – detta alltså för ett område där den befintliga befolkning-
ens största problem enligt samma författare var hungersnöden.40  

Sätt att öka befolkningen  

Det skulle bära för långt att här redogöra för alla de olika förslag till lösningar på 
befolkningsbristen som togs upp i den ekonomiska litteraturen – de har också be-
handlats tidigare.41 Man kan ana förekomsten av ett cirkelresonemang, i det att en 
större befolkning som ovan sagts gav fler näringstillfällen, samtidigt som fler 
näringstillfällen gav en större befolkning – som Johan Otto Hagström påpekade i 
en redogörelse till Collegium Medicum ledde bättre näringsmöjligheter till fler och 
tidigare giftemål, och därmed till fler barn.42 Det fanns dock vid sidan av denna 
utveckling ett antal åtgärder för att påskynda befolkningstillväxten. Här skall jag 
endast helt kort nämna de vanligast förespråkade av dessa. Fyra viktiga områden 
skall framhållas: hemmansklyvningar, invandring, barnhus samt hälsofrämjande 
åtgärder. Jag förbigår mer parentetiska förslag som en särskild straffskatt för ung-

                                                 
37 Wargentin 1754-1755, del 3, 1755, s 8.  
38 E O Runeberg 1758, s 118f. Se även Polhem 1951, ”om manufacturernas nytta”, 328f; 
Ankarcrona 1744, s 7f. 
39 E O Runeberg 1758, s 130. 
40 Ibid., s 119. Johannisson 1988, s 97. 
41 Senast av Edgren 2001, s 98ff; se även Pulma 1985, kap 4. 
42 Skrivelse till Collegium Medicum 1764, i Hagström 1997, s 120. 
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karlar samt skattelindringar för familjer med fem barn eller fler.43 I detta samman-
hang bör nämnas det välkända faktum, att befolkningsproblematiken överdrevs av 
de ekonomiska tänkarna genom den allmänt spridda uppfattningen att folk emigre-
rade ur riket.44 Det var inte uppenbart för samtiden att Sveriges befolkning faktiskt 
ökade kraftigt under frihetstiden; istället menade många att den minskade.45 Den av 
Vetenskapsakademien år 1763 berömda utlysta tävlingen på frågan ”Hvad kan vara 
orsaken, at sådan myckenhet Svenskt Folk årligen flyttar utur Landet, och genom 
hvilka författningar kan det bäst förekommas?” fick 28 svar.46  

Hemmansklyvning. En vanlig åsikt från och med 1740-talet var att förbudet mot 
hemmansklyvning och nybildanden av torp var ett av de främsta hindren mot 
befolkningens tillväxt. Förbudet hade införts för att trygga arbetskraftsbehovet 
framför allt inom jordbruk och bergsbruk, och innebar att inga nya hushåll fick 
etableras på landet. Kritikerna ansåg att det dels tvingade människor att lämna 
landsbygden – och landet – dels sköt upp tidpunkten för deras äktenskap och där-
med minskade barnafödandet. Frågan kom särskilt upp då emigrationen diskutera-
des. Det skedde vid riksdagen 1746-1747, då ledande hattar som Anders Johan von 
Höpken och Jacob Faggot argumenterade för att förbudet mot hemmans-
klyvningen var en av huvudorsakerna bakom emigrationen, och förbudet kom då 
också att i viss mån hävas.47 Från och med denna tid pläderade Anders Berch liksom 
en rad andra författare för en långt gången hemmansklyvning. Alla inskränkningar i 
rätten till hemmansklyvning eller andra hushållsetableringar skulle enligt Faggot i 
dennes Svenska Landtbrukets hinder och hjälp (1746) avskaffas som ett första och 
viktigaste medel till en ökad befolkning.48 Av de sex tryckta bidragen till 
Vetenskapsakademiens nyssnämnda prisfråga om emigrationen i början av 1760-
talet (övriga 22 svar förblev otryckta) lade tre stor eller mycket stor vikt på 
landsbygdsbefolkningens inskränkta rätt att klyva hemman och bilda nya torp.49 
                                                 
43 Om ungkarlsskatten, se Pulma 1985, s 132; särskilt kan framhållas Estenberg 1754, en skrift 
om lantbruksarbetarnas sena äktenskap som orsak till den ringa befolkningen, med förslag på 
metoder att sänka giftemålsåldern. 
44 Se t ex von Höpken, ”Yttrande till rådsprotokollet om förbättrandet av rikets inre tillstånd, 12 
jan. 1747”, s 71ff; Wargentin 1769, s 11; 1754-1755, del 5, 1755, s 168; Kraftman/Browallius 
1756, § 4. E migrationslagstiftningen skärptes under frihetstiden; för en redogörelse, se Wohlin 
1908, s 2-7. 
45 En tabell över Sveriges befolkningsutveckling finns i Utterström 1957, I, s 2. Där framgår att 
befolkningen enligt befintliga beräkningar ökade från 1 440 000 år 1720 till 2 042 000 år 1770. 
Om emigrationen, se Utterström 1957, I, s 252. 
46 Vetenskapsakademien 1763a, s 77; Utterström 1957, I, s 267, II, s 295, not 104.  
47 ”Memorial till mindre sekreta deputationen”, i von Höpken 1893, s 108; även ”Yttrande till 
rådsprotokollet om förbättrandet av rikets inre tillstånd, 12 jan. 1747”, s 73. Detta har behandlats 
i Montgomery 1933, s 263ff; Utterström 1957, I, s 257f. Ytterligare lättnader i lagstiftningen 
följde; se Pulma 1983, s 398f. 
48 Berch 1746a, s 60ff; Berch 1747, s 161; Berch/Tideman 1953, s 48f; Faggot 1946, s 280ff; se 
även Faggot 1746, s 49ff. Högström 1755, s 171; Kraftman/Browallius 1756, § 14; Hülphers 
1957, s 95; Låstbom 1764, § 8; E F Runeberg 1764, s 113ff; Schönberg 1767, s 121; Mennander 
1769, s 201ff. 
49 Kryger 1764b, s 19; Schönberg 1764, s 69ff; Gadd 1765, s 17.  
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Liksom vad gäller emigrationen har forskningen visat att de ekonomiska tänkarna 
vad gäller hemmansklyvningsförbudet inte kände till de verkliga förhållandena: 
förbudet mot klyvningar var ineffektivt och hemmansklyvningen var på vissa håll i 
landet långt gången.50  

I de tryckta bidragen till akademiens tävling diskuterades knappast alls invand-
ringen som ett medel till en större befolkning.51 Flera andra framstående författare, 
såsom Anders Berch och Erik Salander tog dock upp denna. Några konkreta förslag 
på hur man skulle få folk att invandra till Sverige hade varken de eller någon annan; 
istället framhölls de stora vinster Holland och England gjort på att ta emot de i 
Frankrike förföljda hugenotterna under Ludvig XIV:s regeringstid, samt att Sverige 
skulle göra som de om nya förföljelser bröt ut nere på kontinenten. Lättnader i reli-
gionstvånget togs upp som en möjlighet av ett antal författare, tillsammans med 
särskilda privilegier och skattelättnader för inflyttade – detta har behandlats ingå-
ende av Erik Sandberg.52 Enligt Berch kunde det förvisso uppstå problem om 
invandrarna var av en annan religion, men de problemen kunde motverkas genom 
statens starka kontroll och lagstiftning, som satte vissa skrankor på ”tolererade reli-
gioner” – någon total religionsfrihet handlade det förstås inte om.53  

Barnhus. Ett sätt att bättre ta tillvara befolkningsmaterialet var genom inrättan-
det av barnhus. I det frihetstida samhället liksom i de flesta förindustriella samhäl-
len, präglade av hög nativitet och låg medelålder, kryllade det av mer eller mindre 
föräldralösa barn. Genom att staten gick in som ställföreträdande moder för dessa 
barn kunde de räddas, inte endast till livet, utan även i sedlig bemärkelse, så att de 
nådde vuxen, fullt produktiv ålder. I riksdagsarbetet och i de politiska besluten kom 
barnhusens roll för fattiga barns världsliga frälsning och för folkrikedomen att 
uppmärksammas särskilt från och med 1750-talet. Vid riksdagen 1755-56 färdig-
ställdes inom kammar-, ekonomi och kommersdeputationen hela fem betänkanden 
i barnhusfrågan.54 Som en följd av denna riksdag tillsattes även en särskild Barnhus- 
och hospitalsdeputation, vars verksamhet och förslag diskuterades livligt under riks-
dagen 1760-62.55 Sveaborgs upphovsman, officeren Augustin Ehrensvärd, som 
noterat den höga barnadödligheten inom sitt eget artilleriregemente, grundande ett 
särskilt artilleribarnhus år 1750, som också gavs ekonomiskt stöd av riksdagen 
1752.56  

                                                 
50 Montgomery 1933, s 253; Utterström 1957, I, s 9ff. Se även Fischerström 1761c, s 88.  
51 Se dock Gadd 1765, s 27. 
52 Sandberg 1949, passim. 
53 Berch 1746a, s 29-40, om religionen s 24-40 (citat s 39, Berchs kursivering). Se även 
Kraftman/Browallius 1756, § 10; Salander 1754, s 42ff; C Carleson 1734-1735, juni 1735, s 16. 
54 Pulma 1985, s 75ff; se även kap 6. 
55 Ibid., s 80ff. 
56 Ibid., s 134f. Om artilleribarnhuset, se även Grill 1985, s 51. Nämnas kan även att den från 
och med 1750-talet spirande frimurarorden bildade flera barnhus; se Pulma kap 6.4. Se även U 
Johansson 1983, s 272ff. 
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Även de ekonomiska författarna – till exempel Carl Carleson, Anders Berch, 
Johan Fredrik Kryger, Anders Odel och Johan Fischerström – framhöll vikten av 
barnhus för att inte de utsatta barnens liv och arbetskraft skulle gå till spillo.57 Berch 
menade att lustans laster inte kunde utplånas, och att överheten därmed hade att 
sörja för barnhus där i lönndom avlade barn kunde räddas till livet; historikern 
Monika Edgren har menat att Berch därmed talade för ett statligt moderskap, som 
ett av den nationella hushållningens krav accepterat komplement till äktenskapet. 
Barnhus, upprättade över riket, kunde bli ”et förråds hus af otalige slägter i fram-
tiden”.58  

Såväl en kyrkoherde som Johan Göstaf Hallman i Hedvig Eleonora i Stockholm 
(se kapitel 2) som en läkare som David Schulz von Schulzenheim kunde behandla 
frågan om vikten av barnhus ur ett befolknings- och näringspolitiskt perspektiv. 
Hallman menade i sin skrift Betänkande om fattighusinrättningen (1745) att det var 
en god investering av staten att under barnens första år föda dessa och se till att de 
gavs ett drägligt liv, eftersom de snart därefter kunde börja ta tjänst och därmed bli 
samhällsnyttiga; manufakturerna hade en rad lättare arbeten som åttaåringar utan 
problem kunde utföra.59 Barnhus var enligt von Schulzenheim nödvändiga i stora 
städer, dit folkhopen gärna rusade, trots att det kanske inte gagnade den. Där fanns 
de sämsta äktenskapen och de flesta lönskelägen, och följaktligen många ensamma 
barn. Om dessa lämnades vind för våg skulle de antingen dö eller bli tiggare och 
lättingar, och i ingetdera fall skulle de vara till nytta för sina medborgare.60 För von 
Schulzenheim var barnhus helt nödvändiga vad gällde att hålla barnen till dygd och 
flit, och han framhöll också barnhusens fördelar framför rena allmosor, vilka endast 
uppmuntrade till lättja: 

 
För strövande Tiggare Ungar Äro Arbets-hus i store Städer högt oumgängelige: Om 
desse ej i tid hållas til arbete och tarflighet, blifva de framdeles Samhällets plågo-andar. 
Det är farligt, at bygga Tempel åt lättjan: de vackraste dygder tåla ej at öfverdrifvas, 
och bör således vid barmhertighets-verk och allmosors utdelning noga efterses, at vi 
med vårt goda hjerta ej mera skade än gagne.61 
 

Frågan om barnhus kom även upp i riksdagen, där en särskild barnhus- och hospi-
talsdeputation under 1750- och 60-talen agerade för att genom barnhus ordna 
                                                 
57 T ex C Carleson 1734-1735, mars 1734, s 23; von Linné 1963, s 191 (skånska resan); Kryger 
1758, s 16ff; Anders Odel i ett otryckt tal från ca 1757, genom Hörnström 1943, s 252. 
Fischerström 1761c prisar barnhus i en lång fotnot, s 40f. Se även Charlotte Frölichs dikt Till 
Allmänheten, Om Folck-ökningen i Swerige, Frölich 1768.  
58 Berch 1746a, 22 (citat), 24f; 1747, s 34. Edgren 2001, s 87, 108f. Se även Wargentin 1769, s 
12.  
59 Hallman 1745, s 6f, 10. Hammar 1758, en skrift om barnuppfostran och den svenska 
befolkningssituationen, nämner inte barnhusen, men tar upp tiggarbarnen som ett för landet 
skönt kapital som inte nyttjas, och som i sitt lösa tillstånd drivs till odygder; s 20ff. 
60 Schulz von Schulzenheim 1760 (en andra upplaga 1771), s 117f. Se även brev av Hagström 
1997, t ex s 79. 
61 Schulz von Schulzenheim 1760, s 139. 
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arbetskraft åt manufakturerna och samtidigt motverka den höga dödligheten bland 
fattiga barn.62 

Hälsofrämjande åtgärder. Barnhusen skulle rädda och för rikets välstånd ta till-
vara de fattiga och övergivna barnen. Den höga barnadödligheten bland rikets all-
moge kunde dock inte fås att minska på den vägen. Den ekonomiska litteraturen 
säger ganska litet om detta problem liksom om problemet med vad man kan kalla 
onödiga dödsfall – det vill säga dödsfall som kunde förhindras genom vård eller 
förebyggande åtgärder – överhuvudtaget.63 Vi skall därför inte uppehålla oss vid 
denna punkt. Såsom Henrik Sandblad har visat kan emellertid utbyggnaden av pro-
vinsialläkarsystemet liksom andra åtgärder vad gäller spridandet av kunskap om 
medicin från och med 1740-talet endast förstås i ljuset av den rådande uppfatt-
ningen om vikten av en stor befolkning.64 Detta kommer till uttryck i den 
framstående läkaren Abraham Bäcks berömda tal om farsoter bland landets 
allmoge. Genom att såväl barn som de raskaste karlar bland allmogen ”stupa för 
dödsens lia” mister samhället sina närande lemmar, varför förekommandet av 
sjukdomar bland denna måste vara ett av överhetens främsta mål.65 En ekonomiskt 
intresserad läkare, Johan Otto Hagström, pekade i ett brev till 
landshövdingeämbetet i Linköping med tydlighet på sambandet mellan ett 
utvecklat provinsialläkarsystem, en större befolkning samt landets bästa:  

 
Kommer denna inrättning [provinsialläkarsystemet] i fullkomlig wärkställighet, då är 
man försäkrad, at Riksens oskattbara plantor, de speda barnen, jämte en myckenhet 
närande Lämmar, eller allmoge, skulle snart förökas och blomstras, i det ställe den nu 
twinar bårt i siukdom och elände, till hela Rikets känbara skada.66 
 

Ordet ”närande” i detta sammanhang är inte ointressant – det gällde att rädda bar-
nen och de som med sitt arbete bidrog till landets förkovran. Tärande medborgare 
blev inte föremål för liknande omsorger. Jag återkommer dock till dessa begrepp 
nedan. 

Wargentin noterade i sina demografiska arbeten flera fall av hög dödlighet som 
torde bero på brist på läkare och mediciner, och som därför utgjorde ett helt onö-
digt slöseri på landets främsta resurs. Till exempel dog enligt Wargentins samman-
ställningar mer än dubbelt så många på landet än i städerna av koppor och mäss-

                                                 
62 Utterström 1957, II, s 259. 
63 Berch/Säf 1754, § 13-16, tar upp vikten av medicinsk kunskap bland prästerskapet för att 
kunna utreda dödsorsaker, vilket var nödvändigt att känna till om åtgärder mot dödligheten 
skulle komma till stånd. Kraftman/Browallius 1756, en avhandling om folkbristen i riket, 
behandlar detta i § 3, samt vikten av sjukhus i § 16. 
64 Sandblad 1979, s 3-12; se även Edgren 2001, s 98ff. 
65 Bäck 1765, s 2. 
66 Brev från Hagström (då provinsialläkare i Östergötland) till landshövdingeämbetet i Linköping, 
22/12 1755, i Hagström 1997, s 58. 
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ling.67 Såsom Sandblad visat utvecklades provinsialläkarsystemet som en följd av 
dessa och andra rön. Ett exempel på åtgärder för att ändra på liknande tillstånd har 
tagits upp tidigare, nämligen utgivandet av medicinska böcker som byggde på 
inhemska, lättillgängliga råvaror. Dessas utgivande sanktionerades av den år 1737 
bildade Sundhetskommissionen, samt motiverades utifrån ett behov av att sprida 
enkla metoder att bota sjukdomar i syfte att förhindra onödiga dödsfall; de var 
pedagogiskt och enkelt upplagda med tydliga instruktioner, så att de skulle kunna 
användas av till exempel prästen eller klockaren i socknar som hade långt till städer 
och provinsialläkare.68 Även de nämnda läkarna Bäck och Hagström tog upp en rad 
olika enkla metoder att bland allmogen bota sjukdomar med hjälp av i naturen 
befintliga ingredienser. Med Monika Edgrens formulering kan detta ses som ett 
exempel på hur en viktig uppgift i den befolkningspolitiska diskursen var att vårda 
befolkningsresursen till en så låg kostnad som möjligt.69 

En myckenhet av flitiga medborgare – flitens centrala roll 

Karin Johannisson menar i sitt arbete Det mätbara Samhället att 1700-talets befolk-
ningsstatistik, till skillnad från 1900-talets, var helt kvantitativ, och saknade kvali-
tativa inslag, som ras, religion och åsikter.70 Det går dock inte att påstå att vare sig 
befolkningsstatistiken eller synen på befolkningen var befriad från moraliska värde-
ringar. Tvärtom fanns ett moraliskt inslag i varje text om befolkningen, genom den 
starka betoningen på varje individs plikt att vara flitig, sedan urminnes tider en 
central dygd i förindustriellt ekonomiskt tänkande. 

När Wargentin skrev att nyckeln till det borgerliga samhällets styrka låg i en 
myckenhet av goda och trevliga människor avsåg han med ordet trevlig en gammal, 
idag bortglömd betydelse av ”rask”, ”idog”. Även om detta rådde en bred konsensus 
bland tänkarna. Om befolkningen inte var flitig kunde överbefolkning bli ett 
faktum; endast en flitig befolkning kunde arbeta ihop det som krävdes för försörj-
ningen.71 Henrik Jakob Wrede sammanfattade det på följande vis, grundad på upp-
fattningen av naturen som ett ymnighetshorn: ”Naturen lönar oss och betalar vårt 
arfvode, just efter den idoghet, slögd och kunnist som vi lägge der på”. Wrede 

                                                 
67 Wargentin 1754-1755, del 6, 1755, s 248ff. Se även ”Ödmjukt betänkande om Tabellwärket”, 
i A Hjelt 1899, s 8f. Detta betänkande var det första om tabellverket, daterat December 1755 och 
undertecknat av Edvard Carlesson; Ulrik Rudenschöld, Jacob Faggot samt Pehr Wargentin. Även 
Hedenborg 2004, s 51ff, har berört detta. 
68 Se Kapitel 3. Haartman 1759, Inledningar av Abraham Bäck och Kungl. Maj:t; se även 
Haartmans dedikation till Carl Fredrik Scheffer, med tydlig hänvisning till folkbristen. af Darelli 
1760, s 3ff. 
69 Bäck 1765, s 13-16; Skrivelse till Collegium Medicum år 1764, i Hagström 1997, s 122; 
Edgren 2001, s 102. 
70 Johannisson 1988, s 103; se även Edgren 2001, 96.  
71 T ex Berch 1746a, s 6; 1747, s 25; E Carleson 1749, s 3; Faggot 1750b, s 264: Hammar 1758, 
s 28, 42; E F Runeberg 1764, s 85; Schmid 1764, s 8; Botin 1765, s 41f; Estenberg 1765, s 3; 
Mennander 1766, s 4; Westerman 1768, passim.  
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menade att endast om alla var gagneliga lemmar i samhällskroppen, var en mycken-
het av inbyggare ett lands största rikedom, något som endast kunde ske om över-
heten sörjde för deras sedliga uppfostran och undervisning.72 Samma koppling 
mellan flit och resurstillvaratagande gjordes av andra författare; Såsom Torkel 
Stålmarck visat finner vi den i två av tidens populära romaner, som berör tidens 
ekonomiska spörsmål, Telemachs, Ulyssis Sons Äfwentyr, samt Adalriks och Göthildas 
Äfwentyr. I den förra heter det om naturen att  

 
Hennes [jordens] fruchtbare skiöte kan intet uttömmas. Ju flere Menniskior finnes uti 
et land/ ju mera lefwa de uti öfwerflöd allenast de äro arbetsamme.73 
 

Den senare, som förvisso har Fénelons roman om Telemach som förlaga, rymmer 
samma uppfattning om jordens rikedom: 

 
Om en Moder bör kläda och föda sina Barn, så bör ock ett Land giöra det samma. 
Och intet Land är af naturen så illa försedt, at det ei skulle kunna giöra det, om all-
enast flit och arbetsamhet fingo bo därinne.74 
  

Dygden flit stod alltså i nära samband med – var en nödvändig förutsättning för – 
det ekonomiskt livsviktiga tillvaratagandet av landets resurser. Endast genom flit 
kunde välstånd och det för välståndet nödvändiga oberoendet skapas – endast där-
igenom de inom landet nedlagda rikedomarna frambringas. I Adalriks och Göhildas 
Äfwentyr framhålls detta genom bilden av den gode kung Domars rike, där fliten 
styr, näringarna blomstrar och de lata inte ens vågar gå ut när det är ljust. Detta 
land behövde varken köpa bröd av sina grannar eller genom krig röva det ur deras 
lador.75 I Pehr Högströms beskrivning av lappmarkerna visas vikten av flit på ett 
annat sätt: genom flit kan alla ödemarker och därmed även lappmarken fås att 
blomstra.76 

För den flitiga befolkningen fanns ingen begränsning på välståndet, för den lata 
en mycket tydlig sådan. Flitens motsats är förstås lättjan, och om fliten gavs mycket 
plats i litteraturen gäller det även dess motsats och dess yttringar: lösdriveriet och 
tiggeriet. Den late var egennyttig och ett hot mot hela samhället. Thomas Plomgren 
skrev om tiggeriet 1740 att det var en ”ständig stöld, som man begår emot hela 
samhäldet”.77 Edvard Carleson menade att samhällen grundas på arbete varför lätt-
jan, både i sig själv och som moder till en rad odygder, innebar samhällens under-

                                                 
72 Wrede 1743, s 11 (citat), 26. Ankarcrona 1744, s 3; Ehrenpreus 1748, s 22f 
73 Fénelon 1723, s 168; se även Stålmarck 1974, s 118, samt t ex Polhem 1744, s 4f; Odel 1767, s 
7. 
74 Mörk 1742-1744, I, s 315; se även II, s 200; se även Stålmarck 1974, s 118f. 
75 Mörk 1742-1744, I, s 49; se även Stålmarck 1974, s 119. 
76 Högström 1747, s 12f. 
77 Plomgren 1740, s 333. Anders Odel (1767, s 72f) fördömer lättjan i hårda ordalag och menar 
att anledningen till att de gamla götarna varit så fattiga så att de tvangs att utvandra var att de var 
lata! 
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gång.78 Fischerström ondgjorde sig över hallänningarnas sysslolöshet och frågade om 
man nog kunde beklaga, ”at så många grenar af samhället skola få lefva i onyttig-
het”.79 Berch klagade över att många lättingar dolde sin lättja bakom uppdiktad 
sjukdom och ålderdom – ett tydligt sätt att säga på vilket egennyttigt sätt den late 
motverkade samhällets bästa.80 Att lättingar tog till minsta skavank som en ursäkt 
att slippa arbeta framhöll även den ovan nämnda Kyrkoherden i Hedvig Eleonora, 
Johan Göstaf Hallman.81 

Lösdriverifrågan var ständigt aktuell under frihetstiden. Den har behandlats 
ingående av tidigare forskning och behöver inte utredas närmare här.82 Endast i viss 
mån behandlades den inom den ekonomiska litteraturen. Regelverket för hur lös-
drivare – definierade som ”lättingar”, människor som kunde arbeta men av olika 
anledningar inte gjorde det – förnyades och skärptes under 1730-talet, med 1734 
års instruktion för landshövdingarna, 1736 års plakat om zigenare och tattare, 1739 
års tjänstehjonsstadga samt 1741 års förordning om tiggare och lösdrivare. Dessa 
förordningar, tillkomna till följd av den ovan nämnda arbetskraftsbristen som upp-
stått under 1720-talet, skulle se till att inga lättingar tilläts utan att de istället på 
olika sätt slussades in i de näringar där det behövdes folk, såsom jordbruket och 
manufakturerna.83 För de vanartiga lata, tiggarna och lösdrivarna, fanns tukthus, i 
vilka de kunde fostras till flit. Till exempel till det år 1724 bildade rasp- och spinn-
huset i Stockholm skulle, vid sidan av för brott dömda kvinnor, föras vanartiga men 
arbetsföra kvinnspersoner, som annars löpte kring husen utan att ta tjänst och som 
”under hvarjehanda ogrundad förevändning sätta sig neder på krogar och nästen att 
öfva laster och odygder”. Där skulle de arbeta med ulls kardande, spinnande, 
skrubbande till sin egen dygds och stadens textilmanufakturers fromma.84  

Även under återstoden av friheten förenades näringspolitik, fångvård och fostran 
till dygd och flit genom arbetstvånget i landets tukthus och fängelser.85 De eko-
nomiska tänkarna berörde dock detta endast i mindre utsträckning. I sin berömda 
uppsats om silkesodlingen menade sålunda Mårten Triewald att de icke sysselsatta 
fattiga var för samhället som flytande sår och bölder på en naturlig kropp, och att 
det vore vårdslöst ”att låta så många grenar af Samfundet ej allena bli onyttige utan 
på kiöpet ligga och rutna på marken”. Bättre för såväl samhälle som individ alltså 
att göra de fattiga samhällsnyttiga genom arbete i sidenmanufakturerna och vid 

                                                 
78 E Carleson 1749, s 3. 
79 Fischerström 1761, s 276. 
80 Berch 1746a, s 65. Andra exempel på en kritik mot lättjan är Triewald 1745, del II, s 137f; 
Schultze 1750, s 20; von Ungern Sternberg 1752, s 9; Leuhusen 1765, s 7. 
81 Hallman 1745, s 9. 
82 S Wieselgren 1895, kap 4 behandlar lösdriverifrågan i samband med fångvård och fängelser 
under 1700-talet; Utterström 1957, I, 234-319; U Johansson 1983, s 245-250; Pulma 1985, kap 
4; Edgren 2001, s 81ff; Grill 1985 ger en kort och bra redogörelse för problematiken liksom över 
riksdagens behandling av ämnet.  
83 Utterström 1957, I, s 249ff; Pulma 1985, s71; Grill 1985, s 42f. 
84 S Wieselgren 1895, s 160; citatet är ur instruktionen för nämnda rasp- och spinnhus. 
85 Ibid., s 175ff; 
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mullbärsträdsplantagen.86 Carl Fredrik Scheffer menade i en pamflett år 1755 att 
hantverkare och manufakturister som inte hade råd att driva sin egen verkstad 
skulle tvingas till arbete hos andra eller inmanas i offentliga arbetshus.87 Ett mer 
svårgenomförligt projekt som framfördes i en anonym skrift om de ouppodlade 
ytorna i Norrland från 1771, var att låta de onyttiga lata bli samhällsnyttiga och 
flitiga genom hårt arbete som nyodlare i Norrland.88 Självklart verkade särintressen i 
denna fråga, då flera grupper i samhället hade ett behov en billig arbetskraft, inte 
bara i manufakturer utan även som drängar och pigor under tjänstehjonsstadgan. 

Betoningen på flitens vikt och kritiken av lättjan kan dock inte enbart ses som 
ett särintresse som kom till uttryck i det ekonomiska tänkandet. Den var inte unik 
för den ekonomiska litteraturen, utan var gängse även i tidens sedliga litteratur. 
Fliten var en central dygd i den rådande etiken, vilket visar i vilken hög grad den 
ekonomiska litteraturen var etiskt präglad – även om naturligtvis också författare av 
sedliga böcker kan ha andra intressen än moraliska av att mana folk till arbete.89 Att 
lättjan var så fördömlig och fliten så prisvärd, i etisk såväl som ekonomisk litteratur, 
berodde på att lättjan så tydligt var kopplad till egennytta och fliten till 
allmännytta: den som arbetade hårt för sin egen del bidrog också ofta till det 
allmänna bästa, medan den lata inte bidrog med någonting: den lata var en onyttig 
lem i samhällskroppen, ett vattubi i den mänskliga kupan.90 Synen på lättjan var 
därmed etiskt och naturrättsligt motiverad. Det ålåg varje medborgare i 
samhällskroppen att utifrån sin förmåga bidra till dennas bestånd. Någon frihet 
därutöver – den frihet människan åtnjöt i naturtillståndet, som inbegrep friheten 
att inte göra någonting – fanns inte. Friheten i det borgerliga samhället var 
inskränkt och begränsad. Därför, menade Berch i sitt berömda tal om det rätta 
antalet studerande i ett rike, bör en stat fördriva de som ingen nytta gör, på samma 
sätt som en husbonde fördriver de lata och tröga ur sitt hushåll medan han försörjer 
de arbetande.91 

                                                 
86 Triewald 1745, del II, s 137f, citat s 138. Hur fattigvård, omsorg om de nödställda och 
ekonomisk nytta flöt ihop visar att Triewald välvilligt citerades i kyrkoherden Johan Göstaf 
Hallmans Betänkande Om Fattig-hus Inrättningen samma år (Hallman 1745, s 6). Kryger 1758, s 
33, nämner tukthus för lättingar och tvångsarbete för brottslingar som ett sätt att skapa en bättre 
hushållning. 
87 Scheffer 1756, s 36; se även nästa kapitel samt Herlitz 1974, s 176.  
88 Anonym 1771, s 4; om denna skrift se även Sörlin 1988, s 35, som dock uppger ett felaktigt 
tillkomstår.  
89 Exempel på kritik mot lättjan inom den etiska litteraturen är Fénelon 1723, tom I, bok 4; 
Anonym 1726, s 26; Dalin 1910, s 104-110; Hammar 1758, s 20-28, 42.  
90 Vattubimetaforen var inte helt ovanlig vad gällde de lata och egennyttiga; se von Dalin 1914, s 
345; von Ungern Sternberg 1752, s 9. 
91 Berch 1749, s 7. 
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En myckenhet av närande och fattigdomens eventuella nytta 

En vanligt förekommande uppfattning om 1700-talets ekonomiska tänkare är att 
de framhöll allmän fattigdom som någonting nyttigt.92 Befolkningen skulle hållas 
på existensminimum i syfte att tillgodose statens och manufakturernas behov av 
billig arbetskraft – en de låga lönernas ekonomi. Med tanke på den betoning vi sett i 
förra kapitlet, såväl på en ståndsmässig levnad för både hög och låg, som på enkel-
hetens och torftighetens nytta i götisk anda kan man förstås tänka sig att finna även 
en betoning på fattigdomens välsignelser. Gränsen till den utpräglade cynism som 
till exempel Karin Johannisson tillskrivit de svenska tänkarna är då tunn. Enligt 
henne var den merkantilistiska människosynen mekanisk och avindividualiserad, 
och människorna endast ett maktens redskap, som skulle hållas vid liv – men inte 
mer – för deras arbetsförmågas skull.93  

Återigen kan man ana ett visst stigberoende inom forskningen om 1700-talets 
idévärld. Det går tydligen inte att nämna svensk befolkningspolitik, befolknings-
statistik, utvecklingen av tabellverket, ekonomiskt tänkande, och så vidare, utan att 
slänga in en rad om den vikt som sägs ha lagts på att befolkningen hölls på 
existensminimum, med hänvisning till forskare som Sten Lindroth, Johannisson, 
Karl Petander och Eli Heckscher. Eli Heckschers arbete Merkantilismen samt hans 
påstående i Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa (1949), att de svenska 
tänkarna endast med få undantag förfäktade de låga lönernas ekonomi har betytt 
mycket för bildens etablerande.94 Slentrianmässiga utläggningar om hur i stort sett 
alla ekonomiska tänkare menade att fattigdomen var nyttig finner man i allt från 
redogörelser för norrländska provinsialläkare till arbeten om tidigmoderna 
uppfattningar om kärlek eller pedagogik.95 Bilden ifrågasattes dock på empiriska 
grunder redan av Gustaf Utterström på 1950-talet, och ytterligare ifrågasättanden 
har kommit under senare år.96  

Grunden för den slentrianmässiga ståndpunkten inom forskningen är ganska 
mager. Johannissons påstående att Nordencrantz utsaga i Arcana... (1730), om att 
en myckenhet fattiga människor är ett lands rikedom, återkommer ”med smärre 
variationer hos de flesta merkantilister” är till exempel gripet ur luften.97 De ”flesta” 
säger ingenting om detta: i själva verket talade otaliga författare om befolkningens 
storlek och flit, medan endast ett fåtal av de ekonomiska skribenterna under frihets-
                                                 
92 Schauman 1910, s 75, 144 är tämligen onyanserad; Petander 1912, s 46ff däremot mer 
försiktig; Montgomery 1933, s 253, 261f; Strindberg 1935, s 27ff; av stor vikt är Heckschers 
forskning, Heckscher 1953, s 144-158; 1949, 852ff; Forsman 1948, s 216ff; Brolin 1953, s 384; 
Lindroth 1975, s 100; Pulma 1985, s 69, som menar att detta var som vanligast under 1720- och 
1730-tal, för att sedan mötas av andra ideal. 
93 Johannisson 1988, s 99. Se även t ex s 90f, 97, samt 1979/1980, s 121f. 
94 Se ovan, not 92, samt Heckscher 1949, s 852. 
95 Sandblad 1979, s 3; Jarrick 1997, s 283, not 226; Ödman 1995, s 332ff. 
96 Om Utterström, se nedan; Edgren 2001, s 77-81 samt 127, 135. För fler kritiker, såsom Per-
Arne Karlsson, Åsa Karlsson och Stellan Dahlgren, se Runefelt 2001, s 216f. 
97 Johannisson 1988, s 97 samt not 4, s 195.  
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tiden överhuvudtaget berörde frågan om den arbetande befolkningens 
levnadsstandard, med undantag för i samband med frågan om yppighetens skadliga 
verkan. 

Bland detta fåtal finner man förvisso mycket riktigt några författare som fram-
håller nyttan av den arbetande befolkningens fattigdom. Anders Nordencrantz 
anses ha varit först ut i sin Arcana år 1730, som framgått ovan.98 Erik Salander, vid 
sidan av den unge Nordencrantz en av de ivrigaste förespråkarna för manufak-
turerna under frihetstiden och också själv framstående manufakturist, redogjorde i 
Genwäg til Slögder (1754) för sin uppfattning om arbetarnas levnadsstandard. Han 
lyfte fram två problem inom den ickeagrara varuproduktionen: dels hantverksmäs-
tarnas och manufakturisternas fattigdom, vilken kom sig av att alltför många kunde 
bli mästare, dels de höga priserna på svenska varor, vilka orsakades av för höga pro-
duktionskostnader. Dessa kunde vara låga endast om arbetskraften var billig, något 
som också skulle stärka manufakturisternas ekonomiska ställning:  

 
The förra [manufakturisterna] måste wara rika och förmögne, annars äro the icke i 
stånd, at förlägga och uppehålla the sednare [arbetarna]. Theße åter äro mäst ut-
fattige, uhr hand och i mund; annars arbeta the intet för the förre, ej heller för andre: 
Magan och behofwen, äro starckaste pådrifware.99 
 

Manufakturisterna skulle vara få och rika, deras arbetare många och utfattiga: tydli-
gare än så kan väl knappast fattigdomens nytta framhållas. Det är dock anmärk-
ningsvärt att Salander fick få efterföljare – i själva verket gick själva Nordencrantz 
till generalangrepp mot Salanders uppfattning.100 Att Nordencrantz i hårda ordalag 
anklagade Salander för att vilja införa slaveri i det svenska hantverket tyder på att 
denne nu intog en något mildare hållning än vad han tidigare gjort.  

Ytterligare ett klart förespråkande för arbetarnas fattigdom finner man hos riks-
historiografen Anders Schönberg, som i ett tal i Vetenskapsakademien år 1767 lät 
sina argument om ståndsmässig konsumtion och de rikas plikt att konsumera, som 
berördes i föregående kapitel, glida över i ett allmänt prisande av de lägre skiktens 
motsvarande plikt att leva torftigt:  

 
Lyckeligast är det i et Samhälle, då folket, i synnerhet arbets-folket, af vana, älska tarf-
veligt lefnads-sätt. Ingen ting kan äga den verkan på menigheten, som vanan: ingen 

                                                 
98 Den berömda passagen finns i Nordencrantz 1730, s 209, och liknande passager på s 53 och 
145. Se även Herlitz 1991, s 296, som visat att passagen är ett oredovisad parafras på en passage i 
Bernard Mandevilles Fable of the bees (se om denna föregående kapitel). Jag har tidigare (Runefelt 
2001, kap 8) visat att uppfattningen om fattigdomens nytta inte kom till uttryck under svensk 
stormaktstid. 
99 Salander 1754, s 70f (fotnot). Uppfattningen kom till uttryck redan 1750 i tidskriften Then 
Swenska Orus, utgiven av Salander och Jacob Röding 1750-1751: “...thet fattiga Folket få arbeta 
flitigt och lefwa rätt sparsamt, om de skola winna Födan. Är thet icke the fattige, som skola bruka 
Er jord, och sköta alla Edra Landtmanna syslor? Om thenne hopen voro förmögen, mon then då 
tiente och arbetade för Er?” Salander/Röding 1750, opag [s 16]. 
100 Nordencrantz 1756, s 30ff. 
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ting är ock svårare at förändra än den. Då en Chinesisk arbets-karl anses lefva om 
dagen, för vid pass 2 styfver, eller kanske nu efter Coursen, litet mera, efter Svensk 
mynte-räkning, kan Landet underhålla en nästan otrolig mängd invånare, då kunna 
alla tilverkningar försäljas til mindre pris, än därtil på andra orter är oumgängeligt.101 
 

Den svenska arbetarklassen var enligt Schönberg bortskämd. Om den kunde leva 
lika torftigt som den kinesiska, skulle de produkter den framställde bli betydligt 
billigare.102  

Schönberg hävdade att det bästa hindret mot lyx bland den ringare befolkningen 
var en kraftig befolkningsökning, eftersom konkurrensen då blev större om varje 
arbete.103 Man bör notera att detta är en ståndpunkt som gick stick i stäv med den 
gängse vid denna tid, eftersom de flesta författare menade att en ökande befolkning 
skapade fler arbetstillfällen och närmast ledde till en minskad konkurrens om arbe-
tena. Som Karin Johannisson påpekat kan man här skönja en bristande insikt om 
hur de ekonomiska lagarna verkar.104 Den allmänna meningen var inte att en väx-
ande arbetande befolkning ledde till lägre löner genom ett ökat utbud av arbets-
kraft. Det kan finnas anledning att betona detta, eftersom de låga lönernas ekonomi 
ibland framställs som om det handlade just om att sänka lönerna genom att skapa 
en konkurrens om befintliga arbeten. Det var inte alls tanken bakom förhopp-
ningarna om en stor befolkning; snarare handlade det, som Utterström visat, om att 
så att säga skapa människor till arbeten som fanns att utföra i riket, om bara männi-
skorna fanns.105 

De här nämnda fåtaliga utsagorna om fattigdomens nytta – jag gör i och för sig 
inte anspråk på att ha dammsugit litteraturen – motsvaras av betydligt fler argu-
ment för ett åtminstone hyfsat allmänt välstånd. Jag har redan i ett annat samman-
hang visat att Christopher Polhem inte såg någon nytta i en fattig befolkning. Han 
tog upp Holland som ett exempel på ett land, där staten fick in mycket pengar 
genom att undersåtarna hade något att betala i skatt: 

 
Intet folk i hela verden gör mehra Contribution än hollandz undersåtrar, men och der 
hoos intet folk som gijr det villigare än de samma, effter som de äga något att gij utaf 
och före; och iu mehra de äga, iu ömare ähro de om frijheten.106  

                                                 
101 Schönberg 1767, s 97f. 
102 Ett liknande resonemang, dock utan påståenden om att svenskarna skulle vara bortskämda, 
finner vi i ett tal av biskop Mennander (1766, s 25). 
103 Schönberg 1767, s 98. 
104 Johannisson 1988, s 97f.  
105 Utterström 1957, I, s 249f, 257f. Se Ödman 1995, s 333f för en författare som gått i fällan. 
Dennes argument att Berch genom en ”biopolitisk tankegång” önskade en större befolkning för 
att skapa brist på arbeten och därmed lägre löner är svårförenligt med vad som går att utläsa ur 
Berchs författarskap. Denne menade ju att det krävdes ytterligare 24 miljoner svenskar innan 
landet upphörde att vara för glest befolkat. För ett annat argument mot Ödmans uppfattning, se 
dock Harnesk 1986, s 348f. 
106 Polhem 1951, s 318, ”Discurs om närvarande Sveries comercie anförd under små frågor och 
svahr och nyttig för ungdomen” (1720-talets mitt). Se även Runefelt 2001, s 220f. 
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David Löfberg har lyft fram den anonymt utgivna översättningen av ett tyskt 
arbete, Macht-Konst Eller Outöselig Guld-Grufva (1723) som ett verk som syftade 
till att göra befolkningen förmögen varigenom furstens/statens makt gentemot 
andra länder kunde stärkas; detta arbete, vari undersåtarnas välstånd hölls fram som 
grunden för överhetens ställning skall enligt Georg Schauman ha delats ut vid 
riksdagen 1723.107 

Henrik Jakob Wredes tal vid nedläggandet av dennes presidium i Vetenskaps-
akademien 1743 berörde frågan om befolkningens välstånd. Wrede menade att det 
var varje överhets tredje uppgift, efter att verka för befolkningens dygd och 
gudsfruktan, att befordra dess välstånd. Den måste ”styrka Samhället med rikedom 
och ymnoghet af all timmelig nödtorft och välmåga”.108 Övriga överhetens plikter 
skulle komma efter och följa på dess arbete med ”menighetens och inbyggarnes 
försätjande i Rikedom och välmåga”.109 Wrede menade att det i forna tider funnits 
furstar som styrts av den felaktiga uppgiften (”sådana Stats-Kloka missfoster”) att 
överhetens uppgift var att fylla rikets skattkammare genom menighetens förtryck 
och utarmande.110 Härmed anslöt Wrede, liksom Polhem – och för övrigt även 
Anders Berch i en avhandling från 1754 – till en gammal tradition som under hela 
1600-talet kom till uttryck i Sverige men som förmodligen var ett lån från den 
tyska kameralistiska litteraturen – till vilken även Macht-Konst Eller Outöselig Guld-
Grufva kan föras.111  

Enligt akademiens vana höll sekreteraren Jacob Faggot ett kort, panegyriskt svar 
till Wrede. I detta berörs inte denna fråga. Däremot återkom Faggot till frågan i ett 
annat svar, till Theodor Ankarcrona (i egenskap av akademiens sekreterare gav 
Faggot svar till ett antal talare). Där hänvisade han till en tidigare talare – 
uppenbart avsågs Wrede – och menade att dennes resonemang varit helt riktigt.112 
Gustaf Utterström – vars empiriskt underbyggda varning i Jordbrukets arbetare 
(1957) för att okritiskt göra de svenska ekonomiska tänkarna till förespråkare för de 
låga lönernas ekonomi inte beaktats av senare forskare – har visat att Faggot 
menade att det var ”angeläget att på allt görligt sätt ej allenast understödja men 
förbättra den arbetande stockens villkor”. Den arbetande befolkningen borde enligt 
Faggot stimuleras till en större konsumtion av de produkter som de inhemska 
industrierna producerade.113 Utterström framhåller även Edvard Fredrik Runeberg, 
Anders Chydenius, en ledande hattpolitiker som Carl Gustaf Tessin och till och 
                                                 
107 Bode 1723; se även Löfberg 1949, s 13. Om skriftens inflytande, se Schauman 1910, s 32, 42f. 
108 Wrede 1743, s 5. 
109 Ibid., s 6f. 
110 Ibid., s 8. 
111 Om denna, se Runefelt 2001, kap 8. Berch/Säf 1754, § 11. Ytterligare exempel inom denna 
tradition är den från tyskan översatta Schmid 1764, s 13, samt en avhandling från 1771 under 
Christiernins presidium; Christiernin/Bergström 1771, § 1. 
112 Faggot 1745, s 12f.  
113 Faggot i Handels- och ekonomikommissionen, enligt protokoll 27/4 1757, Utterström 1957, 
I, s 260ff; se även Faggot 1746, s 55. 
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med Anders Nordencrantz som exempel på frihetstida ekonomiska tänkare som – 
vad gäller Nordencrantz åtminstone under senare år – vände sig mot en de låga 
lönernas ekonomi.114 Ytterligare en var Pehr Adrian Gadd, professor i ekonomi i 
Åbo, som explicit tog avstånd från fattigdomstesen och menade att fattigdomen var 
till skada för riket. I en skrift tryckt 1765 menade han att den ”franska” devisen att 
bonden inte bör vara välmående tidigare styrt den svenska politiken, till skada för 
såväl bonden som landet i stort.115 

Som Utterström påpekar räknas de som han nämner inte till manufakturernas 
främsta förespråkare, såsom Salander (Utterström nämner Berch med Salander. 
Berch behandlas nedan). Flera hattvänliga manufakturförespråkare var dock inne på 
samma linje som Faggot. Styckgjutaren Gerhard Meyer, tillika en av vetenskaps-
akademiens tekniska experter, skrev i ett tal hållit i akademien 1747 om svenska 
metallarbetens förkovran. Meyer menade att hushållningen skulle främjas både 
genom naturen och genom konsten – det vill säga genom resurstillvaratagande och 
förädling. Syftet var följande: 

 
Med naturens och konstens främjande menar jag en sådan hushålning dervid, at 
Konstnären och Arbetaren mår väl med almän trefnad och at tilverkningen sprides 
omkring för billigt pris.116 
 

En sådan uppfattning går knappast att förena med en utbredd fattigdom bland 
samma arbetare. Pehr Schissler skrev följande i sin beskrivning över Härjedalens 
hushållning:  

 
The, som hafwa den obarmhärtiga och okristeliga tanken, at Bonden bör wara fattig, 
hållas i twång och okunnoghet, finna här, fast icke okunnoge och i twång hållne, men 
fattige bönder.117  

 
Johan Fredrik Kryger diskuterade frågan om arbetarnas välståndsnivå i en essä i för-
sta delen av sin essäsamling Tankar Wid Lediga Stunder (1761). Han intog en något 
ambivalent hållning. Å ena sidan menade han att nöden för såväl riken som indivi-
der var en bättre pådrivare än överflödet, och att det var bättre att födas fattig än 
rik, eftersom den fattige drevs till arbete av sin fattigdom, medan den rike endast 
slösade bort sin förmögenhet: den förstnämnde var alltså dygdig och den senare 
lastbar. Senare konstaterade han även att dyrtid hade den fördelen med sig att priset 
på arbetskraft sjönk, vilket gynnade tillverkningsindustrin, medan allt för goda tider 
kunde göra folket ovilligt till arbete.118  
                                                 
114 Utterström 1957, I, s 261, Tessin s 262f. Förmodligen avser Utterström Nordencrantz 1756, s 
30ff. 
115 Gadd 1765, s 17. 
116 Meyer 1747, s 6; se även Odel 1767, s 7. Odel var en ledande förespråkare för landets 
sidenmanufaktur. 
117 Schissler 1953, s 39 (1770); Schissler utgår tydligt från Fischerström 1761, s 48. 
118 Kryger 1761, s 36, 38, 58f. 
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Kryger förefaller med dessa argument snarare vända sig mot slöseriet, i enlighet 
med vad som berördes i föregående kapitel. Det är också möjligt att han utgick från 
den reflektion som även andra i samtiden gjorde och som diskuterats av Gustaf 
Utterström och Bertil Boëthius, att landsbygdsbefolkningen tenderade att arbeta 
mindre efter goda år. Som Utterström skriver kan denna iakttagelse bero på att 
arbetsamhet och flit under goda tider åtminstone av de fattigare i samhället faktiskt 
inte ansågs vara motiverat. Det fanns inga sparmöjligheter, och livet levdes för 
stunden utan någon större tanke på framtiden. Den återkommande nöden däremot 
fungerade förstås som en pådrivare på dessa grupper i samhället, som inte hade 
något val vid dessa tider än att arbeta hårt eller gå under.119 Enligt Utterström var 
landsbygdens arbetares bristande arbetslust under goda år en viktig orsak bakom 
frihetstidens lagstiftning rörande lösdrivare och tjänstehjon – vilket inte är det-
samma som att säga att vissa gruppers behov av billig arbetskraft inte var en annan 
viktig orsak.120 

Kryger menade alltså, i essän från 1761, att nöden var bästa pådrivare. Å andra 
sidan ansåg han där den uppfattning som han kallade den macchiavelliska – att 
arbetskraften skulle hållas i stor fattigdom – som stridande mot naturrätten, och 
han tog då liksom Wrede till det gamla kameralistiska argumentet att den överhet 
som försökte stärka sin makt och sin rikedom genom att hålla befolkningen i fattig-
dom var dömd att bli ruinerad.121  

Kryger var inte konsekvent. I sitt tal i Vetenskapsakademien år 1758 Om Folk-
bristens Orsaker, Verkan och Hjelp betonade han att nöden inte var bästa pådrivare 
utan tvärtom en flitens förkvävare. Istället var det möjligheten till att förkovra sig 
som drev människan till idogsamhet.122 Även år 1764 förkastade han direkt uppfatt-
ningen om nöden som skapare av samhällsnyttig idoghet.123  

De fattiga, de närande och de tärande – tillbaka till resurstillvaratagandet 

Per-Arne Karlsson har påpekat att egentligen är tveksamt om Nordencrantz ens i 
Arcana år 1730 – belägget par excellence för de låga lönernas ekonomi – föresprå-
kade de breda lagrens fattigdom. Visserligen skrev han där att det var ”oförnekligt 
att en myckenhet fattige menniskor äro ett lands rikedom”. Han skrev dock aldrig 
som Salander att de arbetande verkligen skall vara utfattiga, utan gav, som Karlsson 
påpekat, snarare en definition av fattiga som arbetstagare: ”De fattige måste förtiena 
sitt uphälle af dem/ som hafwa Capitaler, och förökas till antalet/ alt eftersom de 
kunna blifwa emploierade och syslesatte, då de äfwen blifwa Landets Rikedom”.124  

                                                 
119 Utterström 1957, I, s 247f, 275; Boëthius 1939, s 173-176, samt även Harnesk 1986, s 339f. 
120 Utterström 1957, I, s 249. 
121 Kryger 1761, s 55f. 
122 Kryger 1758, s 27f. 
123 Kryger 1764b, s 29. 
124 Karlsson 1990, s 104. Nordencrantz 1730, s 145. 
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Vad avsåg Nordencrantz med uttrycket ”de fattiga”? Kanske Anders Berch kan 
ge oss ett svar. Denne har nämligen – vilket återigen Karlsson uppmärksammat – i 
sin Inledning til almänna hushålningen (1747) en intressant passage. Där försöker 
han, till synes för att bemöta kritik mot att uppfattningen att många fattiga var ett 
lands rikedom kunde vara cynisk och gudlös, förklara vad som avsågs med ett dylikt 
påstående. Berch skriver att i en sund ekonomi bör de närande vara fler än de 
tärande – det vill säga att de som bidrar till produktionen av nödtorft och andra 
produkter bör vara fler än de som konsumerar dessa utan att själva bidra därtill. 
Om så inte vore fallet skulle samhället inom kort kollapsa. Nu var det dock så, att 
de flesta tärande var välbärgade, och de flesta närande däremot av ringa förmö-
genhet: 

 
Hwilka [de närande], som de äro av den minsta förmögenhet, och igenom sin konst 
och snille förskaffa sig sit dagelige bröd och tilskynda andra den största förtiensten, så 
finner man huru det bör förstås, då man säger, at de fattiga äro de nyttigaste medlem-
mar uti et samhälde.125 
 

De närande var normalt betydligt fattigare än de tärande, och det var på den 
tidigare gruppen samhället vilade – de rikare var i högre grad tärande än de fattiga. 
Med den utgångspunkten skulle förstås en stor mängd rika människor vara ett stort 
problem. Dessa livnär inte sig själva och andra genom sitt eget arbete – och vi har 
ju sett att hela samhället vilade på en stor folkmängds flitiga arbete. Det är för 
övrigt anmärkningsvärt att den senare delen av detta citat, lösryckt ur sitt 
sammanhang, är det gängse belägget för att Berch var en varm förespråkare av de 
låga lönernas ekonomi.126 I stället förefaller det som om han med detta citat försöker 
undvika att föras till vad Kryger senare kallade en machiavellisk ståndpunkt. 

Uppdelningen i tärande och närande, samt betoningen på att vikten av att de 
närande utgör majoriteten av befolkningen var förstås inte unik för Berch. Den 
återkom i många andra arbeten vid denna tid – så till exempel i beskrivningen av 
kung Domars rike i Adalriks och Göthildas Äfwentyr, där inga ”Onödiga Personer, 
som merendels giödas af andras blod och Swett” fanns.127 I forskningen har denna 
diskussion inte uppmärksammats, med undantag av David Löfbergs avhandling 
från 1949 om det nationalekonomiska motivet i 1700-talets pedagogik. 

                                                 
125 Berch 1747, s 28.  
126 Från Georg Schauman år 1910 (s 144) över Axel Strindberg 1935 (27), Lindroth 1975, (s 100, 
han blandar dock ihop Berch 1747 med Berch 1746a); till Per-Johan Ödman 1995 (s 333), har 
de nio sista orden av Berchs utsaga citerats.  
127 Mörk 1742-1744 I, s 49. Även Gustaf Fredrik Gyllenborg berörde ämnet i sin Satire öfver 
Folk-bristen, tryckt i Tankebyggarordens år 1769 kollektivt utgivna Witterhets Arbeten (Witterhets 
Arbeten 1990, s 89f): “Et ymnogt förråd fins af dem som Staten tära./ Men när jag skådar det, 
hwars sysslor Riket nära,/ När jag från torg och håf, till plog och väfstol går,/ Då röjs en 
menskjobrist, som aldrig fyllnad får”. Ytterligare ett skönlitterärt inlägg i diskussionen är en kort 
dikt av Charlotta Frölich (Frölich 1768). 
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Genom hela frihetstiden gick en oro bland ekonomiska tänkare att den tärande, 
rika gruppen i samhället skall bli för stor. Denna diskussion var internationellt sett 
av äldre datum, och för svensk del var de tyska 1600-talskameralisterna Johan 
Joachim Becher och Veit Ludvig von Seckendorff av vikt.128 Den europeiska diskus-
sionen fortsatte under 1700-talet, och frågan om en rätt ordning mellan närande 
och tärande var framträdande även hos Adam Smith. Problemet med en för stor 
tärande grupp var aktuellt i det frihetstida Sverige. Efter stormaktsväldets fall visade 
sig en inte obetydlig mängd militära, civila och kyrkliga befattningshavare vara 
överflödiga. Många avskedades, men de med högre rang ansågs inte kunna lämnas 
vind för våg. I stället upprättades för dessa den så kallade expektansstaten. De skulle 
ha företräde vid tillsättandet av nya tjänster, och de skulle i väntan på dessa försörjas 
på det allmännas bekostnad. Expektansstaten avskaffades inte helt förrän under 
1740-talet.129 Man såg också en ökad tillströmning till vissa ”tärande” yrken: 
tjänstemän och intellektuella yrken, samt en flykt från köpmannaståndet under 
1720- och 30-talen: det var orsakerna till Berchs tal om de studerandes rätta antal i 
ett rike. Den senare faktorn ledde också till bland annat Nordencrantz memorial till 
riksdagen 1726 om ett förbud för köpmäns- och manufaktursöner att lämna sina 
fäders yrken.130  

Anders Nordencrantz – eller Bachmanson som han då ännu hette – sägs vara 
den som myntat begreppsparet närande och tärande, i sin Arcana från 1730.131 På 
svenska hade dock frågan behandlats redan i det ovannämnda arbetet Macht-Konst 
från 1723; liksom Berch 26 år senare varnade dess författare för ett för stort antal 
studerande, varigenom folk drogs bort från de produktiva sektorerna.132 Problemati-
ken återkom snart i litteraturen, bland annat i Dalins Argus och Carl Carlesons 
tidskrift Hushålds-råd från 1734, där det framhölls att begåvningsurval (snilleval) 
var en väg att undvika att den tärande gruppen växte, liksom i Anders Berchs latin-
språkiga ungdomsverk, avhandlingen De felicitate patriæ per oeconomiam promo-
venda (under Anders Celsius presidium 1731).133  

Erik Eklund delade i sin betydelsefulla pedagogiska skrift Upfostrings-läran, som 
wisar Sätt och Medel Til Ungdomens rätta Skiötsel och Underwisning (1746) – en 
skrift vari landets ekonomiska uppodling lyftes fram som ett centralt mål för all 
utbildning – in befolkningen i två grupper, styrande respektive arbetande lemmar. 
En central punkt i varje samhälles undervisning var att undvika att ett samhälleligt 
                                                 
128 Om dessa, se Löfberg 1949, s 10f, 24f. Om denna diskussion på tysk mark under 1700-talet, se 
Löfberg 1949, kap I.  
129 Edlund 1956, s 117f. 
130 Ibid.; Berch 1749; Herlitz 1991, 285f, 295, om Nordencrantz memorial. Som Herlitz visar 
inarbetades detta i Nordencrantz 1730, som en del av kapitel 3. 
131 Nordencrantz 1730, s 97, 163; Schauman 1910, s 73. För en diskussion om närande och 
tärande hos den tidige Nordencrantz, se också Dahl och Eriksson 1972, s 143-146. 
132 Bode 1723, s 81f, 226ff; se Edlund 1956, s 119. 
133 Dalins ståndpunkt i Argus (Dalin 1914, s 345); redovisas noga i Edlund 1956, s 120f; Carleson 
1734-1735, februari 1734, s 24; juni 1735, s 23ff. Edlund 1956, s 119f om De felicitate patriae 
per oeconomiam promovenda. Se även Ruder 1737, s 151 samt (om Ruder) Löfberg 1949, s 147. 
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huvudproblem uppstod, nämligen de styrandes alltför höga antal i förhållande till 
de arbetande; den styrande gruppens storlek måste begränsas medan den arbetande 
måste förökas så mycket som möjligt.134  

Dalin tog upp frågan om närande och tärande i sitt tal i Vetenskapsakademien 
1749, där han varnade för att de ringares tävlan att vara som de högre stånden ledde 
till att den ”närande hopen” blev mindre, då de ringare därmed övergav eller miss-
skötte sina arbeten.135 Faggot menade att de närande redan var alldeles för många, i 
det att av två miljoner människor på landsbygden, endast en halv miljon kunde ses 
som helt närande, då de andra var adel, ståndspersoner, ämbetsmän, betjänter av 
olika slag, bergsfolk, skärgårdsbor (!), gamla, unga och sjuka, grupper som måste 
köpa sin spannmål och i bästa fall bedrev jordbruk som en bisyssla.136  

Kryger lät som ett eko av Berch, när han skrev att ”den fattige hopen är öfveralt 
den störste; af honom måste likväl Riket vänta sin bästa styrka”.137 På liknande sätt 
formulerade sig Johan Otto Hagström i sina brev bland annat till Collegium Medi-
cum, där han ibland identifierade de medellösa och fattiga med rikets nyttiga och 
närande – hela syftet med provinsialläkarsystemets utbyggnad var för denne och 
andra läkare att från sjukdom och en för tidig död rädda fler av samhällets fattiga 
närande lemmar.138 Ephraim Otto Runeberg skrev i sin beskrivning över Lajhela 
Socken, att det att ”tjenstemän i Riket förnöta [konsumera] til skada, och Bonden 
samt andra närings-män til gagns, bör vara en afgjord sak”. Ordvalen ”tjenstemän” 
och ”Bonden och andre närings-män” pekar på att vad som avsågs vara en 
uppdelning av befolkningen i tärande och närande; de tärandes konsumtion var då 
mer skadlig än de närandes, då de närandes gav något åter till ekonomin.139  

I brodern Edvard Fredrik Runebergs uppsats om Sveriges naturliga styrka från 
1764 menades att den befolkningsökning som så innerligt önskades var av godo, 
just därför att de som tillkom var närande och inte tärande. Ett något långt citat 
kan vara förlåtligt, eftersom det visar hur en myckenhet närande invånare kunde 
vara ett rikes lycka: 

 

                                                 
134 Eklund 1746, s 50ff, 321ff. 
135 von Dalin 1749, s 21.  
136 Faggot 1946, s 281. Se även Hallman 1745, s 7. I förbifarten kan nämnas det som Björn 
Ryman lyft fram om Erik Benzelius den yngre, nämligen att denne i en efterskrift till sin 
levnadsbeskrivning (1743) motiverade sitt val att låta sonen Albrect få en mångårig utbildning till 
manufakturist, med att han ansett det vara för många tärande och för få närande i samhället – 
han ville alltså inte se sin son gå i faderns fotspår. Denna efterskrift tillkom efter att Benzelius val 
av utbildning för sonen angripits av prosten Jakob Serenius just för att vara tärande, emedan delar 
av utbildningen bekostades med allmänna medel; Ryman 1978, s 190. 
137 Kryger 1758, s 15, se även s 34f. 
138 Brev till landshövdingeämbetet i Linköping 1755, i Hagström 1997, s 58; Skrivelse till 
Collegium Medicum 1764, i ibid., s 121; skrivelse till Sundhetskommissionen och Collegium 
Medicum, 13/3 1755, i Hagström 1993, s 31.  
139 E O Runeberg 1758, s 136. Se även Kraftman/Browallius 1756, § 11; Schmid 1764, s 19; 
Leuhusen 1765, s 7; Mennander 1765, s 14. 
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Om Västerbotten hade, istället för 41 457, 944 927, eller inemot en million inbyggare, 
hvilket är det samma, som om Västerbottens naturliga styrka voro lika med Skånes; 
kunde väl i sådan händelse vara möjeligt, at rörelsen i Städer och Land, voro där så 
ringa, som den nu är? Det är: skulle väl då kunna hända, at 22 7/8 eller 23 personer, 
icke nedlade då mer arbete på Västerbottniska näringarna, än nu för tiden en enda per-
son kommer ut med? Eller, skulle 22 personer kunna lefva af den tjugotredjes arbete 
allena? Nej, om desse skulle sjelfve lefva, efter inbyggarnes närvarande lefnadsart, så 
blef en nödvändighet, at Västerbottniska näringarna, måste kasta af sig 22 gånger fler 
effecter, än de nu förmår producera.140 
 

Befolkningsökningen – om befolkningen var flitig och arbetade – förde alltså med 
sig en motsvarande tillväxt i ekonomin. Om det fanns en knapp miljon människor i 
Västerbotten istället för drygt 40 000, skulle det innebära 22 gånger mer männi-
skor. Att 22 nya människor skulle bli tärande, och leva på den nu enda befintliga 
människans arbete, vore förstås absurt – de skulle inte överleva. Nej, de måste 
arbeta, och därmed bli närande i samhället. Även i det första betänkande som 
utgavs i samband med sammanställningen av tabellverket togs frågan om närande 
och tärande upp, och det fastslogs att ”den arbetande hopen, som skall föda den 
andra” olyckligt nog utgjorde en minoritet av befolkningen, varför det inte var 
underligt, att svenskarna var beroende av utlänningar vad gällde spannmål.141  

I kritiken av en för stor mängd tärande kan förstås finnas ett radikalt frö: att för 
många rika skor sig på de fattigas bekostnad. Detta frö slog dock inte rot hos några 
av de tänkare vi hittills berört. Närmast en mer radikal uppfattning kom, föga för-
vånande, Anders Chydenius. Även han berörde frågan om de närande och tärande, 
och problemet med att de senare var för många. Mer än sina samtida lade han dock 
tonvikten på att det var statens lagar och förordningar som gav vissa möjlighet att 
leva på andras arbete. Om allt för många gavs den möjligheten, kvävdes fliten hos 
de som måste arbeta – och flitens vikt för ekonomin var Chydenius lika bergsäker 
på som någon annan.142 

Nära samband med uppfattningen om en god balans mellan närande och 
tärande hade idén om snillevalet. Dess stora förespråkare var Gustaf Ruder, som 
från och med 1737 producerade en rad skrifter i frågan.143 Även andra tog dock upp 
frågan, eftersom snillevalet – att välja ut yrken och sysselsättningar åt ungdomar 
utifrån deras ”naturliga” förutsättningar – inte endast var ett sätt att få fram duglig 
arbetskraft utan även ett medel att bromsa ökningen av den tärande gruppen. 
Ruder menade till exempel att en för stor tärande grupp skapade oreda i riket, men 
att såväl fattiga som mer bemedlade genom snillevalet kunde utestängas från högre 

                                                 
140 E F Runeberg 1764, s 99. Se även E F Runeberg 1762, s 75f; se om denna text Petander 1912, 
s 161ff; Magnusson 1989, s 42f. 
141 ”Ödmjukt betänkande om Tabellwärket”, i A Hjelt 1899, s 11. 
142 Chydenius 1765, § 4 (upprepning i § 20). 
143 Om Ruder, se Löfberg 1949, s 145ff.  
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studier, såtillvida de inte ägde en ”särdeles qwickhet”.144 Efter Ruders första skrift 
om snillevalsfrågan 1737 kom denna att bli framträdande i en rad skrifter, utan 
några mer originella inslag. Berchs tal vid Uppsala universitet om studenternas rätta 
proportion hör hit; enligt Berch kunde studenternas för stora antal motverkas 
genom snilleval.145 

Avslutning 

Såsom flera forskare visat kunde i verkligheten arbetares löner helt i linje med Erik 
Salanders och Anders Schönbergs önskningar pressas till existensminimum i syfte 
att förbilliga produktionen – en strävan hos vissa producenter som förvisso är svår 
att knyta till vare sig merkantilismen eller någon annan särskild ekonomisk skol-
bildning i historien. I den intellektuella diskussionen under frihetstiden framträdde 
dock framför allt en annan uppfattning om fattigdomen. Så länge de för samhället 
och samhällsekonomin grundläggande dygderna som flit och måttlighet respektera-
des och utövades behövde vare sig samhälle eller individ vara utfattig. Fattigdomen 
var ett moraliskt problem.146 Det var ett rikes moraliska styrka, dess upprätthållande 
av en rätt sedolära, som lade grunden för dess ekonomiska och politiska styrka, även 
om en stor folkmängd alltid var en god utgångspunkt. Det framhöll tjänstemännen 
i tabellkommissionen i en relation om Tabellverket år 1761, när de menade att ett 
litet dygdigt folk var bättre än ett stort och odygdigt:  

 
Om mycket folk i en stat är sedolöst utan Guds och Fäderneslandets kärlek, samt 
upfylt med twedrägt och egen dyrkan, kan det wara långt swagare än ett mindre talrikt 
folk, der dygden hålles i wördning. Ty den moraliska gifwer den naturliga styrkan sin 
behöriga kraft och wärkan.147 
 

Denna etiska syn på rikets styrka och rikedom framträder i Dalins Argus – författad 
under tidigt 1730-tal då Dalin anses ha varit en utpräglad merkantilist: 

 
När ett rike är dygdigt och Wijst, så har det sin styrka, men när det är lastbart och 
Dåraktigt, så är det swagt. Hwaraf består nu förnämligast ett Rike? Af Inwånare. 

                                                 
144 Ruder 1737, s 160. Se även Löfberg 1949, s 147f, samt Ohlson 1939, s 47-66, där 
frihetstidens snillevals-diskussion behandlas ingående. 
145 Berch 1749; För exempel på snilleval, se Browallius 1747, s 23; Holmén 1765a, s 7f, 53 samt 
Löfberg 1949, s 151, 183f; s 215ff behandlas snillevalet såsom det diskuterades vid frihetstidens 
riksdagar och av myndigheter. Dalins ståndpunkt behandlas av Edlund 1956, s 122f, liksom 
Nordencrantz – som dock förkastade snillevalet utifrån Lockes idé om människan som en tabula 
rasa.  
146 Lewan 1985, s 33f.  
147 “Tabellkommissionens underdånige Relation af år 1761”, i A Hjelt 1899, s 25. Ett lands 
naturliga styrka utgörs av antalet invånare i förhållande till ytan. 
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Rättså. Deraf sluter jag, at intet Rike kan wara starkt och säkert, som icke har dygdiga 
och wisa Inwånare.148 
 

Dalin var delvis optimistisk vad gällde synen på att fostra undersåtarna i dygd. 
Inom femtio år kunde landet genom en god uppfostran i dygd – genom ”förnuffts- 
och dygde-öfning” komma att fröjda sig av en ny guldålder, men ännu hade inget 
gjorts för att ordna den sedliga undervisningen i landet.149 I den klassiska bilden av 
guldåldern ingick inte en arbetarklass hållen på existensminimum. Tvärtom skulle – 
vilket Dalin framhöll i en senare dikt – landet få njuta av rikedom, till följd av ökad 
folkmängd och ökad flit.150  

En befolkning skulle sålunda vara stor och flitig. Är dock det där med fliten 
verkligen något att lyfta fram i en studie över ekonomiskt tänkande, är det inte en 
truism? Om folk inte är flitiga utan istället ligger och latar sig och vägrar att arbeta 
går väl vilken ekonomi som helst åt skogen oavsett hur den i övrigt är organiserad. 
Att människor (eller åtminstone vissa människor) ska arbeta tenderar att bli en 
självklar del i varje ekonomisk lära.  

Vid ett första ögonkast reser man kanske denna invändning. Man kan förstås 
också fråga sig om det i en ekonomisk lära handlar om att alla skall arbeta, eller bara 
några. Sven-Eric Liedman menar att de frihetstidens ekonomiska tänkarnas tal om 
flit gällde andra människor, den breda massan. Han ser alltså ett enkelt egenintresse 
bakom talet om flit, i det att de mäktiga ville reservera ett stort mått av frihet för sig 
själva, vilket i sin tur krävde de lägres hårda arbete.151 

Jag menar dock att betoningen av fliten bör ses vare sig som en okomplicerad, 
närmast tidlös självklarhet eller som ett försvar för de mäktigares behagliga frihet. 
Fliten hade varit en central dygd i stormaktstidens ekonomiska tänkande, och detta 
byggde i sin tur i hög grad på antika och bibliska utgångspunkter. Så långt är det 
kanske tidlöst – men hellre bör man kanske se fliten såsom den framställdes av de 
frihetstida författarna som en central komponent i en etik som förenade frihetstid, 
stormaktstid och till och med patriarkernas tid – men inte alla tider: en förindustri-
ell etik. Denna etik bygger på att det är dygden – och inte egennyttan – som driver 
samhället framåt, och i den ryms som en naturlig del den enskilda människans flit. 
Den enskilda människans flit gagnar – om hon är närande – samhället i sin helhet, 
och fliten sällar sig därmed till de andra dygderna sparsamheten och måttligheten, 
och framstår som en av de krafter som för utvecklingen framåt och som skapar 
nationellt välstånd.  

 

                                                 
148 von Dalin 1914, s 17.  
149 Ibid., s 41. 
150 von Dalin 1742, s 54f; se även Lewan 1985, s 46. 
151 Detta är en huvudtes i Liedmans studie av Anders Berch och ekonomiämnet vid Sveriges 
universitet under frihetstiden (Liedman 1986).  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

”Et mörkt Moln, hvar under sticka sig fram några Sol-Strålar. Caussa latet. Orsaken härtill är 
förgömd. Bemärker Öfverhetens göromål, hvartill orsakerna äro menigheten fördolde. Och 

kan häraf den påminnelsen tagas, at underhafvande icke böra raisonera öfver hvad som 
lagligen påbjudes, änskönt de icke kunna begripa orsakerna därtill”; Sahlstedt 1758, s 159 

samt emblem nr 34. 
 
 



KAPITEL 7. 

Den synliga handens felgrepp eller kris i 
dygdproduktionen 

När Sven-Eric Liedman gav titeln Den synliga handen åt sin bok kring Anders Berch 
och ekonomi som ett frihetstida universitetsämne, gjorde han det förstås för att 
kontrastera Berchs uppfattning mot den klassiska nationalekonomins, inom vilken 
Adam Smiths uppfattning om den osynliga handen kommit att inta en central posi-
tion. Med detta uttryck ville Smith ge en illustration av hur ekonomin verkade 
enligt osynliga lagar, liknande de naturlagar man under det senaste århundradet 
hade lärt känna genom studier av naturen. Det var enligt denna uppfattning inte 
främst de styrandes nit att reglera och leda ekonomin, som skapade tillväxt och 
utveckling, utan snarare vissa naturliga mekanismer i ekonomin – eller rättare hos 
de ekonomiska aktörerna, människorna. Som en följd därav skulle statens ingrepp i 
ekonomin vara färre och mindre övergripande, och istället dessa mekanismer ges 
friare spelrum.  

Liedmans titel, Den synliga Handen, är därmed mycket träffande. Det frihetstida 
tänkandet är mycket ett tänkande som går tvärtemot Smiths uppfattning. Vi har 
hittills undersökt de väsentliga frågorna i den ekonomiska litteraturen, och vi har 
kunnat se att ekonomin såsom den framställdes i litteraturen inte handlade särskilt 
mycket om mekanismer, utan snarare hur aktörerna valde att eller uppmuntrades 
till att bete sig. Naturligtvis var det staten eller överheten som var pådrivande. Till-
tron till överhetens möjlighet att styra och kontrollera ekonomin var mycket stark i 
det frihetstida ekonomiska tänkandet.  

I detta kapitel står de första angreppen på den syn på ekonomin som vi hittills 
undersökt i fokus. Jag tänker inte gå igenom vad mer frihetligt sinnade tänkare som 
Anders Chydenius, Carl Leuhusen och den senare Anders Nordencrantz sade i 
detalj – det har andra gjort före mig. Istället skall jag hålla mig inom ramen för 
bokens syfte, och försöka argumentera för att de gentemot den gängse uppfatt-
ningen kritiska ställningstagandena åtminstone delvis bottnade i att det fanns en 
svaghet inbyggd i det ekonomiska tänkandet under de rådande förhållandena, 
nämligen att det byggde på idén om en stark synlig hand samtidigt som verklighe-
ten visade på en allmän oförmåga till dygd och på en tendens till egennytta även 
bland den synliga handens många och spretiga fingrar.  
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I kapitlets första del visar jag hur det paradoxala i det ekonomiska tänkandet – 
att människan hade ett aktivt val att göra snarare än att bara drivas av sin natur, 
men av sin natur ändå tenderade att välja det sämsta – tidigt hade funnit sin lösning 
i att folket omyndigförklarats. Ett omyndigt folk skulle styras till dygd av en vis 
överhet. I kapitlets andra del försöker jag visa hur denna uppfattning kom att 
ifrågasättas. Först diskuterar jag vad som kan kallas frihetens problematik, nämligen 
att det under frihetstiden inte fanns en monolitisk överhet, utan att olika 
representanter för denna gav uttryck för olika idéer om hur befolkningen borde 
styras – jag för ingen diskussion om vad som kan avses med överhet utan använder 
en bred definition och räknar helt enkelt dit de författare, politiker och andra som 
ansåg sig höra till denna i den ovan redogjorde bemärkelsen, det vill säga ansåg sig 
höra till de styrande och inte till de styrda. Därefter tar jag upp hur denna syn på en 
splittrad överhet mot slutet av frihetstiden alltmer kompletterades av föreställningar 
om en oförmögen överhet och en egennyttig överhet, vars åtgärder misslyckades 
med att gagna landet därför att de aldrig var tänkta att göra det. Avslutningsvis 
sammanfattar jag utvecklingen som en kris för överheten och, om inte för dygden, 
så för dygdproduktionen. 

Överhetens synliga hand över en omyndig undersåte 

Som vi sett tidigare ansåg många tänkare att landets hushållning var i dåligt skick, 
men att det inte berodde på dåliga naturliga förutsättningar. Sverige ansågs tvärtom 
ha mycket goda sådana, och till och med ett bistert klimat kunde avhjälpas genom 
flit, sparsamhet och tålamod. I stället berodde landets ekonomiska efterblivenhet på 
felaktiga mänskliga beteenden, dels till följd av att människorna tenderade att följa 
sina sensitiva begär, och dels på okunskap om hur en ordentlig hushållning borde 
ordnas.  

Att ändra mänskliga beteenden hade sedan århundraden varit överhetens upp-
gift. Överheten hade att genom lagar och förordningar styra människornas beteen-
den mot dygden och att kanalisera de begär de ändå gav utlopp för i en riktning 
gagnelig för samhället. Merparten av de frihetstida tänkarna verkade inom denna 
tradition. För dem var varje liten detalj i samhället beroende av hur överheten 
genom lagar och regleringar ordnade riket. Edvard Fredrik Runeberg är tydlig med 
detta i sin uppsats om rikens naturliga storlek, tryckt år 1764, där han menar att en 
stor befolkning inte alls behöver vara nyttig, om inte samtidigt överheten sörjer för 
dess sedliga uppfostran, så att den inte hemfaller åt egennyttiga beteenden.1 
Runebergs uppsats är snarast att räkna till de få alstren i Sverige inom den politiska 
aritmetiken, vilkens hela förekomst bottnar i uppfattningen att det är överhetens 
synliga och mycket aktiva hand, och inte naturens osynliga, som ordnar samhället 
till det bättre eller till det sämre. För den kloka överheten gäller det enligt Runeberg 

                                                 
1 E F Runeberg 1764, s 102f, 104.  
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att verka på många områden: folket skall inövas till gudsfruktan och sedlighet, bar-
nen uppfostras på ett förnuftigt vis, samt föras in i de yrken för vilka naturen gjort 
dem lämpliga. Näringarna skall ordnas på så sätt att var och en där kan finna sin 
utkomst, utan att inkräkta på någon annans område; onyttiga verksamheter skall 
motverkas och nyttiga stödjas.2  

30 år före Runeberg var Carl Carleson inne på samma linje. Till folket kunde 
ingen tillit sättas, vad gällde att skapa välstånd i riket. Den uppgiften föll på staten, 
som hade att tillvarata, styra och kanalisera undersåtarnas beteenden: 

 
Men hwad är orsaken, frågar du til slika Förändringar [i riktning mot en bättre hus-
hållning] i en Republique? Jo, Regeringens sorgfällighet derom. Aldrig kan man före-
ställa sig at hela Folkhopen i en Republique har af sig sielf så ädelmodig drift at gripa 
an det som är nyttigt för det allmänna bästa. Här måste retande och lockande orsaker 
komma til hielp.3 
 

Exemplen från denna tid på detta tankesätt kan mångfaldigas. Riksrådet Carl 
Ehrenpreus sade i ett tal i Vetenskapsakademien 1748, att endast stora regenters 
”flit och omsorg” kan sörja för att hantverk och konster skall kunna överleva: ”Den 
borgerliga sammanlefnaden är icke olikt et skepp” menar Ehrenpreus – och det 
råder inget tvivel om vem som skulle styra det.4 Samma uppfattning finner man i 
Adalriks och Göthildas Äfwentyr, den mycket populära roman från 1742-1744, som 
tidigare nämnts. Där beskrivs befolkningen i gemen som vilsen och kringdrivande, 
oförmögen till förnuftiga handlingar, det vill säga som driven av sina passioner:  

 
Hopen drifwes ofta af ett blindt nijt, och hwet intet hwart. Den ropar, och hwet intet 
hwad. Den kastas som ett stormande haf, och ett brusande swall. Ingen omtancka: 
Ingen föreställning och intet förnuft kan stilla de böljor, som gå i des blod.5  
 

Hopens förnuft räcker inte till för att styra och tämja dess mångskiftande begär; 
endast en konungs visa styrelse kan leda folket i rätt riktning.6 Anders Schönberg, 
den frihetstida ekonomiska författare som mest av alla anknyter till människans 
psykologi, uttryckte det som att människan förvisso alltid söker sitt bästa, men inte 
äger förmåga att avgöra vari det ligger: ”Menigheten i alla tider och i alla orter har 
merendels alltid mera blifvit styrd af Enthusiasmer, än af granskning och skäl”.7 

Denna uppfattning innebar ett omyndigförklarande av den enskilde individen. 
Hon kunde inte tillåtas agera fritt: då gavs utlopp åt krafter i hennes irrationella 
natur som inte var önskade. Överheten, staten, verkade som en individens förmyn-
dare. De ”Enthusiasmer” som Schönberg nämnde måste tyglas och styras av 

                                                 
2 Ibid., s 103f.  
3 C Carleson 1734-1735, januari 1734, s 24. 
4 Ehrenpreus 1748, s 23f. 
5 Mörk 1742-1744, I, s 262. 
6 Ibid., s 50; II, s 426ff; se Stålmarck 1974, s 108f. 
7 Schönberg 1764, s 9. 
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”försigtige Styres-män”.8 Denna tanke kommer ständigt till uttryck bland de ekono-
miska skribenterna, såsom i en kommentar av Pehr Wargentin till ett tal i Veten-
skapsakademien 1757, där han frågar sig om handel, kunskap och hantverk är 
skadligt: 

 
”Nej, äfven så litet som rikedomar uti dens hand, som förstår den rätt nyttja. De äro 
säkra hjelpemedel til et Folks förkofring, när öfverhetens vård, genom lagar och exem-
pel, förekommer missbruk”.9 
 

Johan Fredrik Kryger framhöll att det behövdes i ett samhälle en högsta makt, som 
hade i uppgift att skänka samhället beständighet och att styra dess enskilda delars 
rörelser i önskad riktning, eftersom den enskilde annars var alltför benägen att låta 
sina handlingar styras av sin fördärvade natur. Än tydligare uttrycker Johan Fischer-
ström saken, i sitt monumentala Tal til det Svenska folket:  

 
Folket visar sig altid som det är, det känner icke förställningskonsten: Det förstår inte 
coloritens blandningar. Det kan vara dygdigt och sedigt, lastfullt och oroligt, alt efter 
de föreskrifter och efterdömen som de styrande gifva.10 
 

Överhetens föreskrifter och efterdömen – alltså lagar och goda exempel – avgjorde 
hela samhällets tillstånd. Här fanns inget utrymme för någon osynlig hand, för 
några mekaniska lagar som verkade i samhället såsom naturlagar i kosmos. Att det 
för staten handlade om att utöva ett förmyndarskap över individerna var inget man 
hymlade om; Henrik Jakob Wrede skrev att det ålåg en furste och regering, ”at rätt 
handhafva förmynderskapet öfver det villrådiga Samhället, at främja dygden ock 
utrota odygderne”.11 

Uppfattningen om gemene man som oförmögen att tillvarata sitt eget bästa var 
inte unik för det ekonomiska tänkandet. Tvärtom var den gängse inom tidens poli-
tiska tänkande, dominerat av naturrättsliga föreställningar. Naturrätten kan, såsom 
till exempel Bo Lindberg påpekat, rymma frön till en demokratisk syn på samhället 
och en mer frihetlig syn på människan.12 Som Lindberg, liksom före honom Erik 
Fahlbeck med sin grundliga genomgång av de frihetstida naturrättsliga idéerna, 
visat, var så dock normalt inte fallet under frihetstiden. Istället sågs samhällsbildan-
det och flertalets underkastelse genom samhällsfördraget som det enda sättet att 
tygla människornas affekter och laster. Statsmakten sades vara själen i ”en borgerlig 
kropp”, det vill säga i samhället, utan vilken människorna skulle lämnas vind för 
våg och allting gå över styr. Denna uppfattning utgick från den uppfattning jag 

                                                 
8Schönberg 1764, s 9. 
9 Pehr Wargentins svar till Henning Adolph Gyllenborgs præsidietal, tryckt med detta (H A 
Gyllenborg 1757, s 19). Se även Högnäs 1988, s 15. 
10 Fischerström 1769, s 161. Det bör sägas, att första meningen av Fischerström anges som ett 
citat av Rousseau. Kryger 1761, s 170; 1764b, s 16. Browallius 1747, s 23. 
11 Wrede 1743, s 17. 
12 Lindberg 1980, s 126, 130.  



Den synliga handens felgrepp 
 

 157

behandlat i kapitel 2, att människan efter fallet var benägen till ondska, i det att 
hennes affekter lätt fick övertag över förnuftet i den kamp om viljan som pågick 
inom människan.13 Enligt de frihetstida uttolkningarna av naturrätten var staten 
naturtillståndets motsats, och i naturtillståndet styrdes människorna av sina passio-
ner. Staten var ordnad i två konstituerande element, den Högsta makten och 
Folket, eller de styrande och de lydande.14  

Den fråga som den moderna läsaren ställer sig – hur kunde de styrande styra 
sina egna affekter då det inte fanns någon makt ovanför dem som tyglade dem – 
ställde sig under lång tid inte de frihetstida tänkarna – men denna fråga är, som vi 
skall se, central. Fahlbeck menar att denna uppenbara inkonsekvens åtminstone 
delvis kunde förklaras av de frihetstida tänkarnas stora tilltro till lagar; att goda lagar 
i enlighet med naturrätten genom generationers styre kunde utvecklas och att dessa 
sedan verkade kontrollerande på de styrande.15 Går man dock till de sedelärande 
och psykologiska texter jag behandlade i kapitel 2 framgår det att förnuftet kunde 
uppodlas, och att det låg inom människans möjligheter att genom träning i dyg-
derna lära sig att kuva sina affekter. Överhetens representanter, med dess skolbild-
ning och bättre börd, var den grupp som kunde antas ha ett tränat förnuft. De 
övriga som inte kunde styra sig själva, måste styras av denna visare grupp. 

Det låg alltså i överhetens makt och uppgift att styra och förvalta naturen på ett 
sätt som gynnade samhället; människornas välstånd avgjordes inte av de naturliga 
förutsättningarna – dessa ansågs för Sveriges del vara de bästa tänkbara – utan av 
mänskliga ordningar, vilka i olika grad tog till vara på, eller försummade, dessa. 
Detta är en i grunden optimistisk syn på samhällets möjligheter att öka sitt 
välstånd, som kom till uttryck på en rad olika områden inom det ekonomiska 
tänkandet. Det är också en uppfattning som innebär just det Liedman talat om – en 
synlig hand som genom visa regleringar och ordningar förvaltar naturens 
möjligheter på bästa möjliga sätt. Naturen själv besitter en potential, men den 
rymmer inte automatiskt förverkligandet av denna. Det skall människorna sörja för, 
genom en aktiv överhets försorg och genom människomängdens flit.16  
                                                 
13 Lindberg 1990, s 195, visar på detta i Henrik Hassels avhandlingar i Åbo (1730-1760-tal). 
Fahlbeck 1915-1916, I, s 333ff; citatet är ur Riksdagsmanna-Rätt. Till dess grund och beskaffenhet 
föreställd, 1747. Fahlbeck ger ytterligare exempel, liksom Brohed 1973, s 24-29, 32; som Brohed 
visar blev uppfattningen om samhällens grundande bland flera viktiga naturrättsutläggare mer 
komplex under senare delen av frihetstiden, 36ff. 
14 Fahlbeck 1915-1916, I, s 336f; Magnusson 1999, s 263f. Se också Lagerroths redogörelse för 
detta utifrån den av hattpartiets ledande män utgivna tidskriften En ärlig swensk (1755-1756), 
Lagerroth 1915, s 428f. 
15 Fahlbeck 1915-1916, I, s 339f. En del förespråkade dock även en maktfördelningslära som 
kunde balansera ständer, råd och kung mot varandra; II, s 50. Ohlson 1939, s 21, har i korthet 
berört Christian Wolffs syn i frågan, som låg i linje med naturrätten. Kjellin 1952, s 121f, har 
påpekat att denna uppfattning om folket fanns även hos de upplysningstänkare som var lästa i 
Sverige, såsom Voltaire, Hume och Montesquieu, liksom hos fysiokraterna. 
16 Detta är förstås ingen ny föreställning. Det förefaller finnas en vilja bland historiker att hela 
tiden utpeka saker som nya för en viss tid, att se brott snarare än kontinuitet. Den uppfattning vi 
här har att göra med, liksom hela synen på dygden som den väsentliga drivkraften i en positiv 
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Frihetens problematik: överhetens många viljor 

Traditionen om det omyndiga folket under en överhets välvilliga överinseende och 
makt var alltså gammal – men frihetstidens politiska situation var ny och ganska 
unik. Traditionen rymmer ett villkor som frihetstiden inte kunde leva upp till: den 
kräver om inte envälde så en stark monarki, som tydligt ger uttryck för en vilja. Den 
gamla metaforiken kring kungen som såväl en vis husfader i rikets stora hushåll, 
som huvudet i samhällskroppen talar för detta: det finns ingen motsvarande meta-
forik för ett bångstyrigt parlament med ett otal av viljor, av en skriftställande elit i 
ett samhälle med tryckfrihet eller av en partistrid mellan partier med lustiga namn. 
Kungen, fursten, är en central figur i den gamla bilden av det omyndiga folket.17  

Inom ett antal områden kom det under frihetstidens lopp att framträda med 
påfallande tydlighet, att den svenska överheten var bärare av en rad olika, ibland 
motstridiga viljor. Den fråga som egentligen inte behöver ställas i ett envälde – den 
som gäller vilket av en rad olika alternativ som är bäst – aktualiserades i en situation 
präglad av parlamentarism och olika grader av tryckfrihet.  

Flera passager i ett tal av Anders Johan von Höpken kan tjäna som en illustra-
tion till problemet. Talet var ett äreminne över Carl Gustaf Tessin, författat av von 
Höpken 1771, och fyllt av reflektioner över frihetstiden, med Tessins liv som fond. 
Även om både Tessin och von Höpken hade dragit sig tillbaka från politiken i bör-
jan av 1760-talet är det tydligt att det är den politiska turbulensen under detta 
decennium som angett tonen i skildringen av frihetstiden. Då von Höpken såsom 
en i raden talade om vikten av att det i ett samhälle fanns en stat, en överhet, som 
styrde det omyndiga folket, satte han omedvetet fingret på frihetstidens problem. 
Vad han skriver om fransmännen, i och med Tessins ungdomsresor dit, ligger helt i 
linje med de ovan citerade, av Fischerström, Berch, och andra:  

 
Föreställom oss, Mina Herrar, hvad förvirring dessa stridiga böjelser hos et hett och 
lifligt folk skulle åstadkomma, om styrsel vore borta, om upsigt, om myndighet.18 
 

Stridiga böjelser hos ett hett och livligt folk: vad annat gjorde den sena frihetstidens 
parlamentarism än att bekräfta detta, och att visa att en månghövdad överhet var 
lika underkastad denna hetta som den glesa befolkning den var satt att styra över? 

                                                                                                                                                         
samhällsutveckling, var dock inte alls ny utan ett arv från äldre tidevarv. Därför stämmer inte 
Sven Delblancs påstående i dennes avhandling Ära och minne (1965), att det var i och med 
konstruktionen av en sekulariserad moral under 1700-talet, som det framstod som en angelägen 
uppgift att genom lagstiftningen styra människors handel och vandel i riktning mot mer sedliga 
beteenden. I själva verket hade detta etiska mål varit en central komponent i det stormaktstida 
ekonomiska och politiska tänkandet. Delblanc 1965, s 13. Om stormaktstiden, se Runefelt 2001, 
passim, särskilt kap 9. 
17 Om metaforiken kring kungen, se Runefelt 2001, kap 5. 
18 “Äre-minne öfver riks-rådet m.m. Herr Grefve Carl Gustaf Tessin, Tal i Kongl. 
Vetenskapsacademien den 25 martii 1771”, i von Höpken 1890, s 245. 
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När överheten trätade – vem skulle då stå för styrseln, uppsikten och myndigheten? 
Om tryckfriheten skriver von Höpken följande:  

 
Vi lefve uti en tid, som skall likna Nervæ och Trajani tider, då hvar man tänkte hvad 
han ville och torde säga hvad han tänkte; åtminstone har lagstiftaren ditåt syftat. Men 
under våra politiska krämpor och med de eldfängde ämnen, som äro omkringströdde, 
kunde en så stor lycka, utnyttjad med yrsel, uti yrsel förvandlas. Mången, mine Herrar, 
liknar Phaëton uti fabeln, klifver up i solens vagn, men i stället för at uplysa och up-
värma verlden, sätter henne uti full låga och brand.19 
 

Friheten var svår att behärska, åtminstone för somliga. I grund och botten var det, 
som vi sett i kapitel 2, den enskilda individen som skulle stå för styrsel och myn-
dighet – för självkontroll och för tämjandet av de heta böjelserna. Överheten ansågs 
historiskt sett vara kapabel till detta, men det var dock en annan överhet än de upp-
rörda pennfäktarnas: kungen, nationens herde, som klipper sina får utan att skinna 
dem. 

von Höpkens beskrivning av den stormiga riksdagen 1738 är en levande 
beskrivning också av 1760-talets politiska strider. Riksdagsmännen då saknade 
måttlighet – minns då måttlighetens ställning i tidens psykologiska teori, såsom jag 
redogjort för den i kapitel 2:  

 
Måttlighet är det, som människor aldraminst träffa, styrde af deras hetta och enskilde 
afsigter --- En samling af folk, gemenligen full med hetta och begär, som känner ingen 
medelväg och fallen för ytterligheter, stadnar tvärt, eller går för fort.20 
 

Problemet är tydligt: beskrivningen borde inte gälla de riksdagsmän som har makt 
över folket utan det folk som skall styras av riksdagen. von Höpken fortsätter med 
att redogöra för Tessins plikt att som lantmarskalk, det vill säga riksdagens ordfö-
rande: att kyla sinnena, tämja begären och leda undersåtarna. Riksdagen framställs 
som ett minirike med Tessin som småkung (jag återkommer till detta nedan). 

1740-talet: Striden om näringarnas företräde 

Denna de olika viljornas problematik kom först till uttryck i den så kallade striden 
om näringarnas företräde, som inleddes på 1740-talet. Den syn på handel och 
manufakturer som framträtt tidigare, och som varit väl känd sedan tidigare, gav inte 
mycket utrymme för frihandelsvänliga föreställningar – särskilt inte med tanke på 
vad som sagts ovan. Såväl manufakturer som handel stod i oberoendets och det 
nationella välståndets tjänst, och vare sig utbud eller – särskilt – efterfrågan, skulle 

                                                 
19 “Äre-minne öfver riks-rådet m.m. Herr Grefve Carl Gustaf Tessin, Tal i Kongl. 
Vetenskapsacademien den 25 martii 1771”, i von Höpken 1890, s 250. Nerva och Trajanus var 
två på varandra följande romerska kejsare som var kända för ett allmännyttigt och vad gäller 
envälde ett mindre strängt styre.  
20 Ibid., s 259. 
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få styra. Insikten om det ekonomiska systemets mekanismer var inte obefintlig men 
ganska låg, tilltron till dem ännu sämre, medan individers dygd respektive last gavs 
stor betydelse. Med en sådan utgångspunkt förefaller det orimligt att tillåta indivi-
duella köpmän på eget bevåg lägga upp sin handel och handla fritt med vem och 
vad som helst. På samma sätt var såväl manufakturindustrin som kompanihandeln 
uppbyggd kring privilegier och ensamrätter, i syfte att hindra en konkurrens som 
kunde motverka dessas väl definierade roll i det ekonomiska systemet. 

Nu var inte heller författare som de ovan diskuterade några frihandelsvänner. 
Befolkningen var en resurs för staten att använda, och den måste användas med 
vett, precis som naturtillgångarna. Med Anders Berchs träffande formulering: 

 
Ty, hvad båtar det at göra inbyggarnes antal stort och talrikt, när man står i ovisshet, 
hvartil de med största fördelen skole kunna brukas?21 
 

Det förutsätter inte endast en god ”fäderneslandets känning”, utan även en god 
uppsyn över näringarna och deras inbördes relationer och proportioner. Här aktua-
liserades frågan om näringarnas jämkning, om medborgarnas rätta fördelning i de 
ekonomiska sektorerna.  

Jag har i min avhandling om 1600-talets ekonomiska tänkande visat att begrep-
pet frihandel under denna tid betydde någonting helt annat än en fri handel. 1600-
talstänkare som Axel Oxenstierna och Johan Claesson Risingh gillade att hylla den 
fria handeln och menade att denna måste bevaras som en ögonsten, vilket förstås 
kan förleda en och annan okritisk läsare. De gjorde det dock inom ramen för ett 
hierarkiskt ståndssamhälle, där individen inte betydde särskilt mycket, mer än som 
en del av ett kollektiv: ett stånd, ett yrke, en stad, och så vidare. I ett sådant 
samhälle hade var och en sin bestämda plats i den hierarkiska ordningen, med 
medföljande rättigheter och skyldigheter. En fri handel innebar vars och ens rätt att 
utan intrång från andra få utföra det som ålåg honom och som han hade rätt till, 
utifrån sin plats i samhället. Med andra ord innebar en fri handel en rakt igenom 
reglerad handel, som syftade till att inskränka varje individs ekonomiska beteende 
till att ligga inom de hierarkiska skranken. En repslagare fick inte bli skomakare, en 
bonde fick inte agera köpman. Näringsfrihet och en fri handel av varor och tjänster 
såsom vi definierar begreppen idag var en omöjlighet och en styggelse i detta 
system. 

Hos många frihetstida tänkare levde detta kvar. För dem var näringsfriheten en 
omöjlighet. Den enskilde hade inte rätt att fritt välja yrke, eftersom han omöjligt 
kunde se vad som var bäst för riket, och därmed för honom själv. Anders Berch 
motiverade sin uppfattning naturrättsligt. I det borgerliga samhället hade männi-
skan inordnat sig i den mänskliga ordningen, och lagt sitt egenintresse åt sidan till 
förmån för samhällets. Varje yrke hade en specifik funktion att fylla i samhället, 
varför det inte kunde stå individer fritt att byta yrke allteftersom de ansåg sig kunna 

                                                 
21 Berch 1746a, s 68. 
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göra sig själva en större nytta där. Varje individ i ett borgerligt samhälle stod genom 
sin uppgift och genom att den skilde sig från de andras uppgifter i inbördes 
förbindelse med alla andra samhällsmedlemmar; ingen kunde bestå utan den andra 
och ingen kunde utifrån sin snäva egennytta lämna sin uppgift för en annan till 
synes mer lukrativ sådan: 

 
Alla näringsmedel [hafwa] ådragit sig den förpliktelse emot hela Samhäldet, at gå det 
tilhanda, hwart och et på sit wis: följakteligen står det icke i deras fria wilja och behag, 
som företagit sig nogon näring, hwarmed allmänheten skal blifwa betiänt, at idka eller 
eftersätta den samma, utan kunna de därtil förpliktas.22   
 

Det föll, enligt Berch, på statsmakten och dess förordningar och lagar – dess politie 
– att ordna denna balans mellan näringarna: 

 
Igenom Politiens tilhjälp warda Samfundets Medlemmar bibehållne wid en god 
Ordning, och kunna med så mycket större eftertryck fortsätta hwarjehanda Närings-
medel.23 
 

Här framgår att 1600-talets ideal förvaltades av Berch: genom statens uppsikt över 
näringarna och balansen mellan dem, förunnades medborgarna en möjlighet att på 
allvar bedriva sitt eget yrke. Det var alltså, återigen, ett system som strävade efter 
individens frihet: en frihet från andra.  

Lars Magnusson har redan tidigare visat att även Edvard Fredrik Runeberg – 
den regleringsvänliga av de två författande bröderna – motiverade en reglering av 
näringarna utifrån naturrätten och människans fördärvade natur, som gjorde att 
hon såg till sina egna intressen först, mindre på sin nästas, och minst på det all-
männa bästa.24 Anders Schönbergs kommentar i en skrift från 1764 är illustrativ: 
frihet skall inte förväxlas med ”den satsen: det hvar medborgare bör få föda sig på 
hvad sätt han behagar”. En sådan frihet leder endast till oreda i näringslivet. Ord-
ning och tvång i näringslivet innebar enligt Schönberg lika litet ett ingrepp i 
friheten, som lagen i allmänhet inte innebar ofrihet då den förbjöd individen att 
göra precis vad han ville. Schönbergs slutsats var att näringsfrihet endast kunde 
gynna de egennyttiga: ”Tages all ordning bårt vid näringar, som sker i intet land, 
torde det kanske behaga en hop egennyttiga sinnen”.25 

Berch tog upp ”polypolin” som en följd av en dålig statlig översikt. Med poly-
poli avses då mångslöjd: att en individ ägnar sig åt flera yrken. Ett sådant mång-

                                                 
22 Berch 1747, s 29f. Se även 1746a, s 64f. 
23 Berch 1746a, företal (opaginerat). Politibegreppet diskuteras för 1600-talets del i Runefelt 
2001, kap 1, för 1700-talet i Frohnert 1996. 
24 E F Runeberg 1765, s 50; Magnusson 1989, s 45. 
25 Schönberg 1764, s 24f, citat s 25. Se även Kryger 1764b, s 20: Kryger skriver att en fri handel 
är själen i rörelsen mellan stad och land, men menar att den fria handeln förutsätter en god och 
förutbestämd ordning mellan näringarna, så att bönderna inte bedriver handel och borgarna inte 
lever som bönder. Se även Brolin 1953, s 383. 
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syssleri innebär förstås ingrepp i verksamheter reserverade åt andra, samtidigt som 
de framställda produkternas kvalitet sjunker på grund av bristande yrkeskunskaper. 
Detta ansågs vara ett uttryck för människans egennytta, som – i vanlig ordning – 
skadade såväl samhälle som individ.26 Vad gäller angreppen på polypolin är förstås 
Erik Salanders rasande uppgörelse mot den i Tre Blinda Fritrafware I wårt Samhälle 
(1749) det mest kända, men det finns fler. Pehr Kalm framhöll sålunda i flera 
avhandlingar hur de mångsysslande bönderna i Finland tillfogade rikets hushållning 
stor skada när de försummade jordbruket för att göra snabbare vinster genom till 
exempel tjärbränning.27 Den uppfattning om snillevalet som berördes i föregående 
kapitel ligger nära föreställningen om näringarnas jämkning. Även snillevalet hand-
lade om hur överhetens synliga hand borde verka. Undersåten eller medborgaren 
gjorde inte sitt eget val; istället agerade överheten ”snilleprövare” och förde rätt per-
son till rätt verksamhet. Detta krävde stora kunskaper hos överheten, vad gällde 
näringarnas fördelning och behov, så att de närande i samhället kunde fördelas rik-
tigt och de tärandes antal begränsas.28  

Det borde således, enligt Berch, finnas en god proportion mellan ett samhälles 
olika näringar: de borde vara jämkade mot varandra på lämpligt sätt. Detta fram-
ställdes som ett ganska oproblematiskt företag, om blott staten genom en riktig 
politisk aritmetik skaffade sig en ingående kunskap om samhällets alla bestånds-
delar: den kunde då få kännedom om hur stor varje sektor av ekonomin var och om 
hur stor den borde vara. Problem fanns det dock, eftersom det i ett mer fritt sam-
hälle såsom det i vilket Berch verkade kom till uttryck fler än en åsikt. Hur skulle 
egentligen denna proportion se ut för att vara god? Och om Sveriges hushållning i 
allmänhet var eftersatt, vilken sektor av ekonomin skulle ges extra uppmärksamhet 
och därmed företräde framför de andra?  

Detta var betydligt mer problematiskt än vad Berch förespeglade. Den strid om 
näringarnas företräde som blossade upp under 1740-talet kan ses som en försmak 
av det ifrågasättande av den rådande ordningen som komma skulle. Striden visade 
att det inte var självklart hur proportionen mellan näringarna såg ut, utan att det 
rådde delade meningar därom, även bland dem som hade att upprätta den rätta 
proportionen.  

Stridens förlopp är väl känt. Den startade i och med att Theodor Ankarcrona 
höll ett tal i Vetenskapsakademien år 1744, vari denne menade att lantbruket 
snarare än manufakturerna och handel, borde stå i centrum för statens uppmärk-
samhet och stöd. Ankarcrona konstaterade, som så många andra, att landets 
välstånd byggde på lantbruk, manufakturer, handel och sjöfart. Lantbruket var 
dock också grundvalen för de övriga och hade företräde framför dem, då det ägnade 

                                                 
26 Berch 1749, s 11f; Berch/Låstbom 1754, s 4f. 
27 Kalm/Aurenius 1753, s 39; Kalm/Calamnius 1753, s 9; Salander 1749, passim. Se även Faggot 
1746, s 28ff; E F Runeberg 1757, s 20, 1765, s 68f; Kryger 1763, s 133f; 1764b, s 30; Petander 
1912, s 131. 
28 Löfberg 1949, s 148, som ger flera empiriska exempel; se även Berch 1747, s 28. 
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sig åt det angelägnaste: ”Födan och lifvets uppehälle”. Enligt Ankarcrona skulle de 
övriga näringarna må desto bättre, ju mer utvecklat lantbruket var.29 Ett välmående 
och produktivt lantbruk skulle medföra lägre priser på livsmedel, varmed fler 
arbetare kunde nära sig, och därmed manufakturerna och sjöfarten få tillräckligt 
med folk, vilket – i enlighet med vad som sades i förra kapitlet – skulle göra Sverige 
mer konkurrenskraftigt i jämförelse med de tättbefolkade länderna på 
kontinenten.30  

Ankarcronas tal gavs ett kritiskt svar av Jakob Faggot. Frågan gällde om stöd 
riktade direkt till jordbruket var det som var bäst, eller om stödet skulle vara 
indirekt, genom att andra näringar rycktes upp. Den började med att Jacob Faggot 
menade att jordbruket var så eftersatt och glest befolkat, att det skulle ta alldeles för 
lång tid att satsa direkt på dess upplyftande. Istället skulle energin läggas på att få de 
andra sektorerna av ekonomin att växa; det skulle skapa avsättningsmöjligheter för 
bönderna, få befolkningen att växa, och därmed dra upp även lantbruket.31 Faggot 
gavs svar på tal i ett anonymt inlägg, som gav medhåll åt Ankarcrona. Författaren 
byggde på Ankarcronas definition av lantbruket som modernäring, och menade 
därför att manufakturerna måste hamna i andra rummet, och lantbruket i det 
första. Lantbruket sysselsatte därtill fler människor och hindrade i högre grad 
utförseln av pengar ur landet.32  

Snart kom ytterligare ett genmäle, denna gång riktad mot Ankarcrona och den 
anonyma inlagan, af Olof Ehrenström. Denne lade mycket stark tonvikt på obero-
endemålet, och menade att framför allt manufakturerna och bergsbruket bidrog till 
detta; bergsbruket genom sin inriktning på export, och manufakturerna genom att 
de förädlade inhemska material till varor som annars skulle importeras. Tillsam-
mans sparade de miljoner, som annars skulle lämnat landet. Manufakturerna gav 
också en möjlighet för jordbruket att växa till sig, genom att skapa avsättnings-
möjligheter och goda priser. Jordbruket däremot var ytterst eftersatt, och kunde 
inte gå i täten för en nationell uppryckning. Jordbruket led också av bristen på folk, 
vilket inte drabbade manufakturerna i samma mått, varför dessa snabbare kunde 
ställas i verket.33 Efter detta inlägg avklingade själva debatten, men det var många 
som återkom till frågan om näringarnas företräde i sina skrifter.34 

                                                 
29 Ankarcrona 1744, s 3ff; citat s 5. Egentligen hade striden startats 1743 i och med prosten och 
riksdagsmannen Jakob Serenius skrift Bihang til Engelske åkermannen och fåra-herden (ett tillägg 
till Serenius Engelske åkermannen, utgiven 1727), vari hattregimen kritiserades för att försumma 
åkerbruket; se Heikkonen 1975, s 133. 
30 Ankarcrona 1744, s 5f. 
31 Faggot 1744, passim. Se även Faggot 1747, s 50f. Rudenschöld 1748, s 51f, är av samma 
mening. 
32 Anonym 1744. 
33 Ehrenström 1744, s 7-14. 
34 Berch, 1747, s 10f, avfärdar striden som onödig med motiveringen att alla näringar står i 
förbindelse med varandra, men han sätter ändå jordbruket och bergsbruket i första rummet, 
liksom Ankarcrona. Modeer 1762, s 44. 
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Striden om näringarnas företräde har behandlats tidigare. Det intressanta i detta 
sammanhang är att med striden hade frågan om var och hur statens åtgärder skulle 
sättas in aktualiserats, och hade det framstått att svaret inte alls var självklart. 20 år 
efter striden om näringarnas företräde formulerade Anders Chydenius i Den nation-
nale winsten en skarp kritik av den näringspolitik som byggde på principen om det 
omyndiga folket. Hans första argument mot statliga förordningar i syfte att styra 
hopen rätt utgick från frågan om näringarnas jämkning: 

 
I hela Europa gifwes ännu ingen stadgad principe, at följa wid denna fördelning af 
arbetare; ty ibland ske dylika författningar, at hjelpa up en ny slögd och wetenskap: 
ibland at skaffa flera inbyggare näring, och ibland at gifwa ägaren af något werk bättre 
utkomst, genom lindrigare arbets-löner”.35 
 

Anders Berch avslutade sin politisk-aritmetiska bok från år 1746 med en metafor 
där överhetens arbete att skapa ordning och reda jämfördes med att bygga ett hus: 
endast genom överhetens försorg kunde ett stiligt hus i marmor uppföras, medan 
ett fritt byggande litet här och där skapade ett krokigt hus där man måste krypa in 
genom dörren men kunde köra vagn ut genom fönstren. Chydenius vände på 
denna liknelse, just utifrån argumentet att överheten inte är konsekvent eller enty-
dig i sitt agerande:  

 
Saknas icke en riktig System i alt detta? och måste icke et hus, som bygges up efter så 
många desseiner, få underligt utseende och sakna behörig stadga?36 
 

Chydenius använder striden om näringarnas företräde för att sätta fingret på det 
problem som kom att bli alltmer tydligt under frihetstiden: parlamentarismen och 
tryckfriheten innebar att överheten hade alldeles för många viljor:  

 
M. säger jordbruket är det bästa: E. S. at den hedern tilkomer handaslögder: O. R. 
bewisar, at det är handelen: A. G. at riket måste hjelpas genom wåra bärgwerk, såsom 
modren til Rikets förnämsta Exporter etc. Hwem af alla dessa hafwer nu rätt?37 
 

1750-tal: Striden om de svenska fabrikerna – egennyttan i monopolet 

Varför misslyckades den svenska politiken? Det är inte jag som ställer mig frågan, 
utan en rad av den sena frihetstidens tänkare. En viktig bidragande orsak till att 
tvivlet spred sig var partiväsendet och den splittring detta gav upphov till även i 
litteraturen. Mösspartiet, som var i opposition under merparten av 1740- och 50-
talen hade all anledning att lyfta fram hattpartiets misslyckade politik. Därmed satte 

                                                 
35 Chydenius 1765, § 11. Om denna text, se t ex Virrankoski 1995, s 134-139. 
36 Chydenius 1765, § 11. Berch 1746a, s 93f. 
37 Chydenius 1765, § 12. M står för den ledande fysiokraten Mirabeau, E S för Erik Salander, O 
R för Ephraim Otto Runeberg. 
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man dock fingret på problemet med den traditionella uppfattningen om staten som 
befolkningens förmyndare. Det framstod nämligen som allt mer tydligt, att staten 
eller överheten inte kunde ses som en enhetlig, rättfärdig och rättvis aktör höjd över 
alla individuella begär, utan som en sammansättning av en mängd olika individer 
och grupperingar styrda av olika intressen, uppfattningar och värderingar.  

Som Lars Herlitz har visat går det inte, hur lockande det än kan vara, att enkelt 
dela upp författare och politiker i hattar och mössor, merkantilister och liberaler. 
Den debatt om de svenska fabrikerna som pågick åren 1755 och 1756 visar på det. 
Carl Fredrik Scheffer – detta var långt innan han blev fysiokrat – riktade i en 
pamflett en hård kritik mot en broschyr av Johan Fredrik Kryger, i vilken denne 
hävdat nödvändigheten av ett kraftfullt manufakturunderstöd, riktat till ett fåtal 
storskaliga fabrikörer, med ett förbud för andra att etablera sig i samma branscher. 
Scheffer förespråkade istället en mer liberal väg, med etableringsfrihet i form av en 
ganska frikostig privilegieringspolitik, vilket hade gått ut över de fåtaliga stora 
manufakturisterna och skapat underlag för konkurrens, istället för mono- eller oli-
gopol. Forskare som Karl Petander, Eli Heckscher och andra har framhållit 
Scheffers inställning som en ståndpunkt som förebådade liberalismen. Som Herlitz 
påpekat var dock såväl manufakturkontorets talesman Kryger som riksråds-
medlemmen Scheffer goda hattar – de representerade däremot olika organ inom 
hattadministrationen med olika synpunkter på hur manufakturpolitiken skulle 
ordnas. Debatten, som fortsatte med ytterligare några pamfletter, var också en fort-
sättning på en diskussion som förts på en politisk nivå mellan manufakturkontoret, 
hattarnas myndighet för manufakturernas vård, och hattregeringen under flera år.38 

Krygers linje, som vid samma tidpunkt hade en intensiv förespråkare i Erik 
Salander, som 1754 publicerade sin kända Genwäg til Slögder, utgick från den bland 
hattarna etablerade uppfattningen att nya näringar, och då särskilt manufakturerna, 
behövde ett statligt understöd för att kunna överleva och blomstra – vilket i sin tur 
var nödvändigt för att en positiv handelsbalans och i slutändan rikets oberoendemål 
skulle kunna nås. En del i detta statliga stöd innebar manufakturisternas skydd mot 
konkurrens, varmed inom en bransch ett fåtal storskaliga produktionsanläggningar i 
olika delar av landet skulle ges ensamrätt på produktionen.39 

Scheffers linje i debatten kan till synes framstå som liberal i det att han motsatte 
sig idén om endast ett fåtal privilegierade, men icke desto mindre låg även Scheffers 
syn inom ramen för hattarnas gängse uppfattningar: dessa, liksom andra reglerings-
vänliga ekonomiska tänkare före dem, var nämligen generellt sett motståndare mot 
monopol, eftersom sådana ofta utgjorde inskränkningar i andra människors möjlig-
het att bedriva verksamheter de hade rätt att bedriva. Även Kryger kunde angripa 
monopol, som i en essä skriven år 1763 om nödvändigheten av privilegier inom 

                                                 
38 Herlitz 1974, s 174ff; Petander 1912, s 129f. 
39 Kryger 1755, s 5ff, 29ff, särskilt s 45; Kryger 1756a, s 7f; Salander 1754. 
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ekonomin.40 Som framgått i kapitel 4 kunde de monopol som tjänade till att skydda 
eller stärka en utsatt närhet ses som nödvändiga, men Krygers, Manufaktur-
kontorets och Salanders linje i debatten på 1750-talet var ändå för ensidigt mono-
polistisk för att uppskattas av alla hattar. Herlitz har visat att Scheffers broschyrer av 
somliga hattpartister uppfattades som en öppning för att inom hattadministra-
tionen föra fram kritik mot vad som uppfattades som ett monopol till vissas 
enskilda nyttas gagn snarare än som ett understöd i allmännyttans tecken åt en för 
riket viktig näring.41 Scheffer propagerade för en produktion i sparsamhetens 
tecken: hans producent var den lilla verkstadsinnehavaren, som hade låga produk-
tionskostnader genom gratisarbete av hustru och barn – istället för de fattiga arbe-
tare i storskaliga verkstäder som Salander öppet propagerade för (se kapitel 6). 
Resurserna i riket skulle nyttjas till det yttersta, och producenter som var så små och 
avsigkomna att de inte lyckades upprätthålla verksamheten skulle tvingas till arbete 
med samma hantverk i särskilda arbetshus.42  

Denna sista ståndpunkt förebådar förvisso endast mycket dåligt liberalismen. 
Det är inte heller frågan om liberalism eller inte som är intressant för oss, utan 
snarare att det även inom hattregimen fanns olika åsikter om hur politiken skulle 
föras, och att Scheffer och andra såg Krygers och Salanders linje som ett försök till 
monopol och därmed som ett uttryck för egennytta. 

Scheffer hade år 1755 en i grunden mer optimistisk syn på manufakturernas 
livskraft än vad Kryger hade: Scheffer var kritisk gentemot de stora manufakturis-
terna som hade sina förespråkare i manufakturkontoret, och menade att det var fullt 
möjligt att finna finansiärer även åt många mindre producenter, och att det inte var 
nödvändigt att rikta allt skydd mot ett privilegierat fåtal. Som Herlitz visat vändes 
Scheffers optimism med tiden i pessimism. I ett otryckt memorial tillkommet 
1766, alltså 10 år efter debatten, skrev Scheffer att manufakturpolitikens 
misslyckande kunde tillskrivas en rad olika åtgärder, som den svenska lättjan, den 
olyckliga utvecklingen vad gäller penningvärdet, och bristen på konkurrens. Dock 
såg han som en huvudorsak till misslyckandet, att privilegiesystemet lett till att det 
ekonomiska stödet till manufakturerna hamnat i de stora manufakturisternas egna 
fickor, gått åt till att upprätthålla en rad byråkrater som manufakturkommissarier 
och inspektörer, samt fördelats efter favörer, vilket gett fritt spelrum åt 
korruptionen. För Scheffer år 1766 var det ett fåtal vinsthungrigas egennytta som 
låg bakom manufakturpolitikens misslyckande.43 

                                                 
40 Kryger 1763, s 144. För en annan uppfattning om Scheffers syn se Brolin 1953, s 320, 330, se 
dock även s 385f. 
41 Herlitz 1974, s 175f, not 6. Debatten inom statsapparaten vad gäller frågan om det lämpliga i 
ett begränsat antal stora manufakturister fördes vidare vid 1760-62 års riksdag, som visats av 
Melkersson 1997, s 160f. 
42 Scheffer 1755; texten behandlas I Herlitz 1974, s 174-179. Förslaget om arbetshus finns i 
Scheffers tillägg till sin skrift, Scheffer 1756, s 36.  
43 Herlitz 1974, s 177f. 
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1760-talet: Angreppen på egennyttan i staten 

Från att ställa frågorna var och hur var steget inte alltför långt till frågan varför, i 
synnerhet som den förda politiken inte avkastade de önskade resultaten. Att så var 
fallet blev alltmer uppenbart under 1750- och 60-talen, med en växande opposition 
mot de ledande hattarnas politik såväl vad gällde näringslivet som andra frågor – 
bland dessa inte minst de misslyckade krigen. Missnöjet, inte bara över hattarnas 
politik utan hela det politiska klimatet blev alltmer utbrett. Landshövdingen Daniel 
Tilas frågar sig i sina anteckningar från riksdagen 1766 huruvida den svenska eko-
nomin verkligen blev bättre, och huruvida man ännu börjat skönja resultaten av alla 
statens och entusiasternas ansträngningar. Han gör en sammanställning, där han 
visar att det sedan enväldets fall dittills pågått riksdagar i hela 197 månader och 18 
dagar – eller närmare 16 och ett halvt år – under de då 48 åren av frihetstid. ”Frågas 
altså om Riket är i bättre situation nu, än då samma Epoqve börjades?”. Tilas var 
tveksam och pessimistisk, och han var inte ensam med sitt missnöje.44  

En reflektion av läkaren Johan Otto Hagström i ett brev till Abraham Bäck visar 
på detta. Han såg på hattarnas välde fram till 1765 på följande sätt:  

 
At nästan några wissa personer enwälldigt disponerat 27 millioner, stegrat coursen, 
skinnat Kronan, plågat undersåtare, då de riktat sig sielfwe. Jämmerligen hushållat! 
Ingen ärlig man kan tycka wäll om desse blod-iglar, som utsugit medborgares blod och 
swett.45 
 

En gentemot statsmakten lojal författare som Pehr Adrian Gadd, professorn i Åbo 
som talat sig varm om näringarnas jämkning och reglering och ett kraftigt statligt 
stöd till ekonomins olika sektorer, men som framför allt velat ha stöd för jord-
bruket, beklagade sig offentligt över manufakturpolitikens utveckling: stödpolitiken 
hade visserligen varit nödvändig, eftersom svenskarna tidigare lurats att handla saker 
av utlänningarna (jämför resonemangen om de dumma köparna i kapitel 4!), men 
något hade gått överstyr: av politiken hade skett ”at Manufacturisternas stora för-
moner, har ledt dem, at mißbruka de samma til yppighet och öfwerflöd”.46 

Ett allmänt missnöje över hur egennyttan har spridit sig in i statsmakten är en 
sak. Hattregimens misslyckade och som egennyttig stämplade politik medförde 
dock inte enbart en bitterhet mot de ansvariga utan också en förminskad tilltro till 
de statliga regleringarnas nytta, som avspeglade sig i de mer frihetliga vindarna som 
blåste upp under 1760-talet. Scheffers resonemang, liksom hattars kritik av manu-
fakturkontorets oligopolpolitik till ett fåtals gagn, representerar därmed ett tidigt 
led i en utveckling i synen på staten och överheten under den slutande frihetstiden. 
                                                 
44 Tilas 1974, sammanställning och citat s 445; tveksamhet och pessimism t ex s 286-293, 204-
210. Om missnöje och skepsis under 1760-talet, se Johannesson 1979-80, s 119f, 133; 
Melkersson 1997, s 168; Legnér 2002, s 48. För redogörelser över de politiska turerna under 
1750- och 60-talen hänvisas främst till Olsson 1963, Brolin 1953, Virrankoski 1995. 
45 Brev från Hagström till Bäck den 10/4 1765, i Hagström 1997, s 131. 
46 Gadd 1765, s 19. 
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Den kritiska tråden kom att tas upp av flera inflytelserika ekonomiska tänkare och 
politiker under 1750- och 1760-talen. Denna huvudsakligen av mössor och möss-
sympatisörer formulerade kritik har sammanfattats av andra forskare, och bestod 
främst av en kritik mot regleringar av ekonomin i allmänhet, och mot stödet till 
fabrikerna och Stockholms fabrikörer och handlare i synnerhet. Kritikerna ansåg att 
detta gynnade ett fåtal producenter, samtidigt som det ansågs lägga hinder för 
andras idoghet och, i de fall det fungerade, dra folk från ett redan eftersatt jordbruk 
till produktionen av varor som kanske inte var lika nödvändiga för riket som jord-
bruksprodukter.47 

Inom denna kritik fanns emellertid även en djupare kritik mot det rådande 
systemet inbyggd: hattarnas politik hade varit styrd av egennyttiga motiv. Över-
heten i hattarnas gestalt hade visat sig vara en sammansättning av individer som alla 
andra, och precis som det folk den var satt att styra tenderade den att välja fel, när 
den skulle välja den smala vägen eller den breda. Makten var lika egennyttig som 
gemene man, vilket manifesterade sig främst i att lagar och förordningar tillkommit 
för att tillgodose enskilda individer på samhällets bekostnad.  

Anders Chydenius var tillsammans med den sene Anders Nordencrantz den 
främsta och mest radikale representanten för denna syn på överhetens maktut-
övande. Chydenius tog upp egennyttan som ett av argumenten mot regleringar vad 
gällde befolkningspolitiken och näringspolitiken. Förvisso fanns en lång rad olika 
uppfattningar, till exempel vad gäller näringars företräde. Men hur kom det sig att 
den ena tyckte si och den andra så? 

 
Det kunde lätt hända, at de hade sjelf någon fördel däraf, at folket skulle ledas in i den 
eller en annan särskildt näringsgren, och därföre plaidera för den samma.48 
 

Lars Magnusson har i en essä om Chydenius argumenterat för att denne stod för en 
annan tolkning av naturrätten och samhällskontraktet än vad författare som Anders 
Berch och andra, som behandlades tidigare i detta kapitel. Till skillnad från dessa 
menade Chydenius inte att individen, lämnad åt sig själv, var omyndig och oförmö-
gen, och följaktligen kapabel att bete sig riktigt endast om en stark stat pekade ut 
vägen. Tvärtom sökte människor, i det att de sökte sitt eget bästa, även det all-
männa bästa: om människan var något av naturen var det oförmögen att klara sig 
själv utan andra människor. Människorna verkade i civil anda, och verkade själva 
för att åstadkomma det gemensamma bästa. Statliga regleringar innebar inskränk-
ningar i vissa individers beteenden till förmån för andra. Som framgått ovan kunde 
detta bero på antingen på att staten var okunnig om hur ekonomin borde ordnas, 
eller att egennyttan smugit sig in i staten. Staten kunde överlåta styrseln av ekono-

                                                 
47 En bra sammanfattning finns i Brolin 1953, s 337f, och utgår från mössor som Clas de 
Frietzsky, Henrik Lemström, Anders Nordencrantz och Carl Leuhusen, samt mer fristående 
mössympatisörer som Anders Chydenius. 
48 Chydenius 1765, § 13.  
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min åt marknadens aktörer: då skulle den bespara sig en massa arbete och undvika 
den risk som alltid fanns, att egennyttan kunde agera genom den.49 

Chydenius var i sitt författarskap starkt influerad av den sene Anders 
Nordencrantz författarskap.50 Nordencrantz angrepp på egennyttan gällde först 
manufakturpolitiken, och kom i och med debatten 1755-1756 refererad ovan – 
hans måltavla var inte Kryger utan Salanders liknande, men än mer utpräglat 
manufakturvänliga skrift Genwäg til Slögder. Erik Salander, själv dels manufaktur-
kommissarie, dels manufakturist i egenskap av den som drev barnängens fabrik i 
Stockholm, hade ända sedan 1730-talet förfäktat manufakturernas vikt, och i 
debatten om näringarnas företräde satte han självklart manufakturerna i främsta 
ledet.51 Genwäg til Slögder rymde förslag till en synnerligen hård reglering av såväl 
mästare som framför allt städernas arbetare. Salander menade att kvaliteten på 
svenska varor – och då talade han egentligen framför allt om hantverkets varor och 
inte manufakturernas – var för låg, vilket han ansåg bero på att det var alldeles för 
lätt att bli mästare. Salanders förslag var att antalet mästare skulle fastslås och 
begränsas till ett bestämt antal i varje stad. Dessas produktion skulle bli mer stor-
skalig, eftersom de skulle vara ett fåtal individer med en stor mängd underordnade 
arbetare. Hela hantverksproduktionen skulle därmed bli mer lik manufakturerna.52  

Det var av stor vikt, menade Salander, såväl att mästarna liksom ”idkarna” – 
manufakturisterna – var rika och välmående, som att deras arbetare fick låga löner. 
Hela organisationen av ekonomin skulle vara sådan att manufakturisterna gynna-
des, slapp konkurrens samt gavs incitament till att producera billiga produkter av 
fullgod kvalitet. Salander citerade på denna punkt Karl XII, som år 1714 skall ha 
bifallit några tobaksspinnares begäran att slippa fler konkurrenter: kungen skall ha 
sagt att han hellre ville beskatta några få välbärgade, än en stor mängd fattiga 
idkare.53 

Salanders oförblommerade uppfattning om hur hans eget verksamhetsområde 
borde stödjas genom oligopol och hans arbetskraft förbilligas, var en ganska enkel 
måltavla för Nordencrantz. Dennes kritik av Salander var mycket omfattande, men 
en viktig del av den bestod av anklagelsen att Salander var egennyttig; att denne 
ville ha en storskalig produktion baserad till ett antal fabriker som drevs av 
Salanders vederlikar och vänner, och som kontrollerades av ämbetsmän som 
Salander. Liksom senare Chydenius gick Nordencrantz in på svårigheterna i en 
näringarnas jämkning: staten hade inte de förmögenheter som krävdes för att kunna 
genomföra en sådan på ett fungerande vis.54 Den reglering av antalet mästare och 
arbetare som Salander föreslog såg Nordencrantz inte som något annat än ett försök 
av vissa rika att förslava arbetarna:  
                                                 
49 Magnusson 2001, s 88f; Chydenius 1765, § 31. 
50 Magnusson 2001, s 95f; 2003, s 34. 
51 Salander 1754, s 14 
52 Ibid., kap 1, § 10-18; kap 2, § 5-9. 
53 Ibid., kap 2, § 9; om Karl XII dock s 26.  
54 Nordencrantz 1756, s 24, 27. 
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[regleringen innebär en lag,] hwarigenom hela Riket och deß Inbyggare å ena sidan i 
alla deras Slögde-nödtorfter, blefwo undergifne i hwarje Stads Landsort en i Lag fast-
stäld Monopolisk inrättning af få Idkare, och å andra sidan alla deras underhafwande et 
med Lag faststäldt Slafweri?55 
 

Salanders förslag innebar att arbetarna fick lida dubbelt under manufakturisterna, 
eftersom de inte bara hölls i fattigdom utan även var nödgade att köpa sitt nödtorft 
från ett lokalt mono- eller oligopol.  

Som Lars Magnusson visat kom egennyttan att bli det centrala motivet i den 
affekterade kritik som Nordencrantz framförde mot hattpartiet och stockholmska 
finanshus från och med riksdagen 1760-62, en kritik som också kom att bli möss-
partiets fram till dettas maktövertagande vid riksdagen 1765-66 och dess uppgörelse 
med hattpartiet. Framför allt riktade kritiken in sig på den inflation som hattarnas 
parti medfört, och som Nordencrantz och mössorna till avgörande del förklarade 
med egennyttiga spekulanters och politikers skadliga agerande för egen vinning: 
stockholmska grosshandlare och fabrikörer hade tagit i besittning viktiga organ 
inom staten, såsom Riksbanken, manufakturkontoret, växelkontoret och järnkonto-
ret, för att kunna monopolisera merparten av den svenska utrikeshandeln och ta 
kontroll över handeln med växlar.56 I den berömda debatten med Pehr Niclas 
Christiernin, som menade att prisstegringarna berodde på penningmängdens ök-
ning, angrep han denne hårt, och lade, som Magnusson visat, skulden på den 
mänskliga naturen: människan var av naturen svag, och det var egennytta och 
korruption som styrde henne. Nordencrantz utmålade tydligt vad han såg som det 
rådande systemets brister, nämligen att de politiska och ekonomiska åtgärder som 
genomfördes i statens namn å det omyndiga folkets vägnar i själva verket endast var 
en förtäckt egennytta hos ett antal mäktiga i samhällets topp. Nordencrantz drog 
radikala slutsatser ur detta: samhället måste bli friare, medborgarnas delaktighet 
större och maktfördelningen i toppen tydligare, så att egennyttiga intressen inte 
kunde ges fria tyglar på så sätt som hade skett. Inspirerad av den skotska upplys-
ningens tankar förespråkade Nordencrantz alltså en republik med en tydlig makt-
fördelning, där lagstiftande och lagskipande makt tydligt hölls isär.57  

Nordencrantz syn på egennyttan var ambivalent. Tidigt – i Arcana (1730) – 
hade Nordencrantz anammat den mandevilleska idén, att människans egennytta, i 
form av laster, var det som drev henne till handling, och att dessa handlingar var till 
gagn för samhället. Det innebar dock inte att egennyttan kunde släppas fri. 

                                                 
55 Nordencrantz 1756, s 32. 
56 Magnusson 2001, s 55-57, 69; Herlitz 2003, s 131ff. Om mösspartiets talesmän, se Brolin 
1953, 339ff, särskilt s 342. Nordencrantz gav ut 11 skrifter om inflationen, dess orsaker och dess 
bekämpande mellan 1761 och 1765; Brolin 1953, s 363. Se även Nyström 1983, s 246f. 
57 Magnusson 2001, s 55-79 ger en grundlig analys av den sene Nordencrantz samhälls- och 
människosyn. Brolin 1953, s 361-376, har även han detaljstuderat Nordencrantz skrifter och 
visat på hur influerad han var av en nyare engelsk debatt, och särskilt av David Hume.  
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Tvärtom förefaller Nordencrantz syn på människan och samhället ha lett fram till 
en mycket speciell föreställning om hur samhället borde vara ordnat. Den bilden 
behöll Nordencrantz ända till 1750- och 60-talen, och här avvek han kraftigt från 
de övriga mössorna: egennyttan kunde enligt Nordencrantz endast kanaliseras till 
något positivt i en republik som styrs av fria oberoende borgare, ett uppfattning han 
redogjorde för ingående redan i den av censuren stoppade och ännu otryckta upp-
följaren till Arcana, Anatomia status politicæ et oeconomiæ svecæ. Fria oberoende 
borgares egennyttiga beteenden, uttryckta i en vilja att berika sig på andra länders 
bekostnad, stämde nämligen överens med statens och samhällets intresse. I det 
nuvarande samhället däremot skapade egennyttiga handlingar såsom växelryttarnas 
agerande orättvisor, då dessa inte samtidigt gynnade det allmänna bästa.58 

En kris för dygdproduktionen. Två lösningar 

Sten Högnäs har, som jag sagt i kapitel 5, menat att frihetstidens ekonomiska tän-
kande förde fram till en kris för dygden, i och med bejakandet inom lyxdiskussio-
nen av de egennyttiga passionerna eller affekterna som en positiv kraft i ekonomin. 
Jag argumenterade där för att det inte förhöll sig så, eftersom en lång rad författare 
vände sig mot den von höpkenska eller mandevillska synen på lyxens nytta för att 
istället skrida till såväl dygdens som ståndssamhällets försvar.  

Emellertid kan kanske ovanstående redogörelse ge viss rätt åt Högnäs ändå. 
Dygden som drivkraft hamnade knappast i kris under frihetstiden – men en 
oproblematisk syn på hur överheten skapade dygdiga beteenden kom verkligen att 
ifrågasättas. Såsom framgick av kapitel 5 var det svårt för flertalet ekonomiska tän-
kare att acceptera egennyttan som ekonomisk drivkraft. Även en Chydenius beto-
nade dygdernas roll för samhällets välfärd; inte ens en Nordencrantz kunde tänka 
sig att släppa egennyttans krafter lösa utan att först på ett radikalt vis omdana 
samhället. Vad Chydenius och andra med honom kritiserade var statens eller 
överhetens försök att skapa dygdelika beteenden i samhället genom att styra 
medborgarna i vissa riktningar och för att lägga hinder i vägen för deras försök att 
försörja sig själva. Dessa försök att styra ekonomin hade av flertalet tänkare dittills 
setts som ett sätt att undvika (undersåtens) egennytta. För Chydenius och andra 
kritiker var de dock ett uttryck för (olika styrandes och mäktiga intressens) 
egennytta.59 Den grundläggande föreställningen var densamma för de flesta: 
egennyttan skadade och dygden skapade välståndet. 

Vi ser alltså inte en kris för dygden per se, men denna var samtidigt så intimt 
förknippad med överhetens arbete, att ett underkännande av detta innebar ett pro-

                                                 
58 Magnusson 2001, s 69f. Se även Herlitz 1991, s 294ff om Nordencrantz och Mandeville, samt 
s 298ff om Scrutamen... För en annan analys av Nordencrantz samhällssyn, se Dahl och Eriksson 
1972, särskilt s 140-143. 
59 Magnusson (2001, s 89; 2003, s 34) har visat detta tydligt vad gäller Chydenius.  
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blem även för synen på dygden: hur skulle dygd kunna skapas om vare sig den 
enskilda individen eller överheten var kapabel till det?  

Fanns det någon lösning på problemet? Mot slutet av frihetstiden förefaller två 
helt olika vägar ha förespråkats: en som innebar ett avsteg från den gamla traditio-
nen med en auktoritär överhet och ett omyndigt folk, och en som innebar en för-
stärkning av den. 

Flera forskare har påtalat framväxten i Sverige av en ny syn på människa och stat 
från och med mitten av 1700-talet. Till exempel skall, enligt historikern Martin 
Melkersson, under inflytande från kontinentens upplysningstänkande, en mer 
positiv syn på människan ha blivit alltmer framträdande under 1750- och 1760-
talet. Den innebar en högre tanke om människans förmåga att själv se sitt eget bästa 
utan att samtidigt motverka det allmänna bästa: människan var enligt denna 
uppfattning själv förmögen att utöva nödvändiga dygder och ta hänsyn till 
allmänintresset. Denna syn på människan innebar också en ny syn på staten: dess 
roll som auktoritär förmyndare blev mindre angelägen när människan själv mäktade 
med att styra sig själv, varmed en mer frihetlig stat möjliggjordes.60 

Denna så kallade medborgerliga tradition innebar därmed en tonvikt på det 
civila samhället – sammanslutningen av kapabla medborgare – som en kraft vid 
sidan av eller inom staten. Månne är det ett uttryck för denna förändrade uppfatt-
ning, inte om staten i första hand utan om människans förmåga, som vi ser när vi 
studerar förändringarna i synen på hur och i vilken mån den svenska ekonomin 
borde regleras av staten? Martin Melkersson har hävdat att den nya synen hade 
betydelse inom debatten om tryckfrihet under 1750- och 60-talen, och Lars Mag-
nusson har påtalat inflytandet från en europeisk medborgerlig tradition hos Anders 
Nordencrantz.  

Det samband mellan flit och frihet som under 1760-talet framfördes från olika 
håll kan vara ett exempel på ett liknande inflytande inom det ekonomiska tänkan-
det. En större näringsfrihet motverkade enligt denna syn inte endast egennyttan i 
statsapparaten, utan kunde faktiskt även befordra fliten, en helt väsentlig dygd. 
Inskränkningarna i människors möjlighet att livnära sig på det de kunde försörja sig 
på lade nämligen hinder i vägen för idogheten. Detta var ett centralt resonemang i 
Carl Leuhusens Tankar om de rätta och sanskyldiga medel til Sweriges wälmåga 
(1761). Leuhusens två punkter var en fullkomlig näringsfrihet, det vill säga rätten 
att utöva vilket yrke man vill, samt – vilket följer därpå – en fri konkurrens. Detta 
tillsammans skulle stärka den svenska idogheten, en helt nödvändig del av den 
nationella uppryckningen. Den fria konkurrensen var en förutsättning för närings-
frihet, eftersom den innebar privilegiesystemets upplösning, men den gynnades i sin 
tur av näringsfriheten: 

                                                 
60 Melkersson 1997, s 130f; Magnusson 1989, s 39; 2001, s 71-77. Det senare 1700-talets 
medborgarbegrepp diskuteras även i S Nordin 1996, s 10-14; Christensson 1996, s 127ff, dock 
mest med tonvikt på den gustavianska tiden och i ganska allmänna termer; J Nordin 2003, s 65; 
Josephson 1942, s 25-28. 
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En fullkomlig och ordentelig Frihet uti alla näringsfång föröker de arbetandes antal 
eller idogheten: idogheten försorsakar täflan: på täflan följer godt köp: godt köp föder 
af sig en starkare förbrukning af alla waror både In- och särdeles Utrikes: en stark för-
brukning skaffar arbete och utkomst för Inwånarena, hwarigenom de sättas i stånd at 
ingå äktenskap och wäxa til ett stort antal.61 

 
Frihet skapade flit, och flit och frihet skapade konkurrens, tillgång på prisvärda 
varor, en ökad konsumtion och i slutändan en större befolkning. Anders Chydenius 
delade detta synsätt. I Den Nationnale winsten heter det att den ”Swenska idogheten 
liknar en gröda på illa ansad åker. Här och där stå några frodiga tappar; men det 
mästa är bårttwinat, och gifwer knapt utsädet igen.” Orsaken var privilegiesystemet 
och försöken att jämka näringarna och tvinga deras utövare, vilka innebar att män-
niskors idoghet förkvävdes då de inte fick göra det de ansåg sig kunna försörja sig 
på.62  

Leuhusens tankar delades inte endast av Chydenius, utan av en rad författare 
som alla sympatiserade med eller aktivt verkade för mösspartiet. Dit hörde 
debattörer som Jacob Gabriel Rothman, Henrik Lemström, Jacob Cronander och 
Ephraim Otto Runeberg, den mindre regleringsvänliga av de två bröderna. Roth-
man framhöll den utestängande privilegiepolitiken som en av de främsta orsakerna 
bakom emigrationen och menade att den bäddade för fåtalets egennytta. Runeberg 
angrep på ett liknande sätt privilegiepolitiken och de möjligheter för egennyttigt 
missbruk som lagts in i lagarna sedan enväldets fall: det var de styrandes regelverk 
och förordningar som gett möjlighet för ett fåtal individer att genom spekulationer 
och monopol sko sig på den övriga befolkningen.63 

Konkurrensen som ett medel till större flit och en bättre ekonomi framhölls till 
exempel även vid riksdagen 1765-66 av den viktiga Handels- och manufakturde-
putationen. Såsom Martin Melkersson visat verkade denna för en lättnad vad gällde 
den tidigare så strikta privilegiepolitiken – dess resonemang kan ses som en fortsätt-
ning på den diskussion inom statsapparaten kring privilegiepolitiken som förts 
sedan 1750-talet och som refererats ovan. En rad näringar skulle enligt deputatio-
nen må bättre av att fler utövare tilläts. Deputationen utgick från oberoendeidealet, 
en grundpelare i det allmännyttiga tänkandet vid denna tid, och menade att privile-
giepolitiken försvårat tillvaratagandet av resurserna. Till exempel hade den lett till 
en alltför låg tillverkning av svavel och vitriol. Likaledes hade den hindrat sidentill-
verkningen genom utge exklusiva privilegier för ett fåtal appretörer, de enda som 
kunde färdigställa sidentyget. Deputationen förespråkade fler aktörer och en större 
konkurrens.64  

                                                 
61 Leuhusen 1761, s 4. 
62 Chydenius 1765, § 21. 
63 Rothman 1965, s 69ff, 77; E O Runeberg 1765, s 7, 25f; Lemström 1765a, s 1,4; 1766, s 1-4; 
Cronander 1763, passim. 
64 Melkersson 1997, s 163. 
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Oligopol och exklusiva privilegier tvingade enligt deputationen bort människor 
från näringslivet. Som Melkersson visat förespråkade deputationen också föränd-
ringar i skråväsendet för att möjliggöra för gesäller att bli mästare och starta egna 
verkstäder. Återigen förekom ett tvång som hindrade medborgare att gå in i pro-
duktiva verksamheter. Detta ledde till minskad flit och ökad emigration. En större 
konkurrens inom hantverksproduktionen skulle lösa problemet.65 En större frihet 
inom näringslivet skulle alltså inte leda till kaos, utan snarare till att de högt ställda 
målen vad gällde Sveriges hushållning lättare kunde infrias.  

Melkersson är dock noga med att påpeka, att de förändringar deputationen före-
språkade ändå var ganska måttliga: den privilegiebaserade ekonomin skulle minskas 
i betydelse genom fler privilegier, inte avskaffas helt. Konkurrensen skulle ske 
mellan privilegierade företagare.66 

En lägre tilltro till statens förmåga att styra undersåtarna borde leda – om inte 
till endast misströstan – antingen till en ökad tilltro till den enskilda individens 
förmåga till dygd, eller till en uppfattning att dygden inte var viktig för samhället, 
och att vare sig statens förmåga till dygd eller individens behövdes. Det förra ligger i 
linje med den medborgerliga traditionen, det senare med Mandevilles och i Sverige 
i viss mån Nordencrantz (trots dennes medborgerliga ideologi) uppfattning om 
egennyttan som drivkraft.  

Författarna som nu har behandlats gick helt klart på den förstnämnda linjen. 
Leuhusen, Chydenius och Lemström såg lösningen i individen själv: i dennes för-
måga att agera på ett sätt som gynnade även samhället – det vill säga på ett 
förnuftigt och dygdigt sätt. Till exempel Henrik Lemström menade att monopol 
och regleringar i näringslivet hindrade den vilja som fanns bland präster, adelsmän, 
bönder och ämbetsmän (borgare nämndes inte) att verka för det allmänna bästa, 
genom att starta manufakturer, plantager och andra verksamheter.67 

Det finns anledning att betona, att dessa näringsfrihetsvänliga författare inte för-
kastade dygden som central drivkraft för samhällsutvecklingen. De försvor sig inte 
åt egennyttan, såsom en Mandeville eller en Nordencrantz. Ephraim Otto Rune-
berg kan tjäna som exempel. I en text om handelsbalansen och växelkursen från 
1765 förespråkade denne näringsfrihet, av den anledningen att näringsfriheten var 
den kraft som bäst förvaltade människans inneboende vinningslystnad. Människan 
hade en naturlig strävan efter vinst, och huruvida den verkligen ledde fram till vinst 
för individen och samhället berodde på hur samhällets lagar och författningar gyn-
nade den. Följaktligen definierade Runeberg handelsrörelsen på följande sätt:  

 
Handels-rörelse är den skadeliga eller fördelaktiga afsättning och tilförsel, som 
Handelen bekommer utaf författningarna, då de med människans winnings-lystnad 
warda sammanbundne.68 

                                                 
65 Melkersson 1997, s 163f. 
66 Ibid., s 164. 
67 Lemström 1765a, s 4.  
68 E O Runeberg 1765, s 5; se även en följdskrift, 1766, s 7f. 
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Denna vinningslystnad kanske sammanfaller med dagens ekonomers syn på egen-
nytta, men den får inte sammanblandas med den frihetstida egennyttan, vilken här-
stammade från människans sensitiva, oförnuftiga beteende och därför står i rakt 
motsats med den medborgerliga dygd jag ovan talat om. Tvärtom fanns det enligt 
Runeberg en risk för att individen glömde bort hur vinningslystnaden skulle ta sig 
ut, varmed den förbyttes i egennytta:  

 
...sedan man blifwit wan, at lägga winnings-lystnaden til grund för sina gärningar, och 
sedan man fått flere behof och widsträcktare afsigter, så blifwer den kära dygden ofta 
trampad under egennyttans orena fötter.69 

 
Egennyttan var alltså fortfarande ekonomins goda drivkrafters motsats och 
förstörare. När den vinstlystne övergav tanken att förena egen vinst med allmän nytta 
övergav han dygden och hängav sig åt egennyttan. Av den anledningen kunde 
näringsfriheten inte bli fullständig, och borde staten ha i uppdrag att utforma för-
fattningar som motverkade en sådan utveckling:  

 
En klok Regering tager också icke människan annorlunda än hon är, och öpnar icke 
igenom författningarne någon annan wäg til winnings, än den som leder til allmänt 
wäl.70 

 
De skadliga författningar det då var fråga om var de som öppnade upp för monopol 
och för fåtalets privilegier och möjligheter att sko sig på nästans och det allmännas 
bekostnad.  

Den medborgerliga traditionen stod för en lösning på krisen för dygdproduk-
tionen: när överhetens synliga hand fastnat i syltburken fick den enskilde individen 
själv ett större ansvar. Lösningen slog dock verkligen inte an i alla läger. Som jag 
visat i kapitel 2 hade uppfattningen om människans fördärvade natur stark förank-
ring inte endast hos filosofer, statsvetare och sedelärare, utan även hos en rad eko-
nomiska författare. Uppfattningen att individen inte alls var kapabel till dygd och 
därmed till allmännyttiga beteenden var fortfarande betydligt vanligare. Det fanns 
också en annan lösning på problemet, en lösning som åtminstone attraherade några 
– verkligen inte alla – av de som var av den äldre uppfattningen, och som låg i 
luften mot slutet av 1760-talet, underblåst av partisplittringen och av missnöjet 
med var partisystemet åstadkommit: det var enväldets återinförande, den splittrade 
överhetens försvinnande.  

Denna lösning passar så väl in på det historiska facit att det knappast går att 
förbigå, men man bör inte låta sig förföras. Det är förvisso väl känt att ledsnaden 
över det parlamentariska systemets utveckling var utbredd mot slutet av frihetstiden 
och att inte alla klagade när Gustav III tog makten med ett starkt sken av upplyst 

                                                 
69 E O Runeberg 1765, s 25. 
70 Ibid., s 25f. 
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despot. Kanske fanns det en och annan som resonerade som så, att det nu äntligen 
fanns en möjlighet för staten att framföra en åsikt, att genom kardinaldygder som 
flit, måttlighet och särskilt den överordnades egen dygd, rättvisan, kunna bringa 
ordning av kaos och avskaffa egennyttan inom den svenska överheten. 

Två som definitivt, och föga förvånande, resonerade i dessa termer var den 
blivande envåldshärskaren själv och hans rådgivare, kronprins Gustav och Carl 
Fredrik Scheffer. När den senare genom sin skrifter mot slutet av 1760-talet pläde-
rade för fysiokratismen och översatte texter av fysiokrater, anammade han helt 
dessas uppfattning om den legala despotismen, men hans översättningar bemöttes 
också av kritik inom pressen för att vara frihetens fiende. Kronprinsen läste endast 
några månader efter att boken utkommit i Frankrike Mercier de la Rivières arbete 
L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques (1767), ett av fysiokratismens 
huvudarbeten där den legala despotismen förfäktas.71  

Ännu en som såg ett nytt envälde bakom hörnet, men som inte ville ha det, var 
Anders Schönberg. Denne skrev redan 1764 hur det kunde gå när partistriderna 
tilltog, i det i efterhand tillkomna förordet till hans tävlingsskrift till Vetenskaps-
akademiens fråga om emigrationen. Politiska strider kunde visserligen inte undvikas 
i en fri stat. I de flesta fall – ”då de endast upkomma af olika begrep om medlen til 
det allmänna bästa” – var de inte skadliga utan tvärtom nyttiga, men om de över-
gick till splittring och egennytta blev de förstås skadliga: ”när egennytta, veklighet, 
högmod, girighet och hämdlystnad föda och underhålla partier, då har man att 
frukta Roms öde vid Triumviratets tid”, alltså republikens fall och Caesars tyranni.72  

von Höpken kan tjäna som ytterligare ett exempel. Ovan tog jag upp dennes 
äreminne över Carl Gustaf Tessin, författat 1771. Tessin var lantmarskalk vid riks-
dagen 1738 och hade där i uppdrag att tämja de upprörda riksdagsmännens olika 
begär, som en kung i ett minirike. Bilden av riksdagsmännen som oförmögna att 
följa allmännyttans stjärna och som istället lät sig ledas av kortsiktiga laster är, som 
sagt, en bild även av 1760-talets politiska strider, men beskrivningen av lant-
marskalken går än längre och tar sig närmast kungliga proportioner:  

 
Hvad kunskap om människan, hvad konst och skickelighet, hvad tålamod erfordras 
icke hos en styresman, at förena så många olika syften till et ändamål, at svalka de 
hetsiga, uplifva de tröga, muntra de modfälde, stadga de vankelmodige, göra envishet 
foglig, ärelystnad drägelig, snålhet måttelig, draga allas hjertan till riket och vinna 
tillika för sin person et enhälligt omdöme om sina rena afsigter och sin jämna oväl-
dughet.73 

                                                 
71 Om Scheffers anammande av fysiokraternas legala despotism, kronprinsens uppskattning av 
Mercier, och kritiken i pressen, se Herlitz 1974, kap II samt s 77; om Gustav III, se även Olsson 
1963, s 1; Nyström 1974, s 173-179; Hennings 1935, s 299-303. Herlitz har också visat att 
Merciers uppfattningar var väl kända i Sverige vid denna tid; s 37, not 20. 
72 Schönberg 1764, s 33, fotnot. Passagen är ett referat av engelsmannen John Browns bok “om 
sederna i Ängelland” men anspelar uppenbarligen på den samtida partisplittringen. 
73 “Äre-minne öfver riks-rådet m.m. Herr Grefve Carl Gustaf Tessin, Tal i Kongl. 
Vetenskapsacademien den 25 martii 1771”, i von Höpken 1890, s 259. 
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Nog låter detta som en furstlig uppgift, och von Höpken talar nu knappast längre 
om riksdagen 1738 och Tessin, utan om den sena frihetstiden och dess tämjare, 
Gustav III. Tidpunkten var helt rätt; talet hölls i Vetenskapsakademien den 25 
mars 1771, endast en dryg månad efter Adolf Fredriks död. Ledan över frihets-
tidens slutande kaos kunde uttalas offentligt, och de som liksom von Höpken hade 
sett sig tvungna att dra sig under politiken på grund av hur de politiska turerna ut-
vecklades under 1760-talet hade kanske inte så stora problem med det.  

Avslutning 

I detta kapitel har jag argumenterat för att kritiken mot det gängse ekonomiska 
tänkandet bottnade i att det fanns en stor svaghet i detta, nämligen den tydligen 
allmänna – och inte endast undersåten betecknande – oförmågan till dygd och ten-
densen till egennytta. Vad innebar denna brist? I kapitel 4 tog jag avslutningsvis 
upp en paradox inom tänkandet: till skillnad mot inom nyare ekonomiskt 
tänkande, där individen är passiv i det att hon agerar utifrån sin natur på ett 
närmast mekanistiskt sätt (hon ser till sitt egenintresse), var människan i 1700-talets 
tänkande aktiv. Det berodde på hennes delade natur. Hon kunde förvisso agera 
irrationellt och egennyttigt, men hon kunde också välja att agera dygdigt och 
allmännyttigt. Det paradoxala var dock att människan tenderade att göra fel val, att 
missbruka eller förneka sin aktivitet: hon lät sig drivas av sina irrationella och egen-
nyttiga affekter, och valde lasten framför dygden.74 

I kapitlets första del visade jag hur denna paradox hade fått sin lösning genom 
att folket omyndigförklarats. Ett omyndigt folk skulle styras till dygd av en vis 
överhet. Dygden ansågs vara den viktigaste kraften i ekonomin, och det som är 
viktigt här är att dygden inte var en lagbunden företeelse utan något som var över-
hetens ansvar att skapa, genom visa förordningar, lagar och andra styrmedel. Över 
näringslivet liksom över samhället i stort vilade därför, med Liedmans träffande 
formulering, en överhetens synliga hand. 

Den kritik mot det synsättet som togs upp i kapitlets andra del bottnade i upp-
fattningen att överheten vare sig var konsekvent eller tillräckligt kunnig, eller, i det 
frihetstida systemet, ens hade en samlad vilja, för att komma fram till vilka förord-
ningar och lagar som verkligen var de rätta för att ordna hushållningen och skapa 
ett sedligt folk. Överhetens egen dygd ifrågasattes, egennyttan upptäcktes mitt 
bland de styrande själva, och därmed var dess förmåga att skapa dygd bland folket 
ifrågasatt. För kritikerna var överhetens hand snarare ett redskap för de mäktigas 
egennytta. 

                                                 
74 Synonymen till affekt, passion, av det latinska passio, visar ju tydligt på att människans sensitiva 
del betraktades som passiv (driven av yttre stimuli) medan förnuftet är aktivt (kan förhålla sig 
självständigt gentemot yttre stimuli); för en vidare diskussion, se Runefelt 2001, s 72, med 
referenser. 
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Såväl de mer frihetliga strömningarna som en önskan om en återgång till enväl-
det kan ses som lösningar på problemet med en mångfingrad synlig hand. Den 
förra lösningen lade ansvaret på individen, eller tog i alla fall bort ansvaret från 
staten: om regleringar ledde till egennytta och korruption borde sådana finnas i 
mindre mängd. Konkurrens och näringsfrihet blev medel att skapa välstånd och flit. 
Den senare lösningen tilltalade kanske dem som fortfarande menade att en frisläppt 
individ var en individ som tenderade att verka mot allmännyttan. Om individen 
inte kunde anförtros ansvar, och om en splittrad överhet hade visat sig oförmögen 
att axla detsamma, kunde en återgång till det gamla idealet, med en enda och icke 
ifrågasatt husbondes röst avhjälpa problemet. 



Källor och litteratur 

Tryckta källor 

Adelcrantz 1757. Carl Fredrik Adelcrantz, Tal Om de fria konsters värde och nytta. 
Stockholm 1757. 

Adlerheim 1740. Pehr Adlerheim, ”Tankar om sånings tidens utrönande, och om 
sånings sättet”, i Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1740. 

Ahlström 1762. [Magnus Ahlström], Tankar om Huruledes med Handel och Wäxel-
Cours, Banco-Lån och Landtbruk Med mera, Hädanefter torde kunna förfaras til 
Sweriges Rikes upkomst och wälgång. Stockholm 1762. 

Alströmer, J 1741. Jonas Alströmer, ”Beskrifning på de Brabandiske Mält- och 
Torkhusen”, i Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1741. 

Alströmer, J 1745. Jonas Alströmer, Sveriges Välstånd om det vil, Förestält uti et Tal. 
Stockholm 1745. 

Alströmer, J 1760. Jonas Alströmer, Tal, Om Schäferiers nytta. Stockholm 1760. 
Alströmer, J 1992a. Jonas Alströmer, ”Den Swänska Wårdande Fåra-Herdens 

Trogne Wäg-Wisare Til en god Fåra-Skiötsel Jemte et Bihang om Potatoes eller 
JordPäron, samt Alm- Wild-Apal- och Eke-Träns Planterande. Alla Sweriges 
Rikes Inbyggare och wårdande Hushållare till tienst, i god wälmening allmän 
giord”, i Får och Potatis. Jonas Alströmer 1727 och 1732. Veberöd 1992. 

Alströmer, J 1992b. Jonas Alströmer, ”Fåra-Herdars Hemliga Konster, Uptäckte 
Samt thet Gyllene Fåraskinnets Oskattbara wärkan och säkra Genwäg Til 
Sweriges Rikes och thes Inbyggares Welferd”, i Får och Potatis. Jonas Alströmer 
1727 och 1732. Veberöd 1992. 

Alströmer, P 1747. Patrick Alströmer, ”Berättelse, angående Potatoes eller 
JordPärons Plantering och nyttiande”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens 
Handlingar 1747. 

Ankarcrona 1744. Theodor Ankarcrona, Tal om Förbindelsen Emellan Landtbruk, 
Manufacturer, Handel ock Siöfart. Stockholm [1744]. 

Ankarcrona 1749. Theodor Ankarcrona, ”Beskrifning om Berberis trän eller 
buskar, deras frukt, art och beskaffenhet samt stora nytta i hushåll til at bespara 
en del penningar som gå ur Riket för Citroner och Citronsaft”, i Kongl. Svenska 
Vetenskaps Academiens Handlingar 1749. 

Anonym 1726. Förnäma Stånds-Persones Sanna Politica, Bestående Uti LXXIX. 
Sunda Grund-Reglor/ I synnerhet för dem, som af högre härkomst födde/ med tiden 
wilja wid Hof eller andra Stats Förrättningar sökia sin befordran. Stockholm 
1726. 

Anonym 1728. Det å nyo öpnade Louvre, som Uti twenne Apartements föreställer 
Den widtbekanta Cardinalen, och Kongeliga Fransöska Premiär-Ministerns, Card. 



Dygden som välståndets grund 

 180 

Julii Mazarini kloka Staats- och Lefnads-Reglor/ Samt flera/ Wid andra Potentaters 
Hof brukeliga/ förnuftiga och sinn-rika Lefwernes- och Regerings-Läror/ Med ett 
Anhang af 200 nya Staats-Maximer. Stockholm 1728. 

Anonym 1734. Fri-Tanka, Eller Votum, öfwer Ostindiska Compagniet, af En 
Medlem wid Riksdagen 1734. Stockholm [1734].  

Anonym 1744. Genswar emot det som uppå herr Ammiralens och Landshöfdingens 
Theodor Ankarcronas, den 12 Julii 1744 hållne Tal. Stockholm [1744]. 

Anonym 1761. Några anmärkningar upsatte i anledning af Herr Profess. Gadds 
Hållna tal på vetenskaps academien om Finlands climat. Stockholm 1761. 

Anonym 1765. Anmärkningar wid de utgifne Tankar om Yppighet och Öfwerflöd, 
lämpade Till närwarande Tider. Stockholm 1765. 

Anonym 1766. Den ädelmodiges Caractér, Stockholm 1766. 
Anonym 1769. ”Anmärkningar, Om Tall- eller Furu-Skogen”, i Kongl. Svenska 

Vetenskaps Academiens Handlingar 1769. 
Anonym 1771. Kårt försök, af närmare kunskap och större nytta utaf de ännu ej 

upodlade Norre Landskaper af Swerige, med deras naturliga beskaffenhet och lägen; 
i synnerhet lappmarken. Til högre eftertanka. Stockholm 1771. 

Anonym 1777. Lineamenta Philosophiae practicae in gratiam tironum edita. Gevalia 
1777. 

Arckenholtz 1734. [Johan Arckenholtz], En Wäns Bref Utur Stockholm Til Sin 
Goda Wän Uti Giötheborg, Angående Det här i Swerige inrättade Ost-Indiske 
Compagnie. Stockholm 1734. 

Arckenholtz 1738. [Johan Arckenholtz], Närmare Undersökning Om den 
Ostindiske Handelens Nytta och Skadelighet, Enkannerligen i Anseende Til 
Swerige. Stockholm 1738. 

Bennet 1745. [Stephen Bennet], Sten Biörnsons Jordmärg, eller Trogna bonda-läro, 
huru åker och äng bättre böra skötas, ödemarker och wretar uptagas, hägn och stägn 
hielpas, afwel och boskap ökas; grundad på sanfärdige egne rön och försök, och nu 
wårt kära Swerige, : men i synnerhet, almogen til nytta, framgifwen. Stockholm 
1745. 

Benzelstierna 1741. Lars Benzelstierna, ”Berättelse om åtskillige nyare Malm- och 
Mineral-Upfinningar i Riket”, i Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens 
Handlingar 1741.  

Berch 1745. Anders Berch, ”Försök, gjorde vid Smörs kärnande”, i Kongl. Swenska 
Wetenskaps Academiens Handlingar 1745. 

Berch 1746a. Anders Berch, Sätt, at igenom politisk arithmetica utröna länders och 
rikens hushåldning. Stockholm 1746. 

Berch 1746b. Anders Berch, ”Ytterligare Försök vid Miölk, Smör och Ost”, i 
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1746. 



Källor och litteratur 
 

 181

Berch 1747. Anders Berch, Inledning Til Almänna Hushålningen, Innefattande 
Grunden Til Politie, Oeconomie, Och Cameral Wetenskaperne. Stockholm 
1747. 

Berch 1749. Anders Berch, Tal om den proportion, som de studerande ärfordra til de 
ledige beställningar i riket, hållit för den academiska ungdomen i Upsala af 
Professoren Anders Berch, då han afträdde Rectoratet d. 17. Junii 1749. Stockholm 
1749. 

Berch 1759. Anders Berch, ”Anmärkningar Öfver de Svenska Plogar”, i Kongl. 
Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1759. 

Berch/Fjellström 1760. Anders Berch (præses), Carl Fjellström (resp.), Tankar om 
upodlings möjelighet i Lapmarkerne. Stockholm 1760. 

Berch/Låstbom 1754. Anders Berch (præses), Johan Låstbom (resp.), 
Nödwändigheten af Näringsmedlens Jemnvigt uti et Samfund. Upsala 1754 

Berch/Nordholm 1953. Anders Berch (præses), Aeschill Nordholm (resp.), 
”Jämtelands Djur-Fänge”, i Per Nilsson-Tannér, Nytryck av äldre skrifter om 
Jämtlands län, Tandsbyn 1953. 

Berch/Strang 1754. Anders Berch (præses), Carl Wilhelm Strang (resp.), Kort 
utkast til historien om prakten i Sverige, första delen. Stockholm 1754.  

Berch/Säf 1754. Anders Berch (præses), Matthias Säf (resp.), Wissa wetenskapers 
nödwändighet för Tabellwärket. Upsala 1754. 

Berch/H Tideman 1953. Anders Berch (præses), Henning Tideman (resp.), 
”Jämtelands Afradsland”, i Per Nilsson-Tannér, Nytryck av äldre skrifter om 
Jämtlands län, Tandsbyn 1953. 

Berch/J Tideman 1953. Anders Berch (præses), Jöns Tideman (resp.), ”Kort 
beskrifning öfver Rödöns Tings-Lag i Jemtland”, i Per Nilsson-Tannér, Nytryck 
av äldre skrifter om Jämtlands län, Tandsbyn 1953. 

Berch, C R 1771. Carl Reinhold Berch, Afhandling om Gamla Svenska Manskläder. 
Stockholm 1771.  

Bergius, B 1769. Bengt Bergius, Tal om Svenska Äng-Skötseln, och dess främjande 
genom lönande Gräs-slag, hållet för Kongl. Vetenskaps academien, vid Præsidii 
nedläggande, den 26 April 1769. Stockholm 1769. 

Bergius, P J 1757. Petter Jonas Bergius, ”Rön Gjorde med örten Geum Rivale”, i 
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1757. 

Bergius, P J 1764. Petter Jonas Bergius, ”Soja-bönan”, i Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academiens Handlingar 1764. 

Bielke 1750a. Sten Carl Bielke, ”Beskrifning Om Åtskillige Bohvete slag, 
besynnerligen det Sibereriska”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens 
Handlingar 1750. 

Bielke 1750b. Sten Carl Bielke, ”Beskrifning Om Det Siberiske Ärte-Trädet”, i 
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1750. 



Dygden som välståndets grund 

 182 

Bode 1723. [Henrich Bode], Macht-Konst Eller Outöselig Guld-Grufwa/ hwarigenom 
höga Öfwerheten kan sin macht föröka och sine Undersåtare rike giöra. Förslagz-wis 
upsatt uppå Tyska språket af en förnäm/ och uti åtskillige wettenskaper förfahren 
Herre/ samt med theß samtycke i liuset frambracht af Henrich Bode. Stockholm 
1723. 

Boije 1756. Carl Gustaf Boije, Säkra Rön och Påliteliga Medel til Wälmågo och 
Förmögenhet, Eller den igenom många års egna Försök Förfarna Swenska 
Landthushållaren, uti hwilken tillkänna gifwes det förnämsta som en Landtman bör 
weta och förstå, til en indrägtig Landthushållnings inrättande och wårdande, 
Stockholm 1756. 

Bonde 1756. Gustaf Bonde, Tal Om Aske-trädets nytta. Stockholm 1756. 
Botin 1765. [Anders Botin], Tankar, Om Yppighet och öfwerflöd, Lämpade Till 

Närwarande Tider. Stockholm i Maji Månad 1765. Stockholm 1765. 
Brandt 1746. Georg Brandt, ”Rön och Anmärkningar angående en synnerlig Färg-

Cobolt”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1746. 
Brauner 1752. Johan Brauner, Tankar om Åkrens och Ängens rätta Anläggning, 

Skötsel och Såning etc. Stockholm 1752. 
Brauner 1753. Johan Brauner, ”Beskrifning på Fiske-Katsor och deras nyttjande”, i 

Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1753. 
Brelin 1741. Nils Johan Brelin, ”Beskrifning öfwer et nyt sätt på kakelugnar”, i 

Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1741. 
Brelin 1749. Nils Johan Brelin, En bakugn, af koppar-plåtar, hwaruti med ständig 

låg-eld, bröd bakas eller gräddas, på sand. För hans kongl. maj:t i underdånighet 
upwist d. 14. martii, 1749. tå prof giordes med et lisspund mjöl, hwaraf bröd inom 
en timas tid blef uti : ugnen gräddat. Til allmän nytta upfunnen, af Nicol. Brelin. 
Stockholm 1749. 

Brenner 1750a. Carl Brenner, ”Sätt, At förbättra sanka Ängar eller Myror”, i Kongl. 
Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1750. 

Brenner 1750b. Carl Brenner, ”Rön Om Måssars förbättring och upodling genom 
sand ”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1750. 

Browallius 1747. Johan Browallius, Känningar Af GUDS Försyn Vid Nyttiga 
Vetenskapers Främjande, i et Tal hållit för Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academien. Stockholm 1747. 

Burtz 1765. [Burtz] [förnamn okänt], Oförgripelige Tankar Öfwer en Systematisk 
Handel. Stockholm [1765]. 

Busser 1768. Johan Benedict Busser, Utkast till föreläsningar öfwer moralen eller 
sedoläran, för kongl. cadet corpsen uti Carlscrona. Carlscrona 1768. 

Bäck 1765. Abraham Bäck, Tal Om Farsoter, Som mäst härja ibland Rikets Allmoge; 
Hållit för Kongl. Vetensk. Academien, vid Præsidii Nedläggande den 25 Julii 
1765. Stockholm 1765. 



Källor och litteratur 
 

 183

Carleson, C 1730-1731. [Carl Carleson], Den Sedo-Lärande Mercurius. Stockholm 
1730-1731. 

Carleson, C 1734-1735. [Carl Carleson], Hushålds-råd. Stockholm 1734-1735. 
Carleson, C 1760. Carl Carleson, Försök til at wisa Fritänkares Förwända Slutkonst. 

Stockholm 1760. 
Carleson, E 1749. Edvard Carleson, Upmuntran Til Fiske-Inrättningar i Sverige 

Genom et Tal. Stockholm 1749. 
Carleson, E 1751. Edvard Carleson, ”Det Orientaliska Trösknings-sättet, infört til 

nyttjande här i Sverige”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 
1751. 

Cederhielm 1740. Carl Wilhelm Cederhielm, ”Påminnelse om Kalkbränneriernas 
förbättrande”, i Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1740. 

Cederhielm 1748. Carl Wilhelm Cederhielm, Tal, om vilda träns plantering i 
Sverige; Hållit För kongl. Vetensk. Academien uti Auditorio Illustri, då det tredje 
præsidentskapet afträddes, år 1740. Stockholm 1748. 

C. G. B. 1753. Anonym, ”Försök, At med besparing föda hästar med särskildt 
dertil bakadt bröd, i stället för Hafra”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens 
Handlingar 1753. 

Christiernin 1760. Pehr Niclas Christiernin, ”Berättelse Om Tackjärns-Hällars 
nytta, til vedens besparande”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 
1760. 

Christiernin/Almgren 1768. Pehr Niclas Christiernin (præses), Hans-Gustav 
Almgren (resp), Academiskt Försök, Om Sveriges Nytta af handelen och Segelfarten 
på ost-Indien. Uppsala 1768. 

Christiernin/Bergström 1771. Pehr Niclas Christiernin (præses), Carl Bergström 
(resp.), Tankar i Svenska Hushålls-Lagfarenheten, Om Gäldbundna personers 
otillräckeliga egendoms afhändande, till flera borgenärers förwaltning och betalning. 
[Uppsala] 1771. 

Chydenius 1765. [Anders Chydenius], Den Nationnale Winsten. Stockholm 1765.  
Collegium Medicum 1746. Kongl. Collegii Medici Kundgiörelse om thet missbruk och 

öfverflöd, som Thé och Caffedrickande är underkastat, samt anwisning på swenska 
örter at bruka i stället för thé. Stockholm 1746. 

Cronander 1763. [Samuel Cronander], Förklaring Öfwer Wägwisaren til Norje, 
hwaruti tillika meddelas SWAR Uppå Pehr Grannsynts Påminnelser Och GEN-
SWAR på en Wäns Swar från Stockholm &c. Angående Swenska Fabriquerna, 
Synnerligen De i Siden, Jämte nyttiga Reflexioner uti Yppighets och Sparsamhets-
Läran, Framgifwen Af HODOSOPHUS SCYTHA. Stockholm 1763. 

Cronstedt 1751. Axel Fredrik Cronstedt, ”Rön och Försök Gjorde Med en Malm-
art, från Los Kobolt Grufvor i Färila Socken och Helsingeland”, i Kongl. Svenska 
Vetenskaps Academiens Handlingar 1751.  



Dygden som välståndets grund 

 184 

Cronstedt 1753. Axel Fredrik Cronstedt, ”Rön och anmärkningar om Gips”, i 
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1753. 

Cronstedt 1754. Axel Fredrik Cronstedt, ”Fortsättning af Rön och Försök, Gjorde 
Med en Malm-art, från Los Kobolt-Grufvor”, i Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academiens Handlingar 1754. 

Cronstedt 1764. Axel Fredrik Cronstedt, ”Om Jord-pärons eller Potatoës 
Plantering i Dalarna och Bergslagen”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens 
Handlingar 1764. 

Cronstedt, C J 1767. Carl Johan Cronstedt, Beskrifning på ny inrättning af 
kakelugnar til weds besparning. Stockholm [1767]. 

von Dalin 1740. Olof von Dalin, Sagan Om Hästen. Stockholm 1740. 
von Dalin 1742. [Olof von Dalin], Swenska Friheten. Skalde-Dikt i Fyra Sånger. 

Stockholm 1742. 
von Dalin 1749. Olof von Dalin, Tal vid Præsidii Afläggande Om Sverige i sit Ämne 

och Sverige i sin Upodling. Stockholm 1749. 
von Dalin 1910. [Olof von Dalin], Den Swänska Argus utgifven af B. Hesselman och 

M. Lamm. Första delen. Stockholm 1910. 
von Dalin 1914. [Olof von Dalin], Den Swänska Argus utgifven af B. Hesselman och 

M. Lamm. Andra delen. Stockholm 1914.  
af Darelli 1760. Johan Anders af Darelli, Socken-Apothek Och någre Hus-Curer, 

Utigfne Under Kongl. Collegii Medici Öfwerseende och besörjande. Stockholm 
1760. 

Deckberg 1747. Olof Deckberg, Kårt och tydelig Beskrifning Om den Turkiska 
Tobakens Planterande, Hwaruti wises, Huru det samma, icke allenast trifwes och 
mognas i wåra kalla nordiska orter, utan ock behöfwer en ringa skötsel alt ifrån fröet 
til des det blifwer et tjenligt gods, samt en liten berättelse om den skilnad, som är 
emellan den Turkiska och Virginiska Tobakens skötsel. Efter egit och hela Hollnäs 
Församlings tryåra försök til publici tjenst. Stockholm 1747. 

De Geer 1744. Carl De Geer, Tal om Nyttan som Insecterne Och deras skärskådande, 
tilskynda oss. Hållit för kongl. Svenska Vetenskaps Academien, den 18 Aprilis 
1744. Stockholm [1744].  

De Geer 1746. Carl De Geer, ”Beskrifning af de små hvita maskar (Erucæ), som 
upäta och förtära Spannemålen uti Magaziner och Bodar; Samt Försök til at 
utrota och öda dem”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1746. 

De la Gardie 1748. Eva De la Gardie, ”Försök At tilverka Bröd, Brännvin, 
Stärkelse och puder af potatoes”, i i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens 
Handlingar 1748. 

Derham 1736. William Derham, Physico-Theologie, Eller: Til GUD ledande 
Naturkunnighet Medelst Jord-Klotets Och de deruppå befintlige Creaturens 
upmärcksama Betracktelse; Til ögonskenligast bewis At en GUD är til, och at Han 



Källor och litteratur 
 

 185

det högsta Goda, samt ett Allsmäcktigt och Allwijst Wäsende är. Med Koppar-Stycke 
Jämte Curiöse Anmärckningar och Experimenter. Stockholm 1736 

Dokument 1923. Dokument rörande de äldre pappersbruken i Sverige. Stockholm 
1923. 

Ehrenmalm 1743. Arwid Ehrenmalm, Arwid Ehrenmalms Resa igenom Wäster-
Norrland til Åsehle lappmark, anstäld uti julii månad 1741. Med en geographisk 
charta aftagen wid samma tilfälle. Stockholm 1743. 

Ehrenpreus 1748. Carl Ehrenpreus, Tal Om den Förmån och Nytta Som Fria 
Konster och Handa-Slögder Tilskyndas Af Historien, Hållit för Kongl. Vetensk. 
Academien. Stockholm 1748. 

Ehrenreich 1765. Johan Eberhard Ludwig Ehrenreich, ”Rön Om Sparris-
plantering”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1765. 

Ehrenström 1744. [Olof Ehrenström], Anmärkningar öfver det Gensvar, som en 
obekant autor utgifvit emot det som uppå herr Ammiralen och Landshöfdingens 
Theodor Ankarcronas den 12 julii hollne tal. Stockholm [1744]. 

Ekeberg 1764. Carl Gustav Ekeberg, ”Om Chinesiske Soyan”, i Kongl. Svenska 
Vetenskaps Academiens Handlingar 1764. 

Eklund 1746. Erik Eklund, Upfostrings-läran, Som wisar Sätt och Medel Til 
Ungdomens rätta Skiötsel och Underwisning. Stockholm 1746.  

Eliander 1748. Clas Eliander, ”Beskrifning Om Kalkugnarna i Ängeland och Norr 
i Frankrike”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1748. 

Elvius 1744. Pehr Elvius, ”Förtekning uppå Barnens årliga antal som äro födde i 
U.... Stad under de sist förflutne 50 åren. Jemte anledning til anmärkningar 
deröfver”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1744. 

Estenberg 1754. [Carl Estenberg], Swenska Folkbristens Orsaker och Botemedel; Eller 
Swar på 29:e Frågan i Stockholms Weckoblad för år 1752. Stockholm [1754].  

Estenberg 1765. Carl Estenberg, Förslag, Till En Närings Inrättande I Swerige, 
Hwarigenom Inbyggarnas antal, till Landtbrukets och nyttiga rörelsers förkofran, 
kan på kort tid till många Millioner blifwa förökadt: Riksens Höglofl. Ständers 
Mogna Bepröfwande understäldt. Stockholm 1765. 

Faggot 1741. Jacob Faggot, ”Tankar om Fäderneslandets Känning och 
beskrifwande: Framgifne af Jac. Faggot, Inspect. wid Kongl. Landtmäteri-
Contoiret”, i Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1741. 

Faggot 1744. Jacob Faggot, ”Här å gifne Svar på Kong. Academiens Vägnar”, i 
Theodor Ankarcrona, Tal om Förbindelsen Emellan Landtbruk, Manufacturer, 
Handel ock Siöfart. Stockholm [1744]. 

Faggot 1746. [Jacob Faggot], Svenska Landtbrukets hinder och hjälp. Stockholm 
1746. 

Faggot 1747. Jacob Faggot, Historien Om Svenska Landtmäteriet ock Geographien, 
uti Tal, Förestäld för Kongl. Svens. Vetenskaps Academien. Stockholm 1747. 



Dygden som välståndets grund 

 186 

Faggot 1748. Jacob Faggot, ”Jämförelse Mellan Veds och Brän-torfs verkan vid 
Kokning”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1748. 

Faggot 1750a. Jacob Faggot, ”Afhandling Om Svedjande samt utväg til 
Hushållning med Skogar”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 
1750. 

Faggot 1750b. Jacob Faggot, ”Beskrifning Öfver Pernå Socken, belägen i 
Skärgården vid Finska viken, uti Nyland och Degerby Höfdingedöme”, i Kongl. 
Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1750. 

Faggot 1759. Jacob Faggot, ”Hydrostatiska Rön på Alkaliska Solutioners styrka 
efter åtskilliga slags Lut-Salt, eller så kallad Påtaska”, i Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academiens Handlingar 1759. 

Faggot 1946. ”Betänkande om vårt allmänna tillstånds sjukdom ock bot”, i Börje 
Hanssen, ”Jakob Faggots memorial av år 1755”, Ekonomisk tidskrift 1946. 

Fénelon 1723. François de Salignac de Fénelon, Telemachs Ulyssis Sons Äfwentyr. I-
II. Stockholm 1723. 

Fischerström 1759. Johan Fischerström, ”Rön och Anmärkningar Om Perle-
Musslors Fortplanting, Natur och Lefnads-sätt”, i Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academiens Handlingar 1759. 

Fischerström 1761a. Johan Fischerström, ”Anmärkningar Om Södra Halland”, i 
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1761. 

Fischerström 1761b. Johan Fischerström, ”Anmärkningar Om Södra Halland. 
Senare stycket”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1761. 

Fischerström 1761c. Johan Fischerström, Påminnelser wid Sweriges Allmänna och 
enskylta Hushållning. Stockholm 1761. 

Fischerström 1769. Johan Fischerström, Tal til det Svenska Folket år 1769. Upsala 
1769. 

Frietz 1734. [Isak Frietz], Sentiments Öfwer Den här i Riket i gång brackta 
Ostindiska Handelen. Stockholm 1734. 

Frölich 1768. Charlotta Frölich, Poëme, Till Allmänheten, Om Folck-ökningen i 
Swerige. Upsala 1768. 

Funck 1759. Alexander Funck, ”Potaske Calcineringen”, i Kongl. Svenska 
Vetenskaps Academiens Handlingar 1759. 

Gadd 1761. Pehr Adrian Gadd, Tal Om Finska Climatet och dess fölgder, i Landets 
hushållning; Hållet För Kongl. Vetensk. Academien, den 14 Jan. 1761. Stockholm 
1761. 

Gadd 1765. [Pehr Adrian Gadd], Swar, På den af kongl. Wetenskaps Academien För 
År 1763 framstäldte Frågan: Hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet Swenskt 
folk årligen flytter ur landet? och genom hwilka forfattningar kan det bäst 
förekommas? Gifwit af en gammal Swensk. Stockholm 1765. 

Gadd/Hallenberg 1757. Pehr Adrian Gadd (præses), J H Hallenberg (resp.), Finska 
Ängsskötselns hinder och hjelp. Åbo 1757. 



Källor och litteratur 
 

 187

Gellert 1777. Christian Fürchtegott Gellert, Moraliska Föreläsningar. Stockholm 
1777. 

Gisler 1748. Nils Gisler, ”Beskrifning om Strömmings Fiskets beskaffenhet i 
Norrbotten”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1748. 

Gisler 1751. Nils Gisler, ”Rön om Laxens natur och Fiskande i de Norrländska 
Älfvarna”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1751. 

Gisler 1753. Nils Gisler, ”Anmärkningar Om Sik-fisket uti Norrländska Älfvar och 
Skärgårdar”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1753. 

Gisler 1762. Nils Gisler, ”Rön Om Perle-Musslors bästa öpnings-sätt, samt om 
Perlefiskeriernes beskaffenhet i Ångermanland, Medelpad och Jemtland”, i 
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1762. 

Grill 1749. Claes Grill, Tal, Om sjö-fartens nytta och förmån för riket, I synnerhet då 
han drifwes med hembyggde och utur egne Hamnar utrustade Skepp. Stockholm 
[1749]. 

Gyllenborg, C 1959. Carl Gyllenborg, Swenska Sprätthöken. Uppsala 1959. 
Gyllenborg, H A 1757. Henning Adolph Gyllenborg, Tal, Om Den omsorg våra 

Förfäder användt til Öfverflöds afskaffande. Stockholm 1757. 
Haartman 1759. Johan Haartman, Tydelig Underrättelse, Om de Mäst Gångbara 

Sjukdomars Kännande Och Botande, Genom Lätta och Enfaldiga Hus-medel; Samt 
et litet Res- och Hus-Apothek; Dem til tjenst, som ej hafwa tilfälle at rådfråga 
Läkare. Stockholm och Åbo 1759. 

Hagström 1751. Johan Otto Hagström, ”Försök At föda Orrar med hvarjehanda 
örter och löf”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1751.  

Hagström 1768. Johan Otto Hagström, Pan apum, eller Afhandling om de örter, af 
hvilka bien hälst draga deras honung och vax; ingifven til k. vetenskaps academien, 
såsom svar på dess fråga, angående bi-skötsel. Stockholm 1768. 

Hagström 1993. Johan Otto Hagström, Johan Otto Hagströms brev till Collegium 
Medicum 1755-1785. Linköping 1993. 

Hagström 1997. Johan Otto Hagström, ’Wälborne Herr Archiater...’ Johan Otto 
Hagströms brev till Abraham Bäck 1747-1791. Linköping 1997. 

Hallman 1745. Johan Göstaf Hallman, Betänkande Om Fattig-Hus Inrättningen. 
Stockholm 1745. 

Hallman 1761. Johan Göstaf Hallman, Den naturliga lagen, i kårthet sammanfattad 
För Sveriges Ungdom. Stockholm 1761. 

Hammar 1758. [Anund Hammar], Tankar om Swenska Barn. Stockholm 1758. 
Hederström 1762. Hans Hederström, Svar på frågan om bästa sättet at upodla 

mosslupna ängar, hvilken fråga af Kongl. Vetensk.academien blef upgifven år 1761. 
Stockholm 1762. 

Hedin 1754. Gustaf Hedin, ”Beskrifning Öfver Kräklinge Socken i Neriket, I 
anledning af den föreskrift som är gifven i K. Vetenskaps Academiens 



Dygden som välståndets grund 

 188 

Handlingar för år 1741, pag 5”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens 
Handlingar 1754. 

Hermelin 1769. Samuel Gustaf Hermelin, ”Anmärkningar wid Salt-Tilwerkningen 
vid Wallöe i Norrige”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1769. 

Hesselius 1745. Johan Hesselius, ”Berättelse och Anmärkningar Om et slags Torff, 
som i elden gifwer en krit hvit aska, ei olik Puder, eller fint hvetemjöl”, i Kongl. 
Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1745. 

Hesselius 1750a. Johan Hesselius, ”Rön Om Några färgade Jordarter ifrån Nerike”, 
i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1750.  

Hesselius 1750b. Johan Hesselius, ”Berättelse Om Tvänne slags Torf, hvaraf den 
ena, då han brännes, gifver en gul aska, tjenlig til oljo-färg för målare: den andra 
gifwer efter bränningen och afrökningen en hel fin och hvit aska”, i Kongl. 
Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1750. 

Hiärne 1694. Urban Hiärne, Een Kort Anledning Till Åtskillige Malm- och 
Bergarters/ Mineraliers Wäxters/ och Jordeslags/ sampt flere sällsamme Tings 
effterspörjande och angifwande/ Effter kongl. May:ts Allernådigste Behag Stält till 
Alla uti Rijket/ som kunna hafwa Lust at låta i Dagzliuset komma/ hwad som i 
hwar och en Ort kan finnas. Stockholm 1694. 

Hiärne 1696. Urban Hiärne, En lijten Oeconomisk Skrifft om Wedhsparande/ huru 
man i deße knappa Tijder med Weden som efter handen begynner at tryta/ bätter 
omgås skall/ och till Wärmande anwända med bättre Nytta och Sparsamhet/ den 
Oförmögnom till Tröst och Lindring. Stockholm 1696. 

Hiärne 1718. Urban Hiärne, Xylobalsamus Artificialis Eller Träbalsam För en rum 
tidh sedan opfunnen: hwarigenom allehanda Träwerke/ därjämte mång annor ting 
för rutenhet och förderfwelse kunna förwaras. Stockholm 1718. 

Hjelt, A 1899. August Hjelt, De första officiela relationerna om svenska tabellverket 
åren 1749-1757. Några bidrag till den svensk-finska befolkningsstatistikens historia. 
Helsingfors 1899. 

Holmén 1765a. [Bengt Holmén], Grunden och Hufwud-Källan Till Rikets Upkomst 
Och Bestånd För Den Tillkommande Tiden, Eller Fortsättning Af Svenska Land-
Mannens Bref, Till en Riksdags-Man. Stockholm 1765. 

Holmén 1765b. [Bengt Holmén], Den Swenska Land-Mannen eller Utdrag af en 
Land-Mans Bref Och Påminnelser Til En Riksdags-man I Stockholm, år 1765. Om 
Grundorsakerna til Sweriges olyckor och allmänna oredor. Stockholm 1765. 

Hülphers 1957. Abraham Hülphers, Dagbok öfwer en resa igenom de, under Stora 
Kopparbergs höfdingedöme lydande lähn och Dalarne år 1757. Falun 1957. 

Humble 1982. Nils Humble, Akademisk avhandling om strömmingsfisket i Roslagen. 
Stavsnäs 1982. 

Hårleman 1745. Carl Hårleman, ”Gipsstens brottens belägenhet i Frankrike”, i 
Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1745. 



Källor och litteratur 
 

 189

Hårleman 1746. Carl Hårleman, Tankar i Anledning af Utländska Resor, Förestälte 
uti et Tal För Kongl. Svenska Vetenskaps Academien. Stockholm [1746]. 

Hårleman 1749. Carl Hårleman, Dag-Bok Öfwer En ifrån Stockholm igenom 
åtskillige Rikets Landskaper gjord Resa, år 1749. Stockholm 1749.  

Hårleman 1751. Carl Hårleman, Til kongl. maj:ts högtbetrodde man, præsident i 
kongl. maj:ts och riksens cammar-collegio, riddare och commendeur af kongl. maj:ts 
orden, högwälborne grefwe, herr Carl Fredrik Piper. Stockholm 1751. 

Högström 1741. Pehr Högström, Förnuftiga Tanckar om Gud, Eller Kort Inledning 
Til Den Kundskap, Som en Mäniskia, under det hon rätt brukar sit sunda förnufts-
Lius, kan få om sin Skapare, då hon betraktar sit eget tilstånd, samt den stora 
werldens bygnad och naturliga beskaffenhet. Stockholm 1741. 

Högström 1747. Pehr Högström, Beskrifning Öwfer de til Sweriges Krona lydande 
Lapmarker, Innehollande Kort underrättelse Så wäl Om Landets belägenhet och 
beskaffenhet i gemen, Som Des Inwånares tilstånd och Hus-holdning, deras seder, 
maner och lefnadsart, samt laster och widskepelser, m. m. Stockholm [1747]. 

Högström 1752. Pehr Högström, ”Om Säfs plantering i Sjöer, til Foder för 
Boskap, i Kongl. venska Vetenskaps Academiens Handlingar 1752. 

Högström 1755. Pehr Högström, ”Anmärkningar, Vid Folk-Ökningen i Skellefteå 
Socken i Wästerbotten”, i Kongl. venska Vetenskaps Academiens Handlingar 1755. 

Högström 1757. Pehr Högström, ”Om Säds och Växters friande ifrån Köld genom 
Rök”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1757. 

von Höpken 1740. Anders Johan von Höpken, ”Tankar om Hus-Läkedomar, ock 
huruledes Academien är sinnad något derom i sina Handlingar til allmän nytta 
upgifwa”, i Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1740. 

von Höpken 1741. Anders Johan von Höpken, Tal, om yppighets nytta. Hållit för 
kongl. swenska wetenskaps academien, år 1740. Stockholm 1741. 

von Höpken 1890. Anders Johan von Höpken, Riksrådet Grefve Anders Johan von 
Höpkens skrifter samlade och i urval utgifna af Carl Silfverstolpe. Förra bandet. 
Stockholm 1890. 

von Höpken 1893. Anders Johan von Höpken, Riksrådet Grefve Anders Johan von 
Höpkens skrifter samlade och i urval utgifna af Carl Silfverstolpe. Senare bandet. 
Stockholm 1893. 

Iproclis 1742a. Iproclis (pseud.), ”Berättelse om Salt i Österbotn”, i Kongl. Swenska 
Wetenskaps Academiens Handlingar 1742. 

Iproclis 1742b. Iproclis (pseud.), ”Om Pärlefiskeri i Österbotn”, i Kongl. Swenska 
Wetenskaps Academiens Handlingar 1742. 

Iproclis 1742c. Iproclis (pseud.), ”Om Pärlefiskeriet i Sastmola Sockn ock 
Biörneborgs län”, i Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1742. 

Justus 1750. Christopher Justus, ”Beskrifning På En Ria och Kölna tilsammans”, i 
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1750. 



Dygden som välståndets grund 

 190 

Kalm 1745. Pehr Kalm, ”Rön vid Ängs-Skötzeln”, i Kongl. Swenska Wetenskaps 
Academiens Handlingar 1745. 

Kalm 1747. Pehr Kalm, ”Rön om några synnerliga Örters nytta til förkofring af 
Landt-Hushållningen”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 
1747.  

Kalm 1750. Pehr Kalm, ”Lobelia, Såsom en säker läkedom emot Veneriska 
Sjukan”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1750.  

Kalm 1751a. Pehr Kalm, ”Beskrifning Huru Socker göres uti Norra America af 
åtskilliga slags trän”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1751.  

Kalm 1751b. Pehr Kalm, ”Beskrifning På hvad sätt dricka göres i Norra America af 
et slags Gran”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1751. 

Kalm 1761a. Pehr Kalm, ”Rön Vid köldens verkan sistledne vinter, på åtskilliga 
slags träd och buskar uti och näst omkring Åbo”, i Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academiens Handlingar 1761. 

Kalm 1761b. Pehr Kalm, ”Fortsättning af de Rön, hvilka blefvo gjorde vid köldens 
verkan under den ovanligt kalla vintern (som inföll i slutet af år 1759 och i 
börjana af år 1760), på åtskilliga skags Träd och buskar uti och näst omkring 
Åbo”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1761. 

Kalm 1767. Pehr Kalm, ”Norr-Americanska svarta Valnöt-trädets egenskaper och 
nytta”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1767. 

Kalm 1769. Pehr Kalm, ”Om hvita Valnötträdets egenskaper och nytta”, i Kongl. 
Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1769. 

Kalm 1914. Pehr Kalm, Pehr Kalms brev till samtida 1. Pehr Kalms brev till C. F. 
Mennander. Helsingfors 1914. 

Kalm 1977. Pehr Kalm, Västgöta och bohuslänska resa 1742. Stockholm 1977. 
Kalm/Aurenius 1753. Pehr Kalm (præses), Gust. Frid. Aurenius (resp.), Enfalliga 

tanckar om det som bör i achttagas wid en stads anlägning. Åbo 1753. 
Kalm/Calamnius 1753. Pehr Kalm (præses), Gabriel Calamnius (resp.), Korta 

Anmärckningar/ wid Inbyggarenas Nåringar och Hushållning, uti Cala-Joki Sochn, 
i Österbotn. Åbo 1753. 

Kalm/Cavander 1753. Pehr Kalm (præses), Christian Cavander (resp.), Historisk 
och Oeconomisk Beskrifning öfwer Sagu Sochn I Åbo Lähn. Åbo 1753. 

Kalm/Enckell 1760. Pehr Kalm (presæs), Henric Enckell (resp.), Emfaldige 
Tanckar Om Nyttan och Nödwändigheten af Wåra Inhemska Wäxters Kännande. 
Åbo 1760. 

Kalm/Enholm 1753-1754. Pehr Kalm (presæs), Johannes Enholm (resp.), Enfalliga 
Anmärckningar Om Öst-Giötha Skäre-Boars Öfliga Fiske-sätt i Östersiön,I-II. Åbo 
1753-1754. 

Kalm/Forsinius 1754. Pehr Kalm (præses), Matthias Forsinius (resp.), Enfalliga 
Anmärckningar wid Salt-Kiällor. Åbo 1754. 



Källor och litteratur 
 

 191

Kalm/Gottskalk 1753. Pehr Kalm (præses), Andreas Gottskalk (resp.), Enfalliga 
Tanckar Om det, Som bör i achttagas Wid Belägenheten af en Landt-Gård. Åbo 
1753. 

Kalm/Granroth 1755. Pehr Kalm (præses), Elias Granroth (resp.), Enfaldiga 
tanckar om Caffé och de inhemska wäxter som pläga brukas i des ställe. Åbo 1755. 

Kalm/Hoeckart 1753. Pehr Kalm (præses), Ephraim Hoeckart (resp.), Historisk 
och Oeconomisk Beskrifning öfwer Sjö-Staden Nystad. Åbo 1753. 

Kalm/Leopold 1753. Pehr Kalm (præses), Carl Fridric Leopold (resp.), Korta 
Frågor Angående Nyttan af Wåra Inhemska Wäxter. Åbo 1753.  

Kalm/Lindsteen 1754. Pehr Kalm (præses), Henric Lindsteen (resp.), Enfaldige 
tanckar om möjeligheten och nyttan af krydd- och trägårdars anläggande i Finland. 
Åbo 1754. 

Kalm/Lithander 1753. Pehr Kalm (præses), Daniel Lithander (resp.), 
Nödwändigheten af Skogarnas bettre wård och ans i Finland. Åbo 1753.  

Kalm/Norrgreen 1754. Pehr Kalm (præses), Samuel Norrgreen (resp.), Enfalliga 
tanckar, om måsslupna hård-walls ängars förbättrande. Åbo 1754.  

Kraftman/Browallius 1756. Johan Kraftman (præses), Johan Browallius (resp.), 
Tankar om Svenska Folkbristen. Åbo 1756. 

Kryger 1744. Johan Fredrik Kryger, Naturlig Theologie Thet är Then uti Förnuftet 
och naturen grundade GUDS Kännedom och dyrkan; Första Delen: Om GUDS 
warelses nödwändighet. Stockholm 1744. 

Kryger 1753. Johan Fredrik Kryger, Naturlig Theologie Thet är Then uti Förnuftet 
och naturen grundade GUDS Kännedom och dyrkan; Tredje Delen Om 
Människans naturliga tilstånd Och Medlen till hännes förlorade lycksalighets 
återwinnande, Samt Uppenbarelsens nödvändighet och kännedom. Stockholm 
1753. 

Kryger 1755. Johan Fredrik Kryger, Tankar om Svenske Fabriquerne. Stockholm 
1755. 

Kryger 1756a. Johan Fredrik Kryger, Svar på anmärkningarne vid Tankar om 
Svenske Fabriquerne. Stockholm 1756.  

Kryger 1756b. [Johan Fredrik Kryger], Wälmente Tankar Om Ost-Indiske 
Sidentygernas Nyttjande i Riket. Stockholm 1756. 

Kryger 1758. Johan Fredrik Kryger, Tal Om Folkbristens Orsaker, Verkan och Hjelp. 
Stockholm 1758. 

Kryger 1761. Johan Fredrik Kryger, Tankar wid Lediga Stunder. Första Delen. 
Stockholm 1761.  

Kryger 1763. Johan Fredrik Kryger, Tankar wid Lediga Stunder. Andra Delen. 
Stockholm 1763. 

Kryger 1764a. [Johan Fredrik Kryger], Sinceri Bref til Fru N.N. angående Barna-
Upfostran. Andra gången uplagt. Stockholm 1764. 



Dygden som välståndets grund 

 192 

Kryger 1764b. Johan Fredrik Kryger, Svar På den, af Kongl. Vetenskaps Academien, 
För sistledit år 1763, framstälde Frågan: Hvad kan vara orsaken, at sådan 
myckenhet Svenskt folk årligen flytter ur Landet? Och genom hvilka författningar 
kan det bäst förekommas? Stockholm 1764. 

Kryger 1767. [Johan Fredrik Kryger], Den Förnuftige Fritänkaren. Stockholm 
1767. 

Kyronius 1744a. Nils Kyronius, ”Rön och försök vid Humlegårds skötsel”, i Kongl. 
Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1744. 

Kyronius 1744b. Nils Kyronius, ”Rön vid Ängars rödjande”, i Kongl. Swenska 
Wetenskaps Academiens Handlingar 1744. 

König 1747. Christian König, Lärdoms-öfning sjette tomen, om Swea rikes in- och 
utländska handel. Stockhom 1747. 

Lagerlöf 1714. Sven Lagerlöf, Wälmente Tanckar om Deßa Tiders Skadelige 
Öfwerflödigheet I Kläder och Hushåldning. Stockholm 1714. 

Lagerström 1751. Magnus Lagerström, ”Beskrifning på en Åker-vält, til kokornas 
sönderbråkande på stark Lerjord, och åkerns behöriga tilredande och myllande 
under sånings tiden, vid infallande mycken torka”, i Kongl. venska Vetenskaps 
Academiens Handlingar 1751. 

Lallerstedt 1746. Anders Lallerstedt, Compendium Ethicum, Eller Kort Inledning 
Til Dygde- eller Sede-Läran, Jämwäl ock Epitome Jurisprudentiæ Naturalis, Eller 
Kort Inledning Til Then Naturliga Lagen, Om Människans Plikt och Skyldighet, 
Erga Deum, Seipsum & alios homines, Eller Emot Gud, Sig Sielf och andra 
Mä’nniskor; Sammanskrifwen på Frågor och Swar. Stockholm 1746. 

Lambert 1768. Markisinnan av Lambert, Afhandling Om Wänskap. Upsala 1768. 
von Lantingshausen 1747. Jakob Albrecht von Lantinghausen, ”Underrättelse, 

Huru Jordpäron planteras och nyttias uti Elsas, Lotthringen, Phaltz &c. gifven 
uti et bref til Kongl. Vetensk. Acad Secreterare”, i Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academiens Handlingar 1747. 

Leche 1745. Johan Leche, ”Rön om Tättingars eller Grå-Sparwars utödande”, i 
Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1745. 

Leijell 1745. Carl Leijell, ”Rön om en nyligen uppfunnen Zink-blandad 
Kopparmalm, och at derutur utan vidare tillsats af annan koppar utbekomma en 
art messings regulag”, i Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1745. 

Lemström 1765a. [Henrik Lemström], Om Monopolier. Stockholm 1765. 
Lemström 1765b. [Henrik Lemström], Erhindringar Wid De under Riksdagen 

Utkomne Skrifter, rörande det Allmänna. Stockholm 1765. 
Lemström 1766. [Henrik Lemström], Swar på den Swenska krämarens Critique 

öfwer Ändringar wid de under Riksdagen utkomne Skrifter, rörande det Allmänna. 
Stockholm 1766 

Leuhusen 1761. [Carl Leuhusen], Tankar om de rätta och sanskyldiga medel til 
Sweriges wälmåga. Första delen. Stockholm 1761. 



Källor och litteratur 
 

 193

Leuhusen 1765. [Carl Leuhusen], Det riksfördärfweliga Swenska Öfwerflödet, Uti 
några wißa rum och ställen, samt nödige botemedel deremot, utmärkt och angifwit 
under Riksdagen i Stockholm år 1762, och nu för andra gången uplagt år 1765. 
Stockholm 1765. 

Lidbeck 1751. Erik Gustaf Lidbeck, ”Anmärkningar Om Skånska Climatet”, i 
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1751. 

Lidbeck 1754. Erik Gustaf Lidbeck, ”Rön och Anmärkningar vid Mullbärs-Träns 
uppdragande af sina frön, såsom förnämsta sättet til Silkes-Afvelens upkosmt i 
vårt kära Fädernes-Land”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 
1754. 

Lidbeck 1755a. Erik Gustaf Lidbeck, ”Beskrifning på rätte planter och tilrednings-
sättet af Färge-örten Krapp”, Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 
1755. 

Lidbeck 1755b. Erik Gustaf Lidbeck, ”Sätt, At plantera Safflor”, Kongl. Svenska 
Vetenskaps Academiens Handlingar 1755. 

Lidbeck 1755c. Erik Gustaf Lidbeck, ”Beskrifning om Gaudes eller Vaus 
plantering”, Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1755. 

Lidbeck 1755d. Erik Gustaf Lidbeck, Tal, om Skånska Plantagerna, Hållit den 18. 
Octob. 1755. Stockholm 1755. 

Lidbeck 1756a. Erik Gustaf Lidbeck, ”Beskrifning Om Rapsetens plantering och 
tilredande”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1756. 

Lidbeck 1756b. Erik Gustaf Lidbeck, ”Anmärkningar Om Silkes-Maskarnas 
skötsel”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1756. 

Lidbeck 1766. Erik Gustaf Lidbeck, Tal om Planteringar, hållet för Kongl. Vetensk. 
Academien vid Præsidii afläggande den 8. Januarii 1766. Stockholm 1766. 

Linder 1720. Johan Linder, Swenska Färge-Konst/ Med Inländske Örter/ Gräs/ 
Blommor/ Blad/ Löf/ Barkar/ Rötter/ Wexter/ och Mineralier. Stockholm 1720. 

von Linné 1740. Carl von Linné, ”Doctor Linnæi Tankar om Grunden til 
Oeconomien genom Naturkunnogheten ock Physiquen”, i Swenska Wetenskaps 
Academiens Handlingar 1740. 

von Linné 1741a. Carl von Linné, ”Upsats på de Medicinalwäxter som i Apotequen 
bewaras, och hos oß i Fädernes-landet wäxa”, i Kongl. Swenska Wetenskaps 
Academiens Handlingar 1741. 

von Linné 1741b. Carl von Linné, ”Samling af Et Hundrade Wäxter upfundna på 
Gothland, Öland och Småland”, i Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens 
Handlingar 1741. 

von Linné 1742a. Carl von Linné, ”Förtekning, Af de Färgegräs, som brukas på 
Gotland och Öland”, i Kongl Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1742. 

von Linné 1742b. Carl von Linné, ”Swenskt Höfrö”, i Kongl. Swenska Wetenskaps 
Academiens Handlingar 1742. 



Dygden som välståndets grund 

 194 

von Linné 1743. Carl von Linné, ”Anmärkning öfver Jackashapuck”, i Kongl. 
Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1743. 

von Linné 1748. Carl von Linné, ”Handling Om Skogars Plantering”, i Kongl. 
Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1748. 

von Linné 1750. Carl von Linné, Oeconomia Naturæ Eller Skaparens allvisa 
inrättning på vår jord, i agttagen vid de skapade tingens betraktande i de Tre 
Naturens Riken, till deras fortplantning, vidmagthållande och undergång. u. o. 
1750. 

von Linné 1753. Carl von Linné, ”Två nya Species Tobak”, i Kongl. Svenska 
Vetenskaps Academiens Handlingar 1753. 

von Linné 1754. Carl von Linné, ”Herr Carl Linnæi Tankar, Om nyttiga växters 
inplanterande på de Lappska Fjällen”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens 
Handlingar 1754. 

von Linné 1757. Carl von Linné, Archiaterns och Riddarens af kongl. Nordstjerne 
Orden Carl Linnæi Berättelse om the inhemska wäxter, som i brist af Säd kunna 
användas til Bröd- och Matredning. Stockholm 1757. 

von Linné 1907. Carl von Linné, Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné. 
Första afdelningen. Del I. Skrifvelser till offentliga myndigheter och till Kungl. 
Vetenskapssocieteten i Uppsala. Stockholm 1907. 

von Linné 1908. Carl von Linné, Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné. 
Första afdelningen. Del II. Skrifvelser och bref till K. Svenska Vetenskaps-
Akademien och dess sekreterare. Stockholm 1908. 

von Linné 1939a. Carl von Linné, ”Linnés avhandling Potus Theae 1765. Översatt 
och kommenterad av Gustaf Drake”, i Svenska Linnésällskapets årsskrift 22, 
Uppsala 1939.  

von Linné 1939b. Carl von Linné, ”Frågor rörande tro, moral och samhällsliv. Ett 
Linnémanuskript med kommentarer” i Svenska Linnésällskapets årsskrift 22, 
Uppsala 1939. 

von Linné 1939c. Carl von Linné, ”Tal, om märkvärdigheter uti insecterna”, i Carl 
von Linné, Fyra skrifter, Stockholm 1939. 

von Linné 1950. Carl von Linné, Officinella växter. Akademisk avhandling under 
Linnés præsidium Upsala 1753. Uppsala 1750. 

von Linné 1954. Carl von Linné, Levnadsordning under människans olika åldrar 
(Diæeta per scalam ætatis humanæ). Akademisk avhandling under Linnés presidium 
1764. Ekenäs 1954. 

von Linné 1956. Carl von Linné, Det förändrade köket (Culina mutata). Akademisk 
avhandling under Linnés presidium Upsala 1757. Ekenäs 1956.  

von Linné 1957. Carl von Linné, Carl von Linnés Öländska resa förrättad år 1741. 
Stockholm 1957. 

von Linné 1958a. Carl von Linné, Carl von Linnés Gotländska resa förrättad år 
1741. Stockholm 1958.  



Källor och litteratur 
 

 195

von Linné 1958b. Carl von Linné, Caroli Linnæi Diæta naturalis 1733. På uppdrag 
av kungliga Svenska Vetenskapsakademien utgiven av Arvid Hj. Uggla. Uppsala 
1958. 

von Linné 1958c. Carl von Linné, Ålderdomen enligt Salomo (Senium Salomoneum). 
Akademisk avhandling under Linnés præsidium 1759. Ekenäs 1958. 

von Linné 1959. Carl von Linné, Om Cholkaddrycken (de potu chokolatæ). 
Akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1765. u.o., u.å. [Ekenäs 
1959]. 

von Linné 1960a. Carl von Linné, Carl von Linnés Lappländska resa. Stockholm 
1960. 

von Linné 1960b. Carl von Linné, Carl von Linnés Dalaresa Iter Dalecarlicum. 
Stockholm 1960. 

von Linné 1961. Carl von Linné, Beskrifning om Öl. Stockholm 1961.  
von Linné 1963. Carl von Linné, Carl von Linnés Skånska resa förrättad år 1749. 

Redigerad och med inledning av Knut Hagberg. Stockholm 1963. 
von Linné 1964. Carl von Linné, Ceres noverca arctoum (Nordbornas styvmoderliga 

Ceres). Ekenäs 1964. 
von Linné 1965a. Carl von Linné, Carl von Linnés Västgötaresa förrättad 1746. 

Stockholm 1965. 
von Linné 1965b. Carl von Linné, Ätliga frukter (Fructis esculenti). Akademisk 

avhandling under Linnés presidium Uppsala 1763. Ekenäs 1965.  
von Linné 1966. Carl von Linné, Kaffedrycken (Potus Coffeæ). Akademisk 

avhandling under Linnés presidium Uppsala 1761. Ekenäs 1966. 
von Linné 1971. Carl von Linné, Flora Oeconomica, Eller Hushålls-nyttan af de i 

Swerige, Wildt wäxande Örter. Stockholm 1971.  
Ljungqvist 1745. Ljungqvist, ”Hr Directeuren Liungqvists påfund til den Svenska 

Bomullens Ränsning och redande”, i Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens 
Handlingar 1745. 

Lund 1761. Carl Fredrik Lund, ”Rön Om Fiske-Plantering uti Insjöar”, i Kongl. 
Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1761. 

Lund 1762. Carl Fredrik Lund, ”Berättelse om Spälts plantering och nytta”, i 
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1762. 

Låstbom 1764. Johan Låstbom, Försök att utröna landt-hushållningens tillstånd 
genom tabeller, Uppsala 1764. 

Löwenhielm 1751. Carl Gustaf Löwenhielm, Tal, Om landt-skötsel. Stockholm 
1751. 

Malmer 1742. Olof Malmer, ”Om Pärlemußlor ock Pärlefiskerier”, i Kongl. 
Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1742. 

Martin 1762. Anton Rolandsson Martin, ”Bergens och de mindre Fjällens 
fördelaktighet til Boskaps-skötsel, grundad på Rön”, i Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academiens Handlingar 1762. 



Dygden som välståndets grund 

 196 

Mayer 1752. Andreas Mayer, Tal Om Konst- och Handtverks-Scholors Inrättande, 
Hållit för Kongl. Vetenskaps Academien Den 25. April. 1752. Stockholm 1752.  

Melon 1751. [Jean François Melon], Et Politiskt Försök om Handelen. Stockholm 
1751. 

Mennander 1743. Carl Fredrik Mennander. ”Jämförelse emellan Landtbrukarenas 
antal i Sverige, ock Landets rymd och vidd”, i Kongl. Swenska Wetenskaps 
Academiens Handlingar 1743.  

Mennander 1766. Carl Fredrik Mennander,Tal om Folkhopens tilväxt, som grunden 
til Rikets Näringars Upkomst, hållit för Kongl. Vetensk. Academien, vid Præsidii 
nedläggande, den 2 Nov. år 1765. Stockholm 1766. 

Mennander 1769. Carl Fredrik Mennander. ”Afhandling om Åbo stifts tilväxt i 
Folkrikhet på 30 år”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1769. 

Meyer 1747. Gerhard Meyer, Tal Om det Svenska Metalarbetets Förkofring. 
Stockholm 1747. 

Modeer 1762. Adolph Modeer, ”Rön och Beskrifning Om En för Bi-skötseln 
högstskadelig Mask och Fjäril”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens 
Handlingar 1762. 

Mörk 1742-1744. Jacob Mörk (med Anders Törngren), Adalriks och Giöthildas 
äfwentyr. I-II. Stockholm 1742-1744. 

Næsman 1747. Petrus Næsman, ”Beskrifning öfver Madesiö Socken”, i Kongl. 
Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1747. 

Nordencrantz 1730. Anders Bachmanson [Nordencrantz], Arcana oeconomiae et 
commercii, eller Handelens och hushåldnings-wärkets hemligheter. Undersökte och 
på det möjeligaste sätt utforskade, pröfwade och ändteligen framstälte uti åtskilliga 
capitel och materier. Dem til tienst, som en rätt och grundelig kundskap åstunda, 
intet allenast om hwad hörer til ett borgerligit och landtmanna wäsendes 
befrämjande, utan ock deras stora egenskaper och underbara wärkan, igenom en rätt 
och ordentelig drift, och anställning af landsens bruk, manufacturer, fiskerier, handel 
och siöfart, med goda civile stadgars och förordningars eller regeringssäts tilhielp, at 
giöra ett rike eller regements-kropp i gemen stor och mäcktig, så wäl som 
undersåtarena i synnerhet konstige, och allmänt kunnige i allehanda nyttige och 
nöjsamma wettenskaper, samt wälmående, til den stora skaparens pris och ähra, och 
egen lycksalighet. Stockholm 1730. 

Nordencrantz 1756. [Anders Nordencrantz], Påminnelser Wid Manufactur-
Commissarien Eric Salanders Så kallade Genwäg til Slögder. Hwarwid bifogas 
Några oförgripeliga Tankar Om Slögder i gemen; Altsammans det Allmännas 
omdöme wördsamt understäldt wid Riksdagen år 1756. Stockholm 1756. 

Nordenschöld 1741. Anders Johan Nordenberg, ”Anledning til Åtskillige ofelbara 
Närings- och Hielpemedel, uti Hushållningen på Landet”, i Kongl. Swenska 
Wetenskaps Academiens Handlingar 1741. 



Källor och litteratur 
 

 197

Odel 1739. [Anders Odel], Det Lystra Och Belefwada Stockholm, Beskrefwet Af 
Herden CelAdOn, 1739. Stockholm 1739. 

Odel 1764. [Anders Odel], Plato om Swerige. Stockholm 1764. 
Odel 1767. [Anders Odel], Den rätta och sanna ähran, hos et folk och samhälle i 

synnerhet det Svenska. Stockholm 1767. 
Oedman 1746. Johan Oedman, Choreographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns 

Beskrifning, Så Til theß Natur/ Art och beskaffenhet under Fred och Feigd I Gamla 
urminnes Tider Under Danska Regeringen/ som til theß nu warane Tilstånd Sedan 
Thet kom, genom Freds-Fördrag Under Sweriges Crono/ Både Hwad Inbyggarenas 
Wäsende, Handel och Näring i alla Stånd widkommer, som ock alla the 
Märckwärdigheter, man kunnat på alla Orter i hwart Giäl utur dystra Mörckret 
upleta och nu i Dagsliuset bringa, efter mångas åstundan. Stockholm 1746. 

Osbeck 1757. Pehr Osbeck, ”Rön Om Kassevie-Gräsets Plantering”, i Kongl. 
Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1757. 

Palmquist 1747. Fredrik Palmquist, ”Beskrifning, Huru LinSlånor kunna beredas 
til en likhet med Bomull, både uti hvithet och sammanhang”, i Kungl. Svenska 
Vetenskaps Academiens Handlingar 1747. 

Pletz 1762. Martin Pletz, Then engelske Flygarens Rese-Beskrifning, Under hwilken 
Dikt, Grundsatsar uti then Naturliga Lagen och Folke-Rätten, Then Swenska 
Ungdomen til tjenst föreställas. Skara 1762. 

Plomgren 1740. Thomas Plomgren, ”Tankar om Handelen i gemen”, i Swenska 
Wetenskaps Academiens Handlingar 1740. 

Polhem 1740a. Christopher Polhem, ”Tanckar om Mechaniquen”, i Swenska 
Wetenskaps Academiens Handlingar 1740. 

Polhem 1740b. Christopher Polhem, ”Påminnelse wid Stål-Tillwärkningen”, i 
Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1740. 

Polhem 1740c. Christopher Polhem, ”Swar på den andra frågan i 2 Quartalet: 
Huruledes säden på en åker må ständigt kunna ökas till 40 kornet”, i Swenska 
Wetenskaps Academiens Handlingar 1740. 

Polhem 1744. Christopher Polhem, Tal öfver den vigtiga frågan: Hvad som vårt 
Kära Fädernesland hafver nu mäst af nöden til sin ständiga förkofring i längden? 
Stockholm 1744. 

Polhem 1941-1946. Christopher Polhem, Christopher Polhems brev. Uppsala 1941-
1946. 

Polhem 1951. Christopher Polhem, Christopher Polhems efterlämnade skrifter II: 
Nationalekonomiska och politiska skrifter. Uppsala 1951.  

Prince de Beaumont 1759. [Marie Le Prince de Beaumont], Samtal Emellan En 
Gouvernante och Åtskilliga förnäma Mäns Barn. Stockholm 1759. 

Pufendorf 2001. Samuel Pufendorf, Om de mänskliga och medborgerliga plikterna 
enligt naturrätten i två böcker. Stockholm 2001. 



Dygden som välståndets grund 

 198 

Qvist 1754. Bengt Qvist, ”Rön om Bly-Erts”, i Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academiens Handlingar 1754. 

Retzius 1764. Anders Jahan Retzius, ”Försök med Svensk Salep”, i Kongl. Svenska 
Vetenskaps Academiens Handlingar 1764. 

Rosensten 1737. Anders Rosensten, Tanckar, om skogars skiötzel eller Underrättelse 
om alla willa träns natur och egenskaper, som finnes uti Sweriges rike, huru de 
kunna och böra, antingen genom såning eller ock plantering updragas, at däraf 
ofelbart, med god och hastig fortgång winna skog på behörige orter af slättbygderne, 
som deraf nu lida stor brist på bränne, byggningz timber samt alla andra til 
huushåldning nödige och omistelige träwaror. Hwarjämte följer ett bihang om 
allehanda fruchtbärande träns skiötzel, som höra til trägårdar. Lund 1737. 

Rosensten 1744. Anders Rosensten, ”Anmärkningar om Kummins Aflande och 
Tilväxande”, i Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1744. 

Rosén von Rosenstein 1765. Nils Rosén von Rosenstein, Hus- och Rese-Apoteque. 
Stockholm 1765. 

Rothman 1765. [Jacob Gabriel Rothman], Skäl och Ordsaker Til Swenska Folkets 
Utflyttning, I anledning af Kongl. Swenska Wettenskaps-Academiens Upgifwne 
Fråga och gillade Swar, öfwerlämnade Til Riksens Höglofl. Ständer, Församlade wid 
Riksdagen 1765. Stockholm 1765. 

Rothof 1761. Lorentz Wolter Rothof, ”Försök Gjorde vid Mossars upodling”, i 
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1761.  

Roukonen 1765. David Davidsson Roukonen, Oförgripelige Tankar, Öfwer den 
Ost-Indiska Handelens Nytta Uti Swea Rike. Stockholm 1765. 

Ruder 1737. Gustaf Ruder, Anledning til snille-walet, eller Ungdomens snille-gåfwors 
och naturliga böjelsers bepröfwande, wal och anförande, til the wetenskaper, konster, 
ämbeten och syslor, med hwilka hwar och en kan wäl och beqwämligen tjena Gudi 
och fädernes-landet: tagen utaf the lärdas skrifter, grundad uti naturen, förestäld uti 
taflor, befästad med många försök och wissa rön, lämpad efter rikets lägenhet och 
nödtorft. Stockholm 1737. 

Rudenschöld 1748. Ulric Rudenschöld, Tal om Skogarnes Nytjande och Vård, Hållit 
Uti Kongl. Svenska Vetenskaps Academien. Stockholm 1748. 

Runeberg, E F 1760. Edvard Fredrik Runeberg, Tal, Om varors värden. Stockholm 
1760. 

Runeberg, E F 1762. Edvard Fredrik Runeberg, Tankar om penningars värden, eller 
Afhandling om växel-coursen, grundad uppå theorien af penningars värden i 
inländska handels-rörelsen. Stockholm 1762. 

Runeberg, E F 1764. Edvard Fredrik Runeberg, ”Om Svea Rikes Folk-nummer 
och Naturliga Styrka”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1764. 

Runeberg, E F 1765. [Edvard Fredrik Runeberg], Wattu-prof wid källan til Rikets 
Wanmagt. Stockholm 1765. 



Källor och litteratur 
 

 199

Runeberg, E O 1758. Ephraim Otto Runeberg, ”Beskrifning öfver Lajhela Socken 
i Österbotten”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1758. 

Runeberg, E O 1759. Ehpraim Otto Runeberg, ”Försök Til en Politisk Värdering 
på Land och Folk, i anledning af Laihela Socken”, i Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academiens Handlingar 1759. 

Runeberg, E O 1765. [Ehpraim Otto Runeberg], Instruction för den Unge 
POLÆTUS i Någre Handels-Rörelser. Stockholm 1765. 

Runeberg, E O 1766. [Ephraim Otto Runeberg], Swar Til Den Unge POLÆTUS, 
Om Handels- och Slögde-Friheten. Stockholm 1765. 

Rydelius 1731. Andreas Rydelius, Sede-Bok/ Hwar vtinnan gifwas en kort Anledning 
til Dygden, så wäl then osynliga och i hiertat förborgade; som then Synliga. Utur ett 
Sundt Förnuft vthämtat och vpsatt, hwarjom och enom, men i synnerhet Ungdomen 
och anbetrodde Lärjungar til, tienst och vpbyggelse i Dygden, såsom thet högsta 
Menniskians Goda. Stockholm 1731. 

Sahlstedt 1765a. [Abraham Sahlstedt], Den Swenska Köpmannen. Stockholm 1765. 
Sahlstedt 1765b. [Abraham Sahlstedt], Swenska Köpmannens Swar/ På några 

framstälde frågor. Stockholm 1765.  
Sahlstedt 1766. [Abraham Sahlstedt], Den Swenska Krämaren. Stockholm 1766. 
Salander 1744. Erik Salander, ”Försök om Sverige kan med egen växt föda sine 

invånare”, i Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1744.  
Salander 1745. [Erik Salander], Bihang Til Then höga Wäxel-Coursen och låga 

Handels-Balancen, samt Dyra Tiden. Med bewis, At Öfwerflöd är bättre än 
Sparsamhet; Äfwen som Förtäring gifwer Näring. Stockholm 1745.  

Salander 1746. Erik Salander, ”Rön om svensk Krapp”, i Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academiens Handlingar 1746. 

Salander 1749. [Erik Salander], Tre Blinda Fritrafware I wårt Samhälle. Stockholm 
1749. 

Salander 1754. Erik Salander, Genwäg til Slögder. Stockholm 1754. 
Salander/Röding 1750. [Erik Salander och Jakob Röding], Then Swenska Orus. 

Första Stycket: Om almänna styrkan. Stockholm 1750. 
Samzelius 1764. [Abraham Samzelius], Swenska medicinal och apothekar wäxterna 

efter genera och species upstälde. Örebro 1764. 
Sandberg 1740. Sandberg, ”Et försök ock ricktigt befunnit Medel/ at med 

sparsamhet föda Hästar och Boskap”, i Swenska Wetenskaps Academiens 
Handlingar 1740. 

Scheffer, C F 1753. Carl Fredrik Scheffer, ”Berättelse Om Mulbärs-träds 
Planteringen i Frankrike”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 
1753. 

Scheffer, C F 1755. [Carl Fredrik Scheffer], Anmärkningar vid Herr Commissarien 
Johan Fredrik Krygers Tankar om svenske fabriquerne. Stockholm 1755. 



Dygden som välståndets grund 

 200 

Scheffer, C F 1756. [Carl Fredrik Scheffer], Tillägning Til Anmärkningarne Wid 
Herr Commissarien Joh. Fredrich Krygers Tankar Om Swenske Fabriquerne. 
Stockholm 1756. 

Scheffer, C F 1767. [Carl Fredrik Scheffer] (endast översättning och urval), Någre 
utländske philosophers tankar om yppighet och sumptuariska lagar, Utdragne och på 
Swenska öfwersatte, ur en lärd Journal, kallad: Ephémérides du Citoyen ou 
Bibliotheque raisonée des sciences morales et politiques. I. Tome. 1767. Stockholm 
1768. 

Scheffer, H T 1750. Henr. Theoph. Scheffer, ”Anmärkningar Öfver Herr Nicolai 
Sälenders svar på trenne af Kongl. Vet. Academien förestälte frågor”, i Kongl. 
Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1750.  

Scheffer, H T 1759. Henr. Theoph. Scheffer, ”Historia om Påtaske-Slagen och 
deras bruk”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1759. 

Schissler 1953. Pehr Schissler, ”Herjeådalens Hushållning”, i Per Nilsson-Tannér, 
Nytryck av äldre skrifter om Jämtlands län, Tandsbyn 1953. 

Schmid 1764. [Georg Ludvig Schmid], Tankar om Handel och Yppighet. 
Öfwersättning. Stockholm 1764. 

Schultze 1750. Samuel Schultze, Tal Om Ungdomens upöfvande i landtbruk. 
Stockholm 1750. 

Schulz von Schulzenheim 1760. David Schulz von Schulzenheim, Inträdes-tal om 
barns skötsel i gemen, Hållet För Kongl. Vetenskaps Academien, den 16 April år 
1760. Stockholm 1760. 

Schönberg 1759a. [Anders Schönberg], Bref af Menalcas. Första delen. Stockholm 
1759. 

Schönberg 1759b. [Anders Schönberg], Inledning til den naturliga lagen och 
sedoläran, förra delen. Stockholm 1759. 

Schönberg 1764. [Anders Schönberg], Svar, På den af Kongl. Vetensk. Academien, 
För år 1763 framstälde Frågan: Hvad kan vara orsaken, at esådan myckenhet 
Svenskt Folk årligen flyttar ur Landet? Och genom hvilka Författningar kan det bäst 
förekommas? Stockholm 1764. 

Schönberg 1767. Anders Schönberg, Utkast om Grunderna i allmänhet, til 
Näringars Upkomst och Förfall, uti Borgerliga Samhällen; Upläst til et inträdes-tal, 
uti Kongl. Vetensk. Academien, den 1 julii 1767. Stockholm 1767. 

Schönberg Andersson 1759. Anders Schönberg Andersson, ”Anmärkningar Om 
Orr-Ungars framfödande af hemtamde Orrar”, i Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academiens Handlingar 1759. 

Skytte 1747. Carl Skytte, ”Rön At utaf Potatoes bränna brännevin”, i Kongl. 
Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1747. 

Spalding 1768. [Johann Joachim Spalding], Försök, til svar uppå den frågan: 
Hvarföre är Människan kommer i Verlden. Stockholm 1768.  



Källor och litteratur 
 

 201

Stenius 1762. Jacob Stenius, Tankar om orsakerne til måssan på ängar, samt medel 
och sätt til desz fördrifwande, såsom ock ängars upodlande at de aldrig beswäras af 
måssa. Stockholm 1762.  

Stockenström 1749. Erik Stockenström, Bergsmanna-näringens nytta och skötsel, 
förestäld uti et tal. Stockholm 1749. 

Stridsberg 1727. Magnus Stridsberg, En grundelig kundskap om swenska åkerbruket, 
först i gemen, och sedan i synnerhet, huruledes man genom planterande och jord-
materiens blandande, som der til fordras, kan drifwa sädeswäxten til en ansenlig 
ymnoghet samt på ett beqwämligit sätt och genom behändiga wercktyg, detta först på 
ett litet stycke åker, såsom ett seminarium til den allmänna åkren, bruka skal; men 
sedan efter des befundna härliga nytta öfwer alt werckstella kan. Stockholm 1727. 

Stridsberg 1754. Magnus Stridsberg, ”Ny inrättning af Väder-Rior ock Logar til 
Sädens torkning och tröskning”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens 
Handlingar 1754. 

Strömflycht 1756. [P A Strömflycht], Samtal Emellan Patrioten Argi Son Förnuftig 
och Fru Dygdig, jämte flere af bägge könen om de tilförliteligaste medel, som kunna 
tjena en hwar i sitt Stånd, at blifwa wäl och förnögdt gift, at hushålla rätt, samt i 
stöd deraf blifwa wälmående och rik, grundade på fasta skjäl och säkra 
anmärkningar fattade under upmärksamma resor. Stockholm 1756. 

Strömwall 1739. Sven Gudmund Strömwall, En Lättad och Förbättrad Lärdoms 
Wäg, Uti hwilken Alla Lärda Wettenskaper afhandlas: 1. Til Theras nytta och 
betienande uti Riket. 2. Til theras lättaste och grundeligaste Methode och Läre-art. 
3. Til the naturlige Förstånds gåfwor, som hwar och en wettenskap fordrar och 
äskar; I synnerhet. Stockholm 1739.  

Sund 1765. [Petrus Sund], Tankar om Norrlands rätta upodlings sätt. Stockholm 
1765. 

Swedenborg 1923. Emanuel Swedenborg, Psychologica being notes and observations 
on Christian Wolf’s Psychologia Empirica. Philadelphia 1923. 

Thuring 1754. Johan Eric Thuring, Inledning Til Själens Förnuftiga Kännedom och 
Styrsel, Så i anseende til dess lägre och högre Förmögenheter, som Affecter och 
Sinnets-böjelser, allom dem til tjenst, som vilja prisa sin Skapare och blifva 
förnuftiga. Stockholm 1754. 

Tiburtius 1751. Tiburtz Tiburtius, ”Försök At Utrota Landhafren utur Åkern”, i 
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1751. 

Tidström 1954. Anders Tidström, Anders Tidströms resa genom Dalarna 1754. Med 
utförlig kommentar. U.o. 1954. 

Tilas 1740a. Daniel Tilas, ”Tankar om Malmletande i anledning af löse gråstenar”, 
i Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1740. 

Tilas 1740b. Daniel Tilas, ”Mineral-Historia öfwer Osmunds-Berget uti Rättwiks 
Sochn och Öster-Dalarne”, i Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1740. 



Dygden som välståndets grund 

 202 

Tilas 1743. Daniel Tilas, ”Rön om Nordre Måssevåla Fjell, beläget in wid sjön 
Fämmund, i riksgränsen emot Österdalarne”, i Kongl. Swenska Wetenskaps 
Academiens Handlingar 1743. 

Tilas 1966. Daniel Tilas, ”Curriculum vitæ I-II 1712–1757, samt fragment av 
dagbok september–oktober 1767”, Historiska Handlingar del 38:1. Stockholm 
1966. 

Tilas 1974. Daniel Tilas, ”Anteckningar och brev från riksdagen 1765-1766. 
Utgivna genom Olof Jägerskiöld”, Kungl. Samfundets handlingar. Del 2. 
Stockholm 1974. 

Triewald 1740a. Mårten Triewald, ”Anmärkningar wid utländska Frukt- och andra 
Träds planterande i Swerige, af egna rön och försök”, i Swenska Wetenskaps 
Academiens Handlingar 1740. 

Triewald 1740b. Mårten Triewald, ”Fortsättning om Stenkols-wettenskaper”, i 
Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1740. 

Triewald 1742. Mårten Triewald, ”Twål af Ormbunke-Aska”, i i Kongl. Swenska 
Wetenskaps Academiens Handlingar 1742. 

Triewald 1743. Mårten Triewald, ”Berättelse om Ostron-fisket i England”, i Kongl. 
Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 1743. 

Triewald 1744a. Mårten Triewald, ”Rön och försök at optaga et kärr, eller myra, 
och at nytja dertil en ovan Gödsel, anställt af Bonden Täpp Matts Larsson i 
Mora Socken och Byen Noret i Dalarna”, i Kongl. Swenska Wetenskaps 
Academiens Handlingar 1744. 

Triewald 1744b. Mårten Triewald, ”Försök och lyckeligit Rön at Glycyrrhiza eller 
Spansk Lakritz kan växa i Swerige och uthärda våra vintrar”, i Kongl. Swenska 
Wetenskaps Academiens Handlingar 1744. 

Triewald 1745. Mårten Triewald, ”Rön och Försök angående möjeligheten at Svea 
Rike kunde äga egit rådt Silke”, i Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens 
Handlingar 1745. 

Tursén 1750. Erland Tursén, ”Sätt At Lättast plantera Ekar”, i Kongl. Svenska 
Vetenskaps Academiens Handlingar 1750. 

von Ungern Sternberg 1752. Mattias Alexander von Ungern Sternberg, Tankar om 
Sveriges Handel och Allmänna Hushållning. Stockholm 1752. 

Urlander 1753. Harald Urlander, ”Rön, At färga Castor-Svart Kläde och andra 
Yllne varor, med Svenska Ämnen”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens 
Handlingar 1753.  

Wallenberg 1998. Jacob Wallenberg, Samlade skrifter I. Stockholm 1998. 
Wallerius 1755. Nils Wallerius, Psychologia Empirica, ea continens quæ de Anima 

humana Indubia Experientiæ fide cognoscuntur, Methodo Scientifica Pertractata. 
Stockholm 1755. 



Källor och litteratur 
 

 203

Wargentin 1754-1755. Pehr Wargentin, ”Anmärkningar Om nyttan af årliga 
Förtekningar på födda och döda i et land”, i Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academiens Handlingar 1754-1755. 

Wargentin 1757. Pehr Wargentin, ”Anmärkningar om Climaters skiljaktighet”, i 
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1757. 

Wargentin 1766. Pehr Wargentin, ”Mortaliteten i Sverige, i anledning af Tabell-
Verket”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1766. 

Wargentin 1769. Pehr Wargentin, ”Om Stockholms Stads tilväxt i Folkriket, ifrån 
år 1721, til och med 1766”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 
1769. 

Westbeck 1753. Sacharias Westbeck, ”Beskrifning på Sköt-spiggs Fisket, och huru 
Olja kokas af denna fisk”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 
1753. 

Westbeck 1754. Sacharias Westbeck, ”Beskrifning På en Violett Färg af Sten-
Måssa”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1754. 

Westbeck 1760. Sacharias Westbeck, Om skogars och bränsls fulla besparning, wid 
all spanmåls och andra tings torkande, och wid åtskilliga wånings-rums wärmande, 
samt om rökegångars förbättrande och bästa inrättande. Stockholm 1760. 

Westerman 1768. Johan Westerman, Inträdes-tal, Om Svenska Näringarnes 
Undervigt emot de Utländske, förmedelst en trögare Arbetsdrift. Hållet uti Kongl. 
Vetenskaps Academien, D. 24. Februarii 1768. Stockholm 1768.  

Vetenskapsakademien 1741. ”Beskrifning på Kyrko-Herden Westbecks Sånings-
Machin, som omtalas uti 1740 års Handlingar”, i Kongl. Swenska Wetenskaps 
Academiens Handlingar 1741. 

Vetenskapsakademien 1750. ”Utur Kongl. Vetenskaps Academiens Dagbok, 
inkomna Bref och Handlingar för Januarii, Februarii och Marti Månader 1750”, 
i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1750. 

Vetenskapsakademien 1760. Utdrag af Kongl. Vetenskaps Academiens Dagbok, 
samt några inkomna Bref och Berättelser”, i Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academiens Handlingar 1760. 

Vetenskapsakademien 1761. Utdrag af Kongl. Vetenskaps Academiens Dagbok”, i 
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1761. 

Vetenskapsakademien 1763a. ”Utdrag Af Kong. Vetenskaps Academiens Dagbok”, 
i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1763 (första kvartalet). 

Vetenskapsakademien 1763b. ” Utdrag Af Kong. Vetenskaps Academiens Dagbok 
samt inkomna Rön”, i Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar 1763 
(tredje kvartalet). 

Winblad 1752. Carl Winblad, ”En för elds-våda säker Rija, som derjämte kan tjäna 
til en god Kölna, samt tork- och rök-hus”, i Kong. Svenska Vetenskaps Academiens 
Handlingar 1752. 

Winblad 1761. Carl Winblad, Afhandling om mur- och tak-tegelbruks inrättande, 
jämte beskrifning huru tegel på fördelaktigt sätt brännes med stor besparing af wed, 



Dygden som välståndets grund 

 204 

samt nödiga ritningar på lerbråkor, lador och ugnar, förestälta uti 6 kopparstycken. 
Stockholm 1761. 

Witterhets Arbeten 1759. Svenska Vitterhetssamfundets faksimilutgåvor 2:1. 
Witterhets Arbeten I (1759). Stockholm 1990. 

Wolff 1728. Christian Wolff, Christian Wolffs grundeliga Underrättelse Om Rätta 
Orsaken Til Sädens Vnderbara Förökelse, Uti Hwilken tillika förklaras Träns och 
Plantors Wäxt igemen; Såsom Första Profwet, af Undersökandet om Plantors Wäxt, 
på Tyska först vtgifwen; Sedermera alla Hushållare i gemen och i synnerhet Ultuna 
Laboratortil tienst, på Swenska öfwersatt. Stockholm 1728. 

Wolff 1968. Christian Wolff, Gesammelte Werke. II. Abteilung. Lateinische 
Schriften. Band 5. Psychologia Empirica. Hildesheim 1968. 

Wrede 1743. Henrik Jakob Wrede, Tal Om et Borgerligt Samhälles Eller Et Land 
och Rikes rätta Styrka, samt Sätt och utvägar at komma där til, Hållit för Kongl 
Svenska Vetenskaps Academien den 26 Januarii år 1743. Stockholm 1743. 

Litteratur 

Adolfsson 2000. Maria Adolfsson, Fäderneslandets kännedom. Om svenska 
ortsbeskrivningsprojekt och ämbetsmäns folklivsskildringar under 1700- och 1800-
talet. Stockholm 2000. 

Ahlström 1966. Gunnar Ahlström, De mörka bergen. En krönika om de lappländska 
malmfälten. Stockholm 1966. 

Allzén 1979. Britta Allzén, ”Yppighets nytta” Liten encyklopedi över människor, idéer 
och dyrbarheter i svensk rokoko. Malmö 1979. 

Ambrosiani 1923. Sune Ambrosiani, ”Papperstillverkningen i Sverige intill 1800-
talets mitt”, i Molæ Chartariæ Suecanæ. Svenska pappersbruksföreningens 
tjugofemårsskrift I. Stockholm 1923. 

Andersson 1946. Bror A Andersson, Anders Berch och det svenska lantbruket. 
Stockholm 1946. 

Artéus 2001. Gunnar Artéus, ”Lysande undantag. Antilyxförordningarna som 
indikator på officerskårens status i frihetstidens Sverige”, i Gunnar Artéus, 
Vetenskap som livsäventyr. Samhälle, krig och historia. Stockholm 2001.  

Bæckström 1930. Arvid Bæckström, Rörstrand och dess tillverkningar 1726–1926. 
En konst- och kulturhistorisk bakgrund. Stockholm 1930.  

Boëthius 1922. Bertil Boëthius, ”Benzelstierna, Lars”, i Svensk biografiskt lexikon, 
band 3. Stockholm 1922. 

Boëthius 1927. Bertil Boëthius, ”Carleson, Edvard”, i Svenskt biografiskt lexikon, 
band 7. Stockholm 1927. 

Boëthius 1939. Bertil Boëthius, Skogen och bygden. Stockholm 1939. 
Bringéus 1963. Nils-Arvid Bringéus, Brännodling. En historisk-etnologisk 

undersökning. Lund 1963. 



Källor och litteratur 
 

 205

Broberg 1975. Gunnar Broberg, Homo Sapiens L. Studier i Carl von Linnés 
naturuppfattning och människolära. Stockholm 1975. 

Brohed 1973. Ingmar Brohed, Stat – Religion – Kyrka. Ett problemkomplex i svensk 
akademisk undervisning under 1700-talet. Stockholm 1973. 

Brolin 1953. Per-Erik Brolin, Hattar och mössor i borgarståndet 1760-1766. 
Uppsala 1953. 

Bäck 1984a. Kalle Bäck, ”Brännvinspolitik och bondeopposition 1756-1760”, i 
Kalle Bäck (red.), Skog och brännvin. Studier i näringspolitiskt beslutsfattande i 
Norden på 1700-talet. Oslo 1984.  

Bäck 1984b. Kalle Bäck, ”Skogspolitik och bondeopposition 1734-1756”, i Kalle 
Bäck (red.), Skog och brännvin. Studier i näringspolitiskt beslutsfattande i Norden 
på 1700-talet. Oslo 1984.  

Böök 1907. Fredrik Böök, Romanens och prosaberättelsens historia i Sverige intill 
1809. Stockholm 1907. 

Carlén 1997. Stefan Carlén, Staten som marknadens salt. En studie i 
institutionsbildning, kollektivt handlande och tidig välfärdspolitik på en strategisk 
varumarknad i övergången mellan merkantilism och liberalism 1720-1862. 
Stockholm 1997. 

Cavallin 2001. Maria Cavallin, ”En ämbetsmans hederliga leverne: synen på den 
svenska ämbetsmannen i en pamflettdebatt 1764-1765”, i Börje Harnesk och 
Marja Taussi Sjöberg (red.), Mellan makten och menigheten. Ämbetsmän i det 
tidigmoderna Sverige. Stockholm 2001. 

Christensson 1996. Jakob Christensson, Lyckoriket. Studier i svensk upplysning. 
Stockholm 1996. 

Clemensson 1958. Gustaf Clemensson, ”Kolbrytning och kolfältsundersökningar 
norr om Hälsingborg 1600-1737”, i Clemensson (red.), Stenkol och lera. 
Skildringar kring Höganäsbolagets och dess föregångares verksamhet. 2. Kolbrytning 
och kolfältsundersökningar i Skåne från 1658 till 1737. Uppsala 1958. 

Dahl & Eriksson 1972. Eva-Lena Dahl & Nils Eriksson, ”Urborgaren. En studie i 
en merkantilistisk människo- och samhällssyn”, i Idé och lärdom. Lund 1972. 

Danielsson 1998. Ing-Mari Danielsson, Den bildade smaken. Målade dekorationer 
hos borgerskapet i frihetstidens Stockholm. Stockholm 1998. 

Delblanc 1965. Sven Delblanc, Ära och minne. Studier kring ett motivkomplex i 
1700-talets litteratur. Stockholm 1965.  

Dyberg 1946. Nils Olof Dyberg, Olof Dalin och tidsidéerna. En komparativ 
undersökning av hans diktning till omkring 1750. Uppsala 1746. 

Edgren 2001. Monika Edgren, Från rike till nation. Arbetskraftspolitik, 
befolkningspolitik och nationell gemenskapsformering i Sverige under 1700-talet. 
Lund 2001.  

Edlund 1956. Sven Edlund, ”Dalins Argus och begåvningsurvalet”, i Samlaren 
1956. 



Dygden som välståndets grund 

 206 

Ek 1959. Sven B Ek, ”Dräktförordningarnas samhälleliga bakgrund”, i RIG 1959. 
Ekegård 1924. Einar Ekegård, Studier i svensk handelspolitik under den tidigare 

frihetstiden. Upsala 1924. 
Ericsson, T 1987. Tom Ericsson, Vision och verklighet. Landshövding Gabriel 

Gyllengrips riksdagsrelation år 734. Umeå 1987. 
Ericsson, B 1990. Birgitta Ericsson, ”Frihetstidens näringspolitik”, i Jämten 1990. 
Eriksson, G 1969. Gunnar Eriksson, Botanikens historia i Sverige intill år 1800. 

Stockholm 1969.  
Eriksson, G 1999. Gunnar Eriksson, ”Begreppet barockvetenskap”. Lychnos 1999. 
Eriksson, N 1973. Nils Eriksson, Dalin – Botin – Lagerbring. Historieforskning och 

historieskrivning i Sverige 1747-1787. Göteborg 1973. 
Evers 1923. Artur Evers, Den svenska brännvinslagstiftningens historia under 

frihetstiden till hattväldets fall. Lund 1923. 
Fahlbeck 1915-1916. Erik Fahlbeck, ”Studier öfver frihetstidens politiska idéer”, i 

Statsvetenskaplig tidskrift 1915-1916. 
Forsman 1947. Karl Forsman, ”Studier i det svenska 1700-talets ekonomiska 

litteratur”, i Historiska och litteraturhistoriska studier 1947.  
Franzén 1971-1973. Olle Franzén, ”Högström, Pehr”, i Svenskt biografiskt lexikon, 

band 19. Stockholm 1971-1973. 
Franzén 1985-1987. Olle Franzén, ”Meldercreutz, Jonas”, i Svenskt biografiskt 

lexikon, band 25. Stockholm 1985-1987. 
Frohnert 1996. Pär Frohnert, ”Policeybegriff und Policeygesetzgebung im 

frühmodernen Schweden”, i Michael Stolleis (red.), Policey im Europa der 
Frühen Neuzeit. Frankfurt-Am-Main 1996. 

Frängsmyr, C 2000. Carl Frängsmyr, Klimat och karaktär. Naturen och människan i 
sent svenskt 1700-tal. Stockholm 2000. 

Frängsmyr, T 1971-1972. Tore Frängsmyr, ”Den gudomliga ekonomin. Religion 
och hushållning i 1700-talets Sverige”, i Lychnos 1971-1972. 

Frängsmyr, T 1972. Tore Frängsmyr, Wolffianismens genombrott i Uppsala. 
Frihetstida universitetsfilosofi till 1700-talets mitt. Uppsala 1972. 

Frängsmyr, T 1993. Tore Frängsmyr, Sökandet efter upplysningen. En essä om 1700-
talets svenska kulturdebatt. Höganäs 1993. 

Grill 1985. Berit Grill, ”Centralmakten och lösdrivarproblemet i mitten av 1700-
talet”, i 1700-talsstudier tillägnade Birgitta Ericsson. Stockholm 1985. 

Grönlund 1949a. Otto Grönlund, ”Pehr Elvius och befolkningsstatistiken åren 
1744-1749. Ett tvåhundraårsminne”, i Statsvetenskaplig tidskrift 1949. 

Grönlund 1949b. Otto Grönlund, ”Ärkebiskop Erik Benzelius d.y. och den 
svenska befolkningsstatistikens uppkomst”, i Statsvetenskaplig tidskrift 1949. 

Göransson 1972. Sverker Göransson, Världsföraktaren. Studier kring ett motiv i 
frihetstidens litteratur. Göteborg 1972.  



Källor och litteratur 
 

 207

Hallander 1992. Håkan Hallander, ”Får och fårskötsel i Sverige vid slutet av 
stormaktstiden”, i Får och Potatis. Jonas Alströmer 1727 och 1732. Veberöd 
1992.  

Hanssen 1942. Börje Hanssen, ”Jacob Faggot som ekonomisk författare”, i Kungl. 
Lantbruksakademiens tidskrift 1942. 

Harnesk 1986. Börje Harnesk, ”Patriarkalism och lönearbete: teori och praktik 
under 1700- och 1800-talen”, i Historisk tidskrift 1986. 

Hebbe 1939. Per Magnus Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen. 1. Från äldsta 
tid t. o. m. år 1800. Bibliografisk förteckning. Uppsala 1939. 

Heckscher 1922. Eli F Heckscher, ”Produktplakatet: den gamla svenska 
sjöfartspolitikens grundval”, i Ekonomi och historia. Stockholm 1922. 

Heckscher 1936. Eli F Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa. 
Första delen. Före frihetstiden. Andra halvbandet. Stockholm 1936. 

Heckscher 1942. Eli F Heckscher, ”Linnés resor – den ekonomiska bakgrunden”, i 
Svenska Linné-sällskapets årsskrift 1942. 

Heckscher 1949. Eli F Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa. 
Andra delen. Det moderna Sveriges grundläggning. Andra halvbandet. Stockholm 
1949. 

Heckscher 1953. Eli F Heckscher, Merkantilismen. I-II. Stockholm 1953. 
Hedenborg 2004. Susanna Hedenborg, Reproduktionens resurser. Spädbarnsvård i 

Stockholm 1750-1850. Lund 2004. 
Heikkonen 1975. Antero Heikkonen, ”Hattarnas skolpolitik” i Historisk tidskrift 

för Finland 1975. 
Helander 1927. Abel Helander, Daniel Niklas v. Höpken 1669-1727. Stockholm 

1927. 
Helmius 1994. Agneta Helmius, ”Könens upplysning?”, i Upplysningens miljöer. Ett 

nordiskt perspektiv. Lund 1994. 
Hennings 1935. Beth Hennings, Gustav III som kronprins. Stockholm 1935. 
Herlitz 1974. Lars Herlitz, Fysiokratismen i svensk tappning 1767-1770. Göteborg 

1974. 
Herlitz 1991. Lars Herlitz, ”Det civila samhället och Sveriges underutveckling. 

Anders Bachmanson från Arcana till Anatomia”, i Scandia 1991. 
Herlitz 2003. Lars Herlitz, ”Nordencrantz, Christiernin och den monetära 

debatten på 1760-talet”, i i Marie Christine Skuncke och Henrika Tandefelt 
(red.), Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766-1772. 
Stockholm och Helsingfors 2003. 

Hesselman och Lamm 1919. Bengt Hesselman och Martin Lamm, Then Swänska 
Argus. Tredje Delen. Inledning och kommentar samt ordlista. Stockholm 1919. 

Hirschman 1977. Albert O Hirschman, The Passions and the Interests. Political 
Arguments for Capitalism before its Triumph. Princeton 1977. 



Dygden som välståndets grund 

 208 

Hjelt, A 1900. August Hjelt, Det svenska Tabellverkets uppkomst, organisation och 
tidigare verksamhet. Några minnesblad ur den svensk-finska befolkningsstatistikens 
historia. Helsingfors 1900. 

Hjelt, O 1893. Otto E A Hjelt, Svenska och finska medicinalverkets historia 1663–
1812. Tredje delen. Helsingfors 1893. 

Högberg 1961. Staffan Högberg, Kungl. Patriotiska sällskapets historia med särskild 
hänsyn till den gustavianska tidens agrara reformsträvanden. Stockholm 1961. 

Högberg 1969. Staffan Högberg, Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet. Stapelvaror 
i svensk import och export 1738-1808. Stockholm 1969.  

Högnäs 1988. Sten Högnäs, Människans nöjen och elände. Gyllenborg och 
upplysningen. Lund 1988. 

Hörnström 1943. Erik Hörnström, Anders Odel. En studie i firhetstidens litteratur- 
och kulturhistoria. Uppsala 1943.  

Isacson 1998. Maths Isacson, ”Bergskollegium och den tidigindustriella 
järnhanteringen”, i Daedalus. Tekniska museets årsbok 1998. 

Jarrick 1997. Arne Jarrick, Kärlekens makt och tårar. En evig historia. Stockholm 
1997. 

Jarrick 1998. Arne Jarrick, ”Visst fanns det en upplysning i Sverige!”, i Ronny 
Ambjörnsson, Pär Eliasson och Björn Olsson (red.), Upplysningen i periferin. 
Umeå 1998. 

Johannesson 1997. Kurt Johannesson, ”Om furstars och aristokraters dygder. 
Reflexioner kring Johannes Schefferus Memorabilia”, i Sten Åke Nilsson och 
Margareta Ramsay (red.), 1600-talets ansikte. Symposier på Krapperups borg 3. 
Krapperup 1997. 

Johannisson 1979/1980. Karin Johannisson, ”Naturvetenskap på reträtt. En 
diskussion om naturvetenskapernas status under svenskt 1700-tal”, i Lychnos 
1979/1980. 

Johannisson 1988. Karin Johannisson, Det mätbara samhället. Statistik och 
samhällsdröm i 1700-talets Europa. Stockholm 1988. 

Johansson, U 1983. Ulla Johansson, ”Fattigvård i Sverige under 1700-talet”, i 
Oppdaginga af fattigdomen. Oslo 1983. 

Josephson 1942. Lennart Josephson, Kellgren och samhället. Kritik och satir till 
mitten av 1780-talet. Uppsala 1942. 

Juhlin-Dannfelt 1913. Herman Juhlin Dannfelt, Kungl. Landtbruksakademien 
1813-1912 samt Svenska Landthushållningen under nittonde århundradet. 
Stockholm 1913. 

Karlsson 1985. Per-Arne Karlsson, ”Merkantilismen och borgarståndets 
differentiering. Striden om stadsprivilegierna på riksdagen 1726-27”, i 1700-
talsstudier tillägnade Birgitta Ericsson. Stockholm 1985. 



Källor och litteratur 
 

 209

Karlsson 1989. Per-Arne Karlsson, ”Housekeeping Ideology and Equilibrium 
Policy in Eighteenth-Century Sweden”, i Scandinavian Economic History Review 
1989. 

Karlsson 1990. Per-Arne Karlsson, ”1700-talets samhälls- och människosyn”, i 
Historisk tidskrift 1990. 

Kjellberg 1953. Sven T Kjellberg, ”Ur lerans och stenkolens kulturhistoria”, i 
Gustaf Clemensson (red.), Stenkol och lera. Skildringar kring Höganäsbolagets och 
dess föregångares verksamhet. 1. Inledande översikter. Stenkolsbrytningen i Skåne 
intill 1658. Uppsala 1953. 

Kjellin 1952. Gunnar Kjellin, Rikshistoriografen Anders Schönberg. Studier i 
riksdagarnas och de politiska tankesättens historia 1760-1809. Lund 1952. 

Klinge 1996. Matti Klinge, ”Télémaques budskap i Sverige”, i Det roliga börjar hela 
tiden. Bokförläggare Kjell Peterson 60 år den 20 december 1996. Stockholm 1996. 

Kuisma 1984. Markku Kuisma, ”Den riksomfattande skogspolitiken, de regionala 
strävandena och böndernas intressen. Några aspekter på det skogspolitiska 
beslutsfattandet (Finland 1738 – ca 1770)”, i Kalle Bäck (red.), Skog och 
brännvin. Studier i näringspolitiskt beslutsfattande i Norden på 1700-talet. Oslo 
1984.  

Lagerroth 1915. Fredrik Lagerroth, Frihetstidens författning. En studie i den svenska 
konstitutionalismens historia. Stockholm 1915. 

Lamm 1908. Martin Lamm, Olof Dalin. En litteraturhistorisk undersökning af hans 
verk. Uppsala 1908. 

Lamm 1918. Martin Lamm, Upplysningstidens romantik. Den mystiskt sentimentala 
strömningen i svensk litteratur. Förra delen. Stockholm 1918. 

Legnér 2002. Mattias Legnér, ”Geografin i fosterlandets tjänst. De ekonomiska 
ortbeskrivningarna i Sverige cirka 1740-1790”, i Historiska och 
litteraturhistoriska studier 77, 2002.  

Legnér 2004. Mattias Legnér, Fäderneslandets rätta beskrivning. Mötet mellan 
antikvarisk forskning och ekonomisk nyttokult i 1700-talets Sverige. Helsingfors 
2004. 

Lewan 1985. Bengt Lewan, Med dygden som vapen. Kring begreppet dygd i svensk 
1700-talsdebatt. Stockholm 1985. 

Liedman 1986. Sven-Eric Liedman, Den synliga handen. Anders Berch och 
ekonomiämnena vid 1700-talets svenska universitet. Stockholm 1986. 

Lindberg 1980. Bo Lindberg, ”Teokratisk åskådning och naturrätt”, i 17 uppsatser i 
svensk idé- och lärdomshistoria. Uppsala 1980.  

Lindberg 1990. Bo Lindberg, ”Gestalter i svensk lärdomshistoria 6. Henrik Hassel 
– humanist och utilist”, i Lychnos 1990. 

Lindberg 1994. Bo Lindberg, ”Utilism och upplysning – exemplet Åbo”, i Gunnar 
Broberg (red.), Upplysningens miljöer. Ett nordiskt perspektiv. Lund 1994.  



Dygden som välståndets grund 

 210 

Lindberg, Bo H, 1992. Bo H Lindberg, Praemia et Poenae. Etik och straffrätt i 
Sverige i tidig ny tid. Band I. Rättsordningen. Vol. I. Uppsala 1992. 

Lindqvist, J 2002. Janne Lindqvist, Dygdens förvandlingar. Begreppet Dygd i 
tillfällestryck till handelsmän före 1780. Uppsala 2002. 

Lindqvist, S 1984. Svante Lindqvist, Technology on Trial. The Introduction of Steam 
Power Technology into Sweden, 1715-1736. uppsala 1984.  

Lindroth 1965-1966. Sten Lindroth, “Linné – legend och verklighet”, i Lychnos 
1965-1966. 

Lindroth 1975. Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden. Stockholm 
1975. 

Löfberg 1949. David Löfberg, Det nationalekonomiska motivet i svensk pedagogik 
under 1700-talet. Uppsala 1949.  

Magnusson 1989. Lars Magnusson, ”Korruption och borgerlig ordning. Naturrätt 
och ekonomisk diskurs i Sverige under Frihetstiden”. Uppsala Papers in 
Economic History, Uppsala 1989. 

Magnusson 1999. Lars Magnusson, Merkantilism. Ett ekonomiskt tänkande 
formuleras. Stockholm 1999. 

Magnusson 2001. Lars Magnusson, Äran, korruptionen och den borgerliga 
ordningen. Stockholm 2001. 

Magnusson 2003. Lars Magnusson, ”Den ekonomiska diskussionen under 
frihetstiden – ett framlängesperspektiv”, i Marie Christine Skuncke och Henrika 
Tandefelt (red.), Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 
1766-1772. Stockholm och Helsingfors 2003. 

Malm 2001. Mats Malm, Textens auktoritet. De första svenska romanernas villkor. 
Stockholm 2001. 

Melkersson 1997. Martin Melkersson, Staten, ordningen och friheten. En studie av 
den styrande elitens syn på statens roll mellan stormaktstiden och 1800-talet. 
Uppsala 1997. 

Montgomery 1933. Arthur Montgomery, ”Tjänstehjonsstadgan och äldre svensk 
arbetarpolitik”, i Historisk tidskrift 1933. 

Mustelin 1982-1983. Olof Mustelin, ”Pehr Kalm om våra inhemska växters nytta”, 
i Svenska Linnésällskapets årsskrift 1982-1983.  

Mäntylä 1984. Ilkka Mäntylä, ”Brännvinets användning och dess betydelse under 
frihetstiden”, i Kalle Bäck (red.), Skog och brännvin. Studier i näringspolitiskt 
beslutsfattande i Norden på 1700-talet. Oslo 1984.  

Nordenmark 1939. N V E Nordenmark, Pehr Wilhelm Wargentin. Kungl. 
Vetenskapsakademiens sekreterare och astronom 1749-1783. Uppsala 1939. 

Nordin, S 1996. Svante Nordin, ”Dygd och medborgarskap. Några preliminära 
reflektioner”, i Svante Nordin & Rebecka Lettevall, Dygd och medborgarskap i 
1700-talets politiska tänkande. Lund 1996. 



Källor och litteratur 
 

 211

Nordin, J 2003. Jonas Nordin, ”Frihetstidens radikalism”, i Marie Christine 
Skuncke och Henrika Tandefelt (red.), Riksdag, kaffehus och predikstol. 
Frihetstidens politiska kultur 1766-1772. Stockholm och Helsingfors 2003. 

Nováky 1993. György Nováky, ”Den ansvarsfulle handelsmannen”, i Makt och 
vardag. Hur man styrde, levde och tänkte under svensk stormaktstid. Stockholm 
1993. 

Nyholm 1967-1969. Leo Nyholm, ”Gyllengrip, Gabriel”, i Svenskt biografiskt 
lexikon, band 17. Stockholm 1967-1969. 

Nyström 1974. Per Nyström, ”Thomas Thorilds lära om harmonin och dess 
idéhistoriska bakgrund. En linje i den gustavianska tidens politiska 
ideologibildningar”, i Historieskrivningens dilemma och andra studier. Stockholm 
1974. 

Nyström 1983. Per Nyström, Stadsindustriens arbetare före 1800-talet. Stockholm 
1983. 

Odén 1925. Sven Odén, ”Brandt, Georg”, i Svenskt biografiskt lexikon, band 5. 
Stockholm 1925. 

Ohlson 1939. Nils G Ohlson, Det pedagogiska problemet i Sverige under frihetstiden 
och gustavianska tiden (till omkring år 1805). En översikt. Stockholm 1939. 

Olsson 1963. Gunnar Olsson, Hattar och mössor. Studier över partiväsendet i Sverige 
1751-1762. Göteborg 1963. 

Osvald 1956-1957. Hugo Osvald, ”Linnés höfrö. Till frågan om Linnés förtjänster 
om svensk ängsskötsel”, i Svenska Linnésällskapets årsskrift 1956-1957. 

Patoluoto 1979. Ilkka Patoluoto, ”Nyttobegreppet i 1700-talets Sverige”, i 
Historisk tidskrift för Finland 1979. 

Petander 1912. Karl Petander, De nationalekonomiska åskådningarna i Sverige 
sådana de franträda i litteraturen. I. 1718–1765. Stockholm 1912.  

Peterson 1984. Bo Peterson, ”’Yppighets Nytta och Torftighets Fägnad’ 
Pamflettdebatten om 1766 års överflödsförordning”. i Historisk tidskrift 1984.  

von Platen 1957. Magnus von Platen, ”Dalins politiska satirer”, i Samlaren 1957. 
Pulma 1983. Panu Pulma, ”’Rätta fattiga eller lättingar’ – frihetstidens inhysingar”, 

i Historisk tidskrift för Finland 1983. 
Pulma 1985. Panu Pulma, Fattigvård i frihetstidens Finland. En undersökning om 

förhållandet mellan centralmakt och lokalsamhälle. Helsinki 1985. 
Qvarsell 1981. Roger Qvarsell, ”Hälsan och det naturliga livet”, i Naturligtvis. 

Uppsatser om natur och samhälle tillägnade Gunnar Eriksson. Umeå 1981.  
Runefelt 2001. Leif Runefelt, Hushållningens dygder. Affektlära, hushållningslära och 

ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid. Stockholm 2001. 
Runefelt 2004. Leif Runefelt, ” Dygden, nyttan och begären. Affektläran i 

frihetstida etisk och psykologisk litteratur”, i Lychnos 2004. 
Ryman 1978. Björn Ryman, Eric Benzelius d. y. En frihetstida politiker. Stockholm 

1978. 



Dygden som välståndets grund 

 212 

Sallnäs 1947. Birger Sallnäs, Samuel Åkerhielm d. y. En statsmannabiografi. Lund 
1947. 

Sandberg 1949. Erik Sandberg, ”Merkantilism och kyrkopolitik”, i Kyrkohistorisk 
årsskrift 1949. 

Sandblad 1971-1972. Henrik Sandblad, ”Linneanen Peter Hernquist, medicinen 
och upplysningsfilosofien”, i Lychnos 1971-1972. 

Sandblad 1979. Henrik Sandblad, Världens nordligaste läkare. Medicinalväsendets 
första insteg i Nordskandinavien 1750-1810. Stockholm 1979.  

Schauman 1910. Georg Schauman, Studier i frihetstidens nationalekonomiska 
litteratur. Idéer och strömningar 1718-1740. Helsingfors 1910. 

Stavenow 1907. Ludvig Stavenow, Frihetstiden. Dess epoker och kulturliv. Göteborg 
1907. 

Strindberg 1935. Axel Strindberg, Arbetare och radikaler i 1700-talets Sverige. En 
studie i den tidiga svenska radikalismen; utgående från en analys av P. U. Enboms 
fabriksflickan. Stockholm 1935. 

Stålmarck 1974. Torkel Stålmarck, Jacob Mörk. Studier kring våra äldsta romaner. 
Stockholm 1974. 

Svanberg 1956-1957. Olof Svanberg, ”Pan Svecicus. Ett linneanskt 
forskningsarbete av aktuell betydelse”, i Svenska Linnésällskapets årsskrift 1956-
1957. 

Svanfeldt 1937. Gunnar Svanfeldt, Posten 1768-1769 och dess författare. Ett 
litteraturhistoriskt bidrag till studiet av frihetstidens sista skede. Uppsala 1937. 

Svenska Akademiens ordbok (SAOB).  
Sörlin 1988. Sverker Sörlin, Framtidslandet. Debatten om Norrland och 

naturresurserna under det industriella genombrottet. Stockholm 1988. 
Tegengren 1934. Helmer Tegengren, ”Försök till saltproduktion i Sverige och 

Finland på 1500-, 1600- och 1700-talen”. Historisk tidskrift för Finland 1934. 
Utterström 1957. Gustaf Utterström, Jordbrukets arbetare. Levnadsvillkor och 

arbetsliv på landsbygden från frihetstiden till mitten av 1800-talet. Stockholm 
1957. 

Widmalm 1990. Sven Widmalm, Mellan kartan och verkligheten. Geodesi och 
kartläggning 1695-1860. Uppsala 1990. 

Wieselgren, S 1895. Sigfrid Wieselgren, Sveriges fängelser och fångvård från äldre 
tider till våra dagar. Ett bidrag till svensk kulturhistoria. Stockholm 1895. 

Wieselgren, O 1912. Oscar Wieselgren, Yppighets nytta. Ett bidrag till de 
ekonomiska åskådningarnas historia i Sverige under det adertonde århundradet. 
Uppsala 1912. 

Virrankoski 1995. Pentti Virrankoski, Anders Chydenius. Demokratisk politiker i 
upplysningens tid. Stockholm 1995. 



Källor och litteratur 
 

 213

Wohlin 1908. Nils Wohlin, Emigrationsutredningen, bilaga 1. 
Utvandringslagstiftning. Öfversikt af dess utveckling och nuvarande beskaffenhet i 
Europas olika stater. Stockholm 1908 

Zenzén 1931a. Nils Zenzén, ”Cronstedt, Axel Fredrik”, i Svenskt biografiskt lexikon, 
band 9. Stockholm 1931. 

Zenzén 1931b. Nils Zenzén, ”Daniel Tilas om geologin i svensk-norska 
gränstrakter”, i Geologiska Föreningen i Stockholms förhandlingar 1931.  

Åmark 1915. Karl Åmark, Spannmålshandel och spannmålspolitik i Sverige 1719-
1830. Stockholm 1915. 

Ödeen 1996. Mats Ödeen, ”Hwem skulle jag väl wara nu? Politisk teater – ett hus 
med många våningar”, i Entré 1996. 

Ödman 1995. Per-Johan Ödman, Kontrasternas spel – en svensk mentalitets- och 
pedagogikhistoria. II. Stockholm 1995. 

Öhrberg 2001. Ann Öhrberg, Vittra fruntimmer. Författarroll och retorik hos 
frihetstidens kvinnliga författare. Uppsala 2001. 



Personregister 

Adelcrantz, Carl Fredrik, 106, 115. 
118, 126 

Adolf Fredrik, 177 
Adolfsson, Maria, 68 
Alströmer, Jonas, 51, 71, 126f, 130 
Alströmer, Patrick, 51 
Ankarcrona, Theodor, 48, 53, 55, 143, 
162f 

Arckenholtz, Johan, 92f, 95 
Arfwedson, Abraham, 64 
Arfwedson, Jacob, 64 
Aristoteles, 22 
Bachmanson, Anders – se 
Nordencrantz 

Becher, Joachim, 147 
Bellman, Carl Michael, 118 
Bennet, Stephen, 50 
Benzelius, Erik, d y, 104, 127 
Benzelstierna, Lars, 65 
Berch, Anders, 12, 14, 37f, 45, 48, 50, 
53, 63, 75, 79-81, 85, 89, 96, 108f, 
111f, 116f, 120, 122f, 126, 129, 132-
134, 138f, 143f, 146-148, 150, 153, 
158, 160-162, 164, 168 

Bergius, Johan Petter, 59 
Bielke, Sten, 53, 62, 73 
Bode, Heinrich, 105, 115 
Boëthius, Bertil, 145 
Boije, Carl Gustaf, 52 
Bonde, Gustaf, 62 
Botin, Anders, 115f, 118, 120 
Brandt, Georg, 66 
Brauner, Johan, 52 
Brelin, Nils Johan, 60 
Browallius, Johan, 42f, 74, 107, 109, 
119, 122 

Busser, Johan Benedict, 22 
Bäck, Abraham, 135f, 167 
Bäck, Kalle, 59 

Carleson, Carl, 37, 69, 81, 84, 88f, 
92f, 95, 104, 126, 134, 137, 147, 155 

Carleson, Edvard, 51, 64 
Cato den äldre, 67, 82, 85f 
Cederhielm, Carl Gustaf, 
Cederhielm, Carl Wilhelm, 60 
Celsius, Anders, 147 
Christiernin, Pehr Niklas, 10, 45, 68, 
106, 170 

Chydenius, Anders, 12f, 40, 143, 149, 
153, 164, 168f, 171, 173f 

Cronander, Jacob, 173 
Cronstedt, Axel Fredrik, 65f 
Cronstedt, Carl Johan, 60, 68 
von Dalin, Olof, 36, 45, 83, 88f, 97, 
103-105, 111-113, 118, 120, 123, 
126, 147f, 150f 

af Darelli, Anders, 59 
Davenant, Charles, 92 
Davidsson Roukonen, David, 94 
De Geer, Carl, 70 
Delblanc, Sven, 123 
Derham, William, 34f 
Edgren, Monika, 134, 136 
Ehrenmalm, Arwid, 54 
Ehrenpreus, Carl, 43 
Ehrenström, Olof, 155 
Ehrensvärd, Augustin, 133 
Ekeberg, Carl Gustaf, 73 
Eklund, Erik, 147 
Elvius, Pehr, 127, 129 
Faggot, Jacob, 47-50, 55, 60f, 75, 83f, 
91, 132, 143f, 148, 163 

Fahlbeck, Erik, 30, 32, 156f 
Fénelon, François de Salignac de la 
Motte, 74, 105, 137 

Fischerström, Johan, 41, 63f. 102, 
114f, 134, 156, 158 

Frietz, Isak, 92 
Frängsmyr, Tore, 20f, 34, 39, 47 



Källor och litteratur 
 

 215

Gadd, Pehr Adrian, 52, 72, 144, 167 
Gellert, Christian, 28 
Gisler, Nils, 63f 
Gustav III, 175-177 
Gyllenborg, Adolph Henning, 110, 
119 

Gyllenborg, Carl, 104 
Gyllenborg, Gustaf Fredrik, 123 
Gyllengrip, Gabriel, 54, 65 
Göransson, Sverker, 112 
Haartman, Johan, 59 
Hagström, Johan Otto, 68, 131, 135f, 
148, 167 

Hallman, Johan Gösta, 30, 32, 134, 
138 

Heckscher, Eli F, 12f, 66, 140, 165 
Hedenberg, Fredrik, 57, 65 
Helmius, Agneta, 118 
Helvétius, Claude Adrien, 77 
Herlitz, Lars, 84, 165f 
Hesselius, Johan, 60, 68 
Hirschman, Albert O, 77f 
Hiärne, Urban, 65 
Holmén, Bengt, 41f 
Hülphers, Abraham, 117 
Hume, David, 77 
Hårleman, Carl, 63, 94 
Högnäs, Sten, 27, 102, 108, 123, 171 
Högström, Pehr, 24, 53f, 137 
von Höpken, Anders Johan, 49, 101-
103, 105, 107f, 114f, 118, 120, 122f, 
132, 158f, 176f 

Hörnström, Erik, 41 
Ihre, Johan, 11 
Iproclis, 64 
Johannesson, Kurt, 28 
Johannisson, Karin, 13, 136, 140, 142 
Kalm, Per, 38, 50-53, 57f, 61f, 72f, 75, 
81f, 117, 127, 129, 162 

Karl XII, 169 
Karlsson, Per-Arne, 145 
Kruse, Wilhelm, 104 

Kryger, Johan Fredrik, 38f, 41, 94, 96, 
113, 115, 118, 127f, 134, 144-146, 
148f 

König, Christian, 94 
Lagerbring, Sven, 11 
Lagerlöf, Sven, 103, 118 
Lallerstedt, Anders, 25, 27, 30 
Lambert, Markisinnan av, 28 
Lemström, Henrik, 96, 116, 173f 
Leuhusen, Carl, 48, 81f, 85, 113, 117, 
126, 153, 157, 177 

Lidbeck, Erik Gustaf, 71-73 
Liedman, Sven-Eric, 151, 153, 157, 
177 

Lindberg, Bo, 29, 156 
Lindenstolpe, Johan, 71 
Lindqvist, Janne, 87, 99 
Lindroth, Sten, 33, 140 
von Linné, Carl, 33f, 42, 48, 51-58, 
61f, 64, 70, 72f, 107, 111, 119f 

Ludvig XIV, 133 
Lund, Carl Fredrik, 50 
Låstbom, Johan, 48, 96 
Löfberg, David, 143, 146 
Löwenhielm, Carl Gustaf, 43, 118 
Magnusson, Lars, 14f, 78, 86, 98, 168, 
170, 172 

Malmer, Olof, 64 
Mandeville, Bernard, 75, 101f, 108f, 
174 

Mannercreutz, Carl, 73 
Meldercreutz, Jonas, 65 
Melkersson, Martin, 172-174 
Melon, Jean François, 106, 109, 115 
Mennander, Carl Fredrik, 43, 54, 127f 
Mercier de la Rivière, Pierre-Paul, 176 
Meyer, Gerhard, 144 
de Montesquieu, Charles de Secondat, 
63, 75, 77 

Mörk, Jacob, 74, 93 
Næsman, Petrus, 129 
Nordencrantz, Anders, 12, 44f, 79f, 
84, 88, 96f, 140f, 144-147, 153, 168-
172, 174 



Dygden som välståndets grund 

 216 

Nordenschöld. Anders Johan, 68 
Nováky, György, 87 
Odel, Anders, 41, 113-116, 120, 122f, 
134 

Osvald, Hugo, 52 
Oxenstierna, Axel, 160 
Patoluoto, Ilkka, 34 
Petander, Karl, 12, 140, 165 
Platon, 113f, 120 
Pletz, Martin, 32 
Plomgren, Thomas, 82, 89, 127, 133 
Polhem, Christopher, 57, 82, 87, 91, 
119, 126, 142f 

le Prince de Beaumont, Marie, 29 
Pufendorf, Samuel, 29-32 
Pulma, Panu, 125 
de Réaumur, René Antoine Ferchault, 
71 

Rinman, Sven, 65f 
Risingh, Johan Claesson, 160 
Rolandsson Martin, Anton, 54 
Rosensten, Anders, 55, 61 
Rosén von Rosenstein, Nils, 59 
Rothman, Jacob Gabriel, 173 
Rudbeck, Olof, 64 
Rudenschöld, Ulric, 62, 120 
Ruder, Gustaf, 149 
Runeberg, Edvard Fredrik, 10, 96, 
111, 126, 129-131, 143, 148, 154f, 
161 

Runeberg, Ephraim Otto, 10, 54, 190, 
96, 120, 128, 131, 148, 173-175 

Sahlstedt, Abraham, 90 
Salander, Erik, 12, 45, 72, 96, 105f, 
109, 115, 120, 127-129, 133, 141, 
144, 150, 162, 165f, 169f 

Sallnäs, Birger, 93 
Sandberg, Erik, 133 
Sandblad, Henrik, 135f 
Schauman, Georg, 12, 143 
Scheffer, Carl Fredrik, 10, 70, 139, 
165-167, 176 
Schissler, Pehr, 144 
Schmid, Georg Henrik, 122 

Schulz von Schulzenheim, David, 134 
Schönberg, Anders, 39-41, 45, 96, 
110, 112, 122, 141f, 150, 155, 161, 
176 
von Seckendorff, Veit Ludvig, 147 
Smith, Adam, 16, 75, 147, 153 
Stridsberg, Magnus, 52 
Strömflycht, P A, 25 
Stålmarck, Torkel, 74, 137 
von Swab, Anton, 65f 
Sörlin, Sverker, 53 
Tegengren, Helmer, 67 
Tessin, Carl Gustaf, 143, 158f, 176 
Thuring, Johan Eric, 21f, 24, 26 
Tidström, Anders, 57 
Tilas, Daniel, 65f, 118, 167 
Triewald, Mårten, 58, 60, 138 
Törngren, Anders, 74, 93 
von Ungern Sternberg, Mattias 
Alexander, 85, 109, 115, 120, 122 
Urlander, Harald, 72 
Utterström, Gustaf, 140, 142-145 
Wadenstjerna, Carl Eric, 28f 
Wallenberg, Jacob, 61 
Wallerius, Nils, 21-24, 27 
Wargentin, Pehr, 120, 126-128, 130f, 
135f, 156 
Westbeck, Sacharias, 50, 60, 72 
Westerman, Johan, 127, 129 
Wieselgren, Oscar, 103. 105, 116 
Winblad, Carl, 60 
Wolff, Christian, 21 
Voltaire, François Marie, 105 
Wrede, Henrik Jacob, 16f, 42, 48, 69, 
74, 77,79, 83-86, 107-117, 126, 136, 
143, 145, 156 
Åkerhielm, Samuel, 93 
 
 



 
 
 



 

 

 
 



 

 

Stockholm Studies in Economic History 
 
Published by the University of Stockholm 
 
Editors: Ulf Jonsson, Johan Söderberg & Ulla Wikander 
Subscriptions to the series and orders for single volumes should be addressed to any international 
bookseller or directly to the publishers: 
Almqvist & Wiksell International, P.O. Box 638, S-101 28 Stockholm, Sweden 
Universities, libraries, learned societies, and publishers of learned periodicals may obtain the 
volumes (from No. 2) of the series and other publications of the University of Stockholm in 
exchange for their own publications. Inquiries should be addressed to Stockholms Universitets-
bibliotek, S-106 91 Stockholm, Sweden. 
 
1. Olle Lundsjö, Fattigdomen på den svenska landsbygden under 1800-talet. (Rural Poverty 

in Sweden during the Nineteenth Century). 1975. 208 pp. Out of print. 
2. Eva M. Hamberg, Studier i internationell migration. (Studies in International Migration). 

1976. X + 119 pp. 
3. Sture Martinius, Peasant Destinies. The History of 552 Swedes born 1810-12. 1977. 154 

pp. 
4. Johan Söderberg, Agrar fattigdom i Sydsverige under 1800-talet. (Agrarian Poverty in 

Southern Sweden during the Nineteenth Century). 1978. 217 pp. 
5. Ulf Jonsson, Jordmagnater landbönder och torpare i sydöstra Södermanland 1800-1880. 

(Magnates Tenants and Crofters in Southeastern Södermanland). 1980. 231 pp. 
6. Ronny Pettersson, Laga skifte i Hallands län 1827-1876: Förändring mellan regeltvång 

och handlingsfrihet. (The Third Phase of Enclosure in the Province of Halland: Change 
between Coercive Measures and Freedom of Action). 1983. 386 pp. 

7. Anu-Mai Köll, Tradition och reform i västra Södermanlands jordbruk 1810-1890. Agrar 
teknik i kapitalismens inledningsskede. (Agricultural Tradition and Reform in Western 
Södermanland 1810-1890). 1983. 252 pp. 

8. Arne Jarrick, Psykologisk socialhistoria. (Psychological Social History). 1985. 256 pp. 
9. Satya Brata Datta, Capital Accumulation and Workers' Struggle in Indian In-

dustrialisation: The Case of Tata Iron and Steel Company 1910-1970. 1986. 295 pp. 
10. Lars-Erik Bjessmo, Industrin i Södertälje 1920-1970. En ekonomisk-historisk studie av 

industriell förändring. (Industrial Firms and Manufacturing in Södertälje 1920-1970: A 
Study in the Economic History of Industrial Change). 1987. 236 pp. 

11. Makonen Getu, Socialism, Participation, and Agricultural Development in Post-
revolutionary Ethiopia: A Study of Constraints. 1987. 225 pp. 

12. Gunilla Peterson, Jordbrukets omvandling i västra Östergötland 1810-1890. 
(Transformation of Agriculture in Western Östergötland 1810-1890). 1989. XV + 241 pp. 

13. Jan-Olov Jansson, Arbetsorganisationen vid Motala verkstad 1822-1843: Den engelska 
tiden. (Work and Workers in the Early Swedish Mechanical Engineering Industry — the 
Case of Motala verkstad). 1990. 222 pp. 

14. Sven Fritz, Affärsbankernas aktieförvärvsrätt under 1900-talets första decennier. 1990. 
181 pp. 

15. Janken Myrdal & Johan Söderberg, Kontinuitetens dynamik. Agrar ekonomi i 1500-talets 
Sverige. (Dynamics of Continuity: the Agrarian Economy of Sixteenth-Century Sweden). 
1991. 578 pp. 



 

 

Stockholm Studies in Economic History (forts) 
 
16. Eva Hesselgren, Vi äro tusenden. Arbets- och levnadsförhållanden inom svensk 

textilindustri med särskilt avseende på Gamlestadens Fabrikers AB 1890-1935. (We in our 
Thousands... Working and Living Conditions in the Swedish Textile Industry, with 
Special Reference to Gamlestadens Fabrikers AB, 1890-1935). 1992. XII + 223 pp. 

17. Christer Persson, Stockholms klädesmanufakturer 1816-1846. (The Cloth Manufacturing 
Industry in Stockholm 1816-1846). 1993. 186 pp. 

18. Johan Söderberg, Civilisering, marknad och våld i Sverige 1750—1870. En regional 
analys. (The Civilizing Process, Markets, and Violence in Sweden 1750-1870. A Regional 
Analysis). 1993. 290 pp. 

19. Rita Bredefeldt, Tidigmoderna företagarstrategier. Järnbrukens ägar- och 
finansieringsförhållanden under 1600-talet. (Early Modern Entrepreneurs. Ownership and 
Financing of Swedish Ironworks in the 17th Century). 1994. 218 pp. 

20. Sven Fritz, Louis Fraenckel 1851-1911. Bankman och finansman. (Louis Fraenckel 1851-
1911. Banker and financier). 1994. 349 pp. 

21. Kirsti Niskanen, Godsägare, småbrukare och jordbrukets modernisering. Södermanlands 
län 1875-1935. (Large Farmers, Small Farmers and the Modernisation of Agriculture. 
Södermanland County, Sweden, 1875-1935). 1995. 275 pp. 

22. Eva Eggeby, Vandringsman, här ser du en avmålning av världen. Vår-dade, vård och 
ekonomi på Danvikens dårhus 1750-1861. (Wanderer, Here You See a Picture of the 
World. Institutional Care and Economy at Danviken Lunatic Asylum 1750-1861). 1996. 
292 pp. 

23. Karl Gratzer, Småföretagandets villkor. Automatrestauranger under 1900-talet. 
(Conditions for Small Firms. Automatic Restaurants during the Twentieth Century). 1996. 
326 pp. 

24. Stefan Carlén, Staten som marknadens salt. En studie i institutionsbildning, kollektivt 
handlande och tidig välfärdspolitik på en strategisk varumarknad i övergången från 
merkantilism till laissez-faire 1720-1862. (The State as the Salt of the Market. A Study of 
Institutional Formation, Collective Action and Pre-industrial Welfare Policy on a Strategic 
Commodity Market in the Transition from Mercantilism to Liberalism 1720-1862). 1997. 
359 pp. 

25. Börje Bergfeldt, Den teokratiska statens död. Sekularisering och civilisering i 1700-talets 
Stockholm. (The Death of the Theocratic State. Secularization and the Civilizing Process 
in Eighteenth-Century Stockholm.) 1997. 225 pp. 

26. Susanna Hedenborg, Det gåtfulla folket. Barns villkor och uppfattningar av barnet i 1700-
talets Stockholm. (The Enigmatic People. The Conditions and Conceptions of Children 
and Childhood in 18th Century Stockholm). 1997. 321 pp. 

27. Christer Franzén, Skuld och tanke. Svensk statsskuldsproblematik i ett internationellt 
perspektiv före 1930-talet. (Debts and Opinions. Swedish Debt Problems in an 
International Context prior to the 1930's). 1998. 340 pp. 

28. Hans Andersson, ”Androm till varnagel...”: Det tidigmoderna Stockholms folkliga 
rättskultur i ett komparativt perspektiv. 1998. (As a Warning to Others. Popular Legal 
Culture in Early Modern Stockholm in a Comparative Perspective). 210 pp. 

29. Bo Franzén, Sturetidens monetära system. Pant eller penningar som information i 
köpstaden Arboga. (The Swedish Monetary System in Late Medieval Times. Pawn or 
Money as Information in the Trading Town of Arboga 1450-1523). 1998. 309 pp. 

30. Arne Jansson, From Swords to Sorrow. Homicide and Suicide in Early Modern 
Stockholm. 1998. 197 pp. 


	Förord
	KAPITEL 1 Inledning
	En nyare historia över äldre ekonomiskt tänkande
	Disposition


	KAPITEL 2 Nyttobegreppet i det ekonomiska tänkandet
	Wolffianismens psykologi och etik
	Nyttan och förnuftet i naturrättsfilosofin
	Fysikoteologin
	Människosyn och nytta i det ekonomiska tänkandet
	Avslutning

	KAPITEL 3 Oberoendeidealet eller naturen som densparsammes ymnighetshorn
	Jordbruket
	Skogsbruket och vildmarkens resurser
	En kartläggning av stenriket
	Rikets välfärd och oberoende genom den enskildes sparsamhet
	Sparsamhetens fullkomligande – manufakturernas roll i oberoendesträvan
	Avslutning. Dygden och ymnighetshornet

	KAPITEL 4 Ett bångstyrigt redskap: handelsmannens dygd ochegennytta
	Handelns roll inom föreställningen om oberoende
	Rikets hjälp och hinder: De goda och de dåliga köpmännen
	Avslutning: människan kan välja, men väljer vanligen fel

	KAPITEL 5 Från yppighets nytta till dygdens försvar – denfrihetstida debatten om lyx
	Den tidiga frihetstiden 1720-1740
	Förtäring föder näring – von Höpkens efterföljare
	Måttlighetens lov – argument mot lyxens samhällsnytta
	Avslutning: Mandevilles svårsmälta dogm

	KAPITEL 6 En myckenhet av idoga närande: synen påbefolkningen
	En myckenhet av medborgare
	En myckenhet av flitiga medborgare – flitens centrala roll
	En myckenhet av närande och fattigdomens eventuella nytta
	Avslutning

	KAPITEL 7. Den synliga handens felgrepp eller kris idygdproduktionen
	Överhetens synliga hand över en omyndig undersåte
	Frihetens problematik: överhetens många viljor
	Avslutning

	Källor och litteratur
	Personregister

