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INTRODUKTION 1

Slå upp något ekonomisk-historiskt översiktsverk som behandlar livsmedels-
konsumtionen bland befolkningens "breda lager" i europeiska länder, från
medeltiden fram emot 1800-talets början. Finner ni referenser till svenska

förhållanden, så är det sannolikt till Eli F Heckschers undersökningar
baserade på utspisningsstater från kungsgårdar, herrgårdar, bruk och hov.
Ni kommer att finna att Heckschers siffror i stort sett accepteras och ni
får leta förgäves efter hänvisningar till den omfattande diskussion Heck-
schers studier gav upphov till i Sverige. Det är inte märkligt, ty debatten
fördes huvudsakligen på svenska och den har inte fått något samlat uttryck
ens på detta språk. 2 Syftet med denna essä är just att sammanfatta och
pröva kritiken mot Heckschers konsumtionsundersökningar. 1 ett speciellt
avsnitt förs kritiken av Heckschers omräkning av gamla till moderna mått
och vikter vidare. Det visas att en korrigering, baserad på forskningens
senaste rön, av Heckschers beräkningar, påverkar hans slutsatser om kon-
sumtionsutvecklingen ca 1550-1815 betydligt mer drastiskt än vad den
tidigare kritiken hävdat.

HECKSCHERS RESULTAT OCH SLUTSATSER

Heckschers studie sönderfaller tids- och framställningsmässigt i tre delar.
För mitten och senare delen av 1500-talet utgick han från ett urval ut-
spisningsstater från olika, av kronan förvaltade avelsgårdar och berg-
verksanläggningar. Viktigast var, menade han, uppgifterna i 1573 års riks-
huvudbok om utspisningen av pigor och drängar vid kronans slott och gårdar.
Dessutom refererade Heckscher Per Brahes utspisningsstater för Gustav
Vasas slott och gårdar. Resultaten jämfördes med genomsnittliga siffror
för svenska folkets livsmedelskonsumtion 1912/13 och 1926/30. Heckschers
material från den andra undersökningsperioden, mitten av 1600-talet,  var
betydligt magrare. Den "patriarkaliska naturahushållningen", som kronan
tidigare tillämpat, upphörde under Gustaf II Adolfs regering. Kronan
avhände sig avelsgårdarna och förpaktade bergverksanläggningarna, var-
för motsvarigheter till 1500-talets uppgifter om tjänstefolkets konsum-

* Denna uppsats som utarbetats inom det av HSFR och FRN stödda forsknings-
projektet "Svensk livsmedelskonsumtion i historisk belysning", publiceras
i delvis annorlunda form på engelska i Scandinavian Economic History
Review no 1 1987. Författaren är tacksam för tillståndet från denna tid-
skrifts redaktörer att här publicera uppsatsen på svenska.



tion vid kronans gårdar i stort sett saknas. 1600-talsmaterialet  om-
fattade Gripsholms och Läckö ladugårdar, Ryda gård samt en del stater
för "gårdsfolk" enligt Å Rålamb, 1690. För perioden 1720-1815, slutli-
gen, baserades Heckschers undersökning på närmare 30, i skiftande mån
socialt differentierade stater, merparten från privata herrgårdar. Några

stater härrörde från hospital och ett fåtal hämtades ur den samtida,
normativa lantbrukslitteraturen. Herrgårdsstaterna gällde framför allt
drängar och pigor.3

Resultaten avseende 1500-talet framgår av tabell 1-2 nedan. Redan för-
utom ölet , som Heckscher särredovisade, var energiintaget i flera fall
fullt jämförbart med medelkonsumtionen av 4376 kcal per dygn och capita
år 1912/13.  Heckscher anförde att "det fysiologiska livsmedelsbehovet för
en arbetande man", inberäknat 10 % svinn vid matlagning etc, beräknats
uppgå till 3300 kcal per dygn och påpekade att endast ett par uppgifter
om konsumtionen i skogsbygderna föll under denna gräns. Naturligtvis bör
energin från ölet medräknas och då blir flertalet av 1500-talsuppgifterna
häpnadsväckande höga. Tvivelsutan antydde Heckschers 1500-talsundersök-
ningar energimässigt en minst sagt godtagbar standard.

Basen i kosten var spannmål. Tilldelningen därav (inklusive spannmål
avsedd för ölbrygd) varierade kraftigt enligt staterna. Den enligt Heck-
scher viktigaste uppgiften rörande tjänstefolket vid kronans slott och
gårdar 1573 gav 660 kg per år och person. Det kan jämföras med per
capitakonsumtionen av spannmål 1926/30. som låg på ca 175 kg per år eller
med konsumtionen av mjöl och gryn 1970, som låg på drygt 60 kg per per-
son och år. Alla Heckschers 1500-talsvärden  under 500 kg härrörde från
skogs- eller bergsbruksbygder.

Animaliekonsumtionen  var ändå inte obetydlig. Den del av den konsumerade
energin som härrörde från animaliska livsmedel (framledes kallad "animalie-
andelen") nådde oftast 30-40 %. Högre andelar förekom i skogsbygderna.
Tas energin från ölet med i beräkningen, så sänks animalieandelen  ner
mot 23-29 %. Motsvarande andel var 1912/13 ca 40 % antingen öl medräknas
eller ej. 1970 härrörde drygt 50 % av svenska folkets energikonsumtion
från animaliska livsmedel.

Trots det bristfälliga källmaterialet från 1600-talet ansåg Heckscher
utvecklingstendensen vara klar. Med få undantag talade 1600-talsstaterna
för en sänkning av det genomsnittliga energiintaget. Heckschers resultat
stämde således med Hans Forssells anmärkning om normalstaternas nedgång

"i. 17:de och 18:de seklen". Som Forssell framhållit, minskade enligt Heck-
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scher, animalieandelen från mitten av 1500- till mitten av 1600-talet.
ölet oräknat låg andelen enligt 1600-talsstaterna  vanligen kring 15-20 %.
Med ölet inräknat blev andelen vanligen 12-16 %. Grovt sett hade således
1500-talets animalieandel  halverats vid 1600-talets mitt.

Efter viss diskussion stannade Heckscher vid att energiintaget under
1700-talet  motsvarade ca 80 % av 1500-talets. Däremot var det ca 10 %
högre än under 1600-talet.  Bruttokonsumtionen av spannmål var i nivå med
1500-talets, vilket innebar en ökning med ungefär 1/6 jämfört med 1600-
talssiffrorna. ölkonsumtionen var under 1700-talet blott 1/3 av 1500-
talets och omkring hälften av 1600-talets. Brännvinet var en osäkerhets-
faktor; Heckscher räknade med ett ökat drickande under 1700-talet,  men
vågade sig inte på skattningar av hur pass mycket detta påverkade netto-
konsumtionen av spannmål. Konsumtionen av animalier fortfor att gå ner.
Kött- och fläskkonsumtionen var 25 % av 1500-talets eller 75 % av 1600-

talets. Fiskkonsumtionen var 25 % av 1500-talets  eller 60 % av 1600-
talets. Visserligen antog Heckscher att konsumtionen av mjölk hade ökat,
men att en förskjutning från animaliska till vegetabiliska livsmedel
(läs ceralier,  potatisen blev enligt Heckscher viktig först efter år

1800) ägt rum, ansåg han för givet. Heckscher spårade dessutom en ökad
spannmålskonsumtion under 1700-talets lopp - tendensen förstärktes allt-
så. Energiintaget exklusive öl var i 1700-talsstaterna,  enligt Heckscher,
centrerat kring 3000-3500 kcal per capita och dygn. Animalieandelen  därav
varierade kring 10 %. 4

Heckscher förklarade 1500-talets svenska välstånd med rikets inre och
yttre lugn och med att folkmängden inte visade någon tendens till att
växa snabbare än näringsutrymmet. Försämringen under 1600-talet tillskrevs
folkökningen och de anspråk stormaktspolitik och adelsvälde ställde. Att
1700-talets standardförbättring ej blev mer uttalad, trots att de resurs-
slukande krigen var över, berodde enligt Heckscher på folkmängdens malthu-
sianska tendens att växa snabbare än underhållsmedlen. Förskjutningen mot
mer ceraliebaserad  kost förklarades av den av folkökning och växande efter-

frågan stimulerade nyodlingen, som till stor del skedde på boskapsskötselns
bekostnad. En varaktig standardförbättring kunde nås först när jordbruket
rationaliserats och folket genomgått en mentalitetsförändring, ledande
till att det inte längre ständigt växte i kapp resursökningarna. 5
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*

1500-talets kosthåll var enligt Heckscher ensidigt och baserat på en
förrådshushållning med länge lagrade livsmedel:

"Varorna samlades i visthusen under vegetationsperioden och
från lagren levde folk sedan minst fram till nästa vegetations-
period, ofta längre. Det förefaller t.o.m. som man av princip
hade ogillat konsumtion av färsk föda till vardags, kanske av
ängslan att därigenom frestas till en minskning av förråden."

Ceralier erhölls blott om hösten och samma gällde flertalet animalier.
Undermålig vinterutfodring medförde obetydlig mjölkproduktion under
vintermånaderna. Slakt ägde vanligen rum blott efter att djuren betat
sig feta under sommaren. Färskt kött kom därför inte i fråga under resten
av året. Merparten av mjölken producerades sommartid, då djuren betade
långt från byn. Färska mjölkprodukter kunde därför inte ens konsumeras då.
1 stället konserverades mjölken för framtida konsumtion i form av smör.
ost, m m. Att även den fisk som förtärdes vanligen var saltad eller tor-
kad, berodde på att fångstperioderna begränsades av fiskens lektider.
Heckscher sammanfattade:

"Levnadsvanor vilkas rötter kunna ha gått mycket långt till-
baka i tiden inriktade människorna över hela linjen på till-
försel av animaliska livsmedel endast en eller högst två
gånger om året."

På basis framför allt av Gustav Vasas brev med propåer och förmaningar
rörande hushållningen, drog Heckscher slutsatsen att de livsmedel som
inte kunde konserveras genom torkning saltades. Livsmedelsbehoven såväl
bland överklassen som allmogen tillgodosågs till övervägande del med
"grönsaltat smör samt kött, fläsk, fisk i torrt och saltat skick, allt
vanligen årsgammaltochoftaännumycket äldre". Därtill kom grovt bröd, öl
samt en del rotfrukter, mjöd och mjölk. 6

Saltningen framkallade enligt Heckscher "en våldsam törst" som för-
klarade de "oceaner av öl" .som åtgick för att "skölja ner en föda som
icke blott en modern gom utan också de då levande ofta måste ha funnit
högst oaptitlig". Kryddornas roll belyst av Heckschers importsiffror för-
klarades analogt av behovet att "döva smaken av fördärvad föda och surt
öl"*7
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Mot slutet av 1500-talet började överklass och hov unna sig mer färskt

kött, vilt, vin, socker m m. Under 1600-talet utvecklades en "mer mång-
sidig lyx, visserligen grov och barbarisk . . . men europeiskt betonad hos
stormän med kulturella anspråk". Heckscher fann dock inget som tydde på
"att ändringen i aristokratiens vanor på denna punkt skulle komma att
sprida sig till de breda lagrens utspisning". Inte heller under 1700-
talet ändrades, enligt Heckscher, kosthållstypens väsentligheter. För-
rådshushållningen var orubbad. 8

mcKscHERs MÅLSÄTTNING

Heckscher var inte ute efter att mäta livsmedelskonsumtionen per se. Han
sökte kvantitativa mått på levnadsstandardens nivå och dennas förändring
sedan 1500-talets  mitt. 1 det källmässiga nödläge han befann sig, fick
livsmedelskonsumtionen duga som indikator på levnadsstandarden mer all-
mänt sett: 9

"För att få en totalföreställning om levnadsstandarden borde
man känna svenska folkets hela behovstäckning på den tiden . . .
i allt som kan hänföras till det mänskliga livet . . . Utan tvi-
vel finns det möjlighet att glimtvis belysa detta för hovets
och aristokratiens räkning . . . Men på den vägen kommer man inte
långt i riktning mot en totalbild av folkets försörjning, och
särskilt är det omöjligt att därigenom nå siffermässiga resul-
tat som tillåta jämförelser med andra tider. Här är det närmast
detta senare som åsyftades, Av nödtvång, icke av princip miste
framställningen då begränsas till den rena livsmedelstillgången."
(Mitt streck, MN)"

När Heckscher 1941 tecknade den ekonomiska utvecklingen under 1800-
talet, presterade han inga egna undersökningar av vare sig levnads-
standarden eller livsmedelskonsumtionen. Han konstaterade blott att:

"Hur allt detta (den ekonomiska utvecklingen i stort MM) på-
verkade . . . svenska folkets levnadsstandard kan numera sägas
med jämförelsevis stor visshet, på grundval av undersökningar
som under en följd av år kommit till stånd vid Stockholms hög-
skolas socialvetenskapliga institut, fastän de endast gälla
tiden sedan 1860."11
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1 de nämnda studierna likställdes åtminstone implicit begreppet lev-
nadsstandard med realinkomst. 12 Enär Heckscher bedömde dessa arbeten
som tillräckliga för en bestämning av levnadsstandardens utveckling,
menade han tydligen att realinkomstmetoden löste svårigheten som låg i
att nå kunskap om "svenska folkets hela behovstäckning". Till detta ideal
nådde alltså inte Heckscher i sina 1500-,  1700-talsundersökningar. Inte
nog med att han nödgades ersätta levnadsstandarden med koststandarden,
han tvingades dessutom begränsa sig till en: "Icke egentligen . . . ekono-
misk jämförelse, utan endast en fysiologisk". För att göra olika livs-
medel kommensurabla, översatte han ju kvantiteterna, inte via priser
till penningvärden, utan till kilokalorier. Orsaken var inte svårig-
heter med att få fram ett rimligt prismaterial. Snarare var det index-
problemet som spökade:

"Penningbeloppen säga naturligtvis ingenting vid jämförelse
med senare tider, och en omräkning efter någon antagen s.k.
prisnivå blir meningslös eftersom den för att ha någon inne-
börd måste utgå ifrån i stort sett oförändrade konsumtions-
vanor, medan motsatsen just är det karaktäristiska för ut-
vecklingen."13

Indexproblemet kunde således inte lösas och paradoxalt nog orimlig-
förklarade Heckscher härmed indirekt alla försök att med realinkomst-
metoden ("penningmetoden" för att tala med Lasse Cornell14) - som han

ju, som visats, å andra sidan prisade - åstadkomma meningsfulla under-
sökningar av levnadsstandardens verkligt långsiktiga utveckling. Felet,
å andra sidan, med de rent fysiologiska jämförelserna, givet att man
höll sig till livsmedel var, enligt Heckscher, att:

"Ändringar i smakvärde . . . komma nästan icke alls till uttryck
. . . Sådana moment får läggas till de slutsatser man kommer till,
utan att ens för tanken kunna uttryckas kvantitativt."15

Realinkomstmetoden ansas ju däremot av sina företrädare (inklusive
Heckscher) lösa detta problem, genom att de historiska individerna
själva tillåts välja vad de villutnyttja realinkomsten till." Den ovan
refererade motsägelsen till trots utgör det aktuella avsnittet ur "Sveri-
ges ekonomiska historia" ett vackert exempel på Heckshcers framtoning som
kvantitativt tänkande historisk ekonom.



ORIMLIGA RESULTAT?

Människans energibehov varierar med kroppsvikt, kön, ålder, hälsotill-

stånd och omgivningens temperatur, men framför allt med mängden arbete

(arbetstid och arbetsintensitet). 1500-talets  människor var kortare och

lättare än dagens. Å andra sidan var sannolikt arbetsmängden per dygn

större då än nu. Det är även möjligt att 1500-talets  sannolikt brist-

fälliga bostadsuppvärmning spelade in och tenderade att höja energibe-

hovet. Hur som helst går det knappast att fastställa relationen mellan

1500-tals- och nutidsmänniskornas genomsnittliga energibehov."

Om vi accepterar att Heckschers "medelman" från Statens krigsbered-

skapskommissions undersökning av konsumtionen 1912/13 behövde ca 3300

kcal brutto per dygn,18 samt att detta även gäller 1500-talets  medel-

man, och om vi vidare tolkar detta strikt, som vad en sådan person be-

hövde för att hålla sin vikt konstant under vissa givna omständigheter,

blir en del av de Heckscherska 1500-talssiffrorna verkligt uppseende-

väckande. Den snålaste staten (Norsskogs  hammarsmedjas bygge), som in-

klusive ölet gav 3752 kcal per dygn och capita är möjligen rimlig, medan

uppgifterna från 1573 års rikshuvudbok om tjänstefolkets konsumtion vid

kronans slott och gårdar gav 5061 kcal per dygn och person om ölet in-

räknas. Det är ett energiintag som, enligt Birgitta Törnell, en 20-

årig, ytterligt hårt arbetande man vägande ca 100 kg "håller sin vikt

konstant med".19 Om det accepteras att ett energiintag som överstiger be-

hovet med 100 kcal per dygn, leder till en viktökning av nära 3 kg per

år,20 skulle Heckschers medelman öka sin vikt med ca 50 kg per år med en

sådan diet, som nota bene, är framräknad som genomsnitt för drängar och

pigor. Ukas medelmannens behov med 25 %, så skulle han lika fullt. om

resonemanget stämmer, gå upp 25 kg på ett år. Den mest generösa staten

från 1500-talet  (hertig Magnus med hov) ger naturligtvis absurda beräk-

ningsresultat: Om en hovman motsvarade 1912/13 års medelman, skulle han

med hovförtäringens diet öka sin vikt med 160 kg per år. Även om sam-

bandet mellan överkonsumtion och viktökning inte är fullt så enkelt, så

är, på rent näringsfysiologiska grunder, misstron mot Heckschers resultat

onekligen befogad.

Flera av Heckschers kritiker såg de extremt stora livsmedelsmängderna

och de höga energiintagen som belägg för att de ransoner som i Heck-

schers stater stipulerades för en individ, kom flera till godo. Andra

drevs till tvivel på källornas tillförlitlighet, eller på Heckschers sätt
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att använda dem. Åter andra accepterade resultaten för de kategorier
dessa direkt avsåg, men ansåg att utspisningen t ex vid kronans en-
heter, såväl kvantitets- som kvalitetsmässigt avvek från andra gruppers
kosthåll. Även Heckschers beräkningsmetoder diskuterades och särskilt
gav nya rön rörande gamla mått och vikter vid handen, att beräkningarna
gav för höga värden för 1500-talet  och för låga för 1600-talet. En
forskare slutligen, avfärdade helt Heckschers energiberäkningar och
höll för omöjligt att anta n&o~ om de konsumerade livsmedlens kvalitet
och näringsvärde. 1 det följande ska kritiken granskas.

KÄLLVAL OCR KÄLLKRITIK

Forna tiders livsmedelskonsumtion kan skattas kvantitativt på, i huvud-
sak två sätt. Data som möjliggör produktionsskattningar kan kompletteras
med fiskalt, demografiskt och handelsstatistiskt material och läggas till
grund för konsumtionsskattningar.21  Alternativt kan man, som Heckscher,
utnyttja källmaterial som tillåter direkta konsumtionsskattningar. Heck-
scher baserade, så vitt gällde alla tre seklen, sina undersökningar på
vad han ansåg vara en och samma källtyp: utspisningsstaterna. Andra käll-
typer avvisades utan rigorös kontroll.

Avvisade källor: Tiondelängder och korntalsuppgifter

Det forskningsläge Heckscher refererade till, grundades på Forssells
studier av tiondelängder, räkenskaper och utspisningsstater från vissa
kungsgårdar, samt på densammes skattningar av folkmängden. Heckshcer av-
visade försök att utifrån tiondelängderna skatta rikets spannmålsproduk-
tion. Längderna baserades, menade han, knappast på "någon verklig upp-
mätning av skörden". Felen var tendensiösa. Eftersom tiondelängderna

upprättats för skatteändamål, vilket "särskilt i äldre tider" medförde
ett "intresse att beräkna för lågt", ledde beräkningar utifrån tionde-
längderna till underskattningar av totalskörden. Dessutom visade, enligt
Heckscher, jämförelsen mellan Forssells skattningar utifrån tiondeläng-
derna och Heckschers på utspisningsstaterna baserade beräkningar, att de
förra gav alltför låga produktionssiffror. 1 avsnittet om jordbruk och
livsmedelsförsörjning under 1700-talet vidhöll Heckscher sina principiella
skäl till att ej lita på tiondelängderna och styrkte argumentationen med
att framhålla att fast tiondesättning förekom sedan 1600-talets slut och



9

blev regel från 1730-talet.** 1 samband med analysen av 1600-talets  kost-

standard diskuterade Heckscher däremot inga källor utöver utspisnings-

statesna.23

Tiondelängderna har emellertid utnyttjats för bestämning av produk-

tionen inom avgränsade bygder i ett otal kulturgeografiska, historiska

och ekonomisk-historiska arbeten. Pessimistiska omdömen om deras käll-

värde har inte saknats, men numera verkar den allmänna åsikten vara, att

tiondelängderna, med långt driven bearbetning, mycket väl kan läggas

till grund för produktions- (och konsumtions-) skattningar. 24

Ett annat beaktansvärt material utgörs av samtida, från olika håll

avgivna korntal, d v s relationstal mellan skörd och utsäde. Heck-

scher avfärdade dessa, dels därför att de, där de kunde följas för en

och samma enhet under en lång tid, 0uppvlsade valdsamma fluktuationer,

dels därför att de inte gav upplysning om förhållandet mellan areal och

skörd, som Heckscher sökte belysa. 25 Som Harmerberg påpekat, är detta en

orimlig källkritik. Om man rätt känner utsädet, kan naturligtvis korn-

talen mycket väl användas för att belysa skördeväxlingar, samt för pro-

duktions- och indirekt konsumtionsskattningar.26  Heckscher betraktade

emellertid inte jorden, utan kapitalet (här utsädet) som 1700-talsjord-

brukets knappa produktionsfaktor. Om utsädet var knappt, medan arealen

var obegränsad eller ökade snabbt (genom den omfattande nyodlingen) ledde

detta till glesare sådd, varvid korntalet kunde öka utan att arealskörden

påverkades.27 En möjlig invändning är, att avkastningen snarare borde

ställas i relation till den knappa faktorn (utsädet), som samtiden gjorde,

än till arealen, som Heckscher gjorde.

Heckschers utspisningsstater

Heckscher konstaterade att de stater han utnyttjade var av varierande

karaktär. Samtidigt betygade han deras höga källvärde. En kontroll av

Forssells, på tiondelängderna grundade skördesiffror, var inte bara möjlig,

den kunde till och med bli av:

"sådan beskaffenhet att den ger i allt väsentligt tillför-
litliga slutsatser så långt de räckes . . . Vad det därvid
gäller är de många utspisningsstater som föreligger just
för 1500-talet  och som icke rimligtvis kunna innehålla några
nämnvärda felkällor för den personal vars konsumtion de reg-
lera, eftersom det i en mängd fall är fråga om tillhandahållna
och redovisade livsmedelskvantiteter."

(Mina streck, MM)



10

1 de övriga fallen - liksom för övrigt, som vi ska se, troligen även
i denna "mängd fall" - rörde det sig tydligen om normer för livsmedels-
tilldelningen. Det är vidare knappast korrekt att sätta likhetstecken
mellan "tillhandahållna" och "redovisade" livsmedelsmängder. Heckscher
fastslog emellertid:

"Att de upptagna beloppen faktiskt kommit till konsumtion
under de år uppgifterna gälla kan man åter anse som ställt
utanför diskussionen, ty det gällde överallt faktiskt dis-
ponerade kvantiteter."
(Mitt streck, MM)

1 samband med analysen av 1700-talsstaterna  framhöll Heckscher att
materialet "till övervägande del . . . består . . . i egentliga utspis-
ningsstater hämtade ur godsräkenskaperna". '* Det står emellertid klart
att Heckscher därvid inte menade att det rörde sig om redovisningar av
företedd tilldelning, utan blott att det inte var fråga om utspisnings-
förslag av den typ som förekom i den alltmer ymnigt flödande lantbruks-
litteraturen." 1 avsnittet om produktionsberäkningar utifrån 1700-
talets stater, gjorde Heckscher klart att de "egentliga" staterna -
liksom naturligtvis de "litterära" - var normer. Han förutsatte emeller-
tid att staterna nära anknöt till herrgårdarnas redovisning.

"Utspisningsstaterna ha det ofantliga företrädet . . . att de
utgöra vare sig beräkningar eller ens särskilt insamlade upp-
gifter utan äro delar av en redovisning för fortlöpande verk-
samhet. De ingå nämligen åtminstone till stor del som bilagor
till gårdarnas räkenskaper och måste anses som delar av fog-
darnas redovisning, också om det skall medges att deras överens-
stämmelse med själva räkenskapernas siffror ej har kontrollerats
och ej ens har kunnat prövas, därför att räkenskaperna ej äro
bevarade i tillnärmelsevis samma utsträckning som utspisnings-
staterna."
(Mina streck, MM)

Heckscher höll för osannolikt att staterna "i nämnvärd utsträckning"
skiljde sig från redovisningen, varför de "utan egentlig risk" kunde an-
ses likvärdiga med denna "fastän de strängt taget äro riktlinjer för
den avsedda utspisningen." Staterna måste därmed, enligt Heckscher ha:

"kommit verkligheten mycket nära, naturligtvis enbart på de
punkter som de direkt åsyftade. Att utspisningen skulle ha
varit större än den redovisade förefaller uteslutet; och om å
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andra sidan otrogna fogdar någon gång skulle ha undsnillat
en del av vad de redovisade, så att den faktiska konsum-
tionen tvärtom var mindre än denna, så kan det svårligen ha
gällt avsevärda belopp."30

Bland Heckschers stater finns verkligen ett fåtal redovisningar över
företedd utspisning "kontrollstater" med Birgitta Odéns terminologi.
Redovisningen kunde kontrollerats mot normativa stater, "normalstater"
för att tala med Odén, 31 vari stipulerades vad som skulle utspisas åt
den aktuella populationen under en viss tidsrymd. Dessa egentliga stater
var således normer inför stundande utspisning. Merparten av det Heck-
scherska materialet, från såväl 1500-, 1600- och 1700-talen,  utgjordes
av sådana normer. Gm vi lämnar uppgifterna från 1573 års rikshuvudbok
åsido, så utgörs det enda säkra undantaget för 1500-talet av den åbe-
ropade "staten" för Fremmandeby (Boms hyttgård vid Främby). Alla
1600-talsstaterna  verkar ha varit normer eller litterära förslag. Bland
1700-talsstaterna  finns redovisningar från Björnö, Tullgarn och Eds
bsuk.32

Det är således fråga om två källtyper och om skilda källkritiska
problem. A priori, kan antas att redovisningarna i räkenskapsmaterialet
lämnar trovärdigare uppgifter om den faktiska konsumtionen än normerna
gör. Heckscher insåg detta, annars hade han knappast lagt möda på att
hävda att staterna i stort sett var likvärdiga med räkenskaperna. Det
har påpekats att man intekan förutsätta att redovisad tilldelning sam-
manfaller med tillhandahållen. 33 För normerna tillkommer frågan om de
överhuvud taget följdes. Bertil Boethius var optimistisk när det gällde
överensstämmelsen mellan normer och faktisk/redovisad  konsumtion:

"Även de normativa staterna förtjäna emellertid säkerligen
tilltro. De ha upprättats så ofta, att de måste ha varit
till praktisk nytta; antagligen ha de b1.a. varit väg-
ledande vid uppläggandet av förråden. De överensstämma
också med vad man känner från andra håll, t.ex.  reglerna
för spannmålsuttag i bruksmagasin."

David Harmerberg anförde däremot starka tvivel rörande staternas käll-
värde:

"Man behövde först studera fall, då utspisningsstaterna
kunna direkt jämföras med uppgifter om den totala konsum-
tionen och om de konsumerandes antal, yrke och ålder."
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Harmerberg  menade att:

"Innan en sådan realgranskning av konsumtionen verkställts,
måste utspisningsstaternas källvärde betvivlas, och detta
även beträffande de befolkningskategorier, för vilka sta-
terna var avsedda."

Han betraktade staterna "som socialt differentierade bokföringsschablo-
ner . . . med viss men tills vidare okänd anknytning till den verkliga
konsumtionen." Heckschers på staterna grundade beräkning av spannmåls-
produktionens utveckling under 1700-talet, blev i Harmerbergs  ögon inget
annat än "en schematisk överslagskalkyl av ungeför samma värde som dem
dåtiden presterade". Hannerberg  anmärkte att denna kalkyl, för hela
perioden, väsentligen byggde på skattningen av folkmängden. 35

Gustaf Utterström höll med CIUI att staterna borde konfronteras med
andra källor. Detta dock främst för att möta representativitetsproblemet.
Utterström menade annars att normerna var pålitliga. Han presterade en
sådan realgranskning som Harmerberg efterfrågat, i så måtto som han
jämförde stater och redovisning av livsmedelstilldelning vid ett säteri
i östergötland, varigenom han fann att: "livsmedelsuttagen bland arbetarna
nära följde staterna, fastän ibland med vissa modifikationer." Utterström
drog slutsatsen att:

"1 den mån det gäller tjänstehjon (ej arbetsbefäl) finns det
ingen anledning att tro att konsumtionen i nämnvärd grad under
1700-talet  skulle ha avvikit från utspisningsstaterna."36

Ändå är Utterström, då han själv undersöker livsmedelskonsumtionen vid
Stockholms barnhus under 1600- och 1700-talen, noga med att påpeka att:
"Det här inte är fråga om normativa utspisningsstater utan om redovisad
konsumtion".37

Heckschers källkritik synes i detta avseende vara bristfällig. Han
anförde inga sakskäl för att normerna skulle ha följts eller åtminstone
stämt med redovisningarna. Vetskap om hur det förhöll sig, kan blott nås
genom "realgranskningar" i Hannerbergs/Utterströms anda. Naturligtvis
kan man, som Boethius,  anföra rimlighetsargument till förmån för sta-
terna. Det ena av Boethius' två sådana argument gick ut på att uppgifter
liknande staterna finns från andra håll och sammanhänger närmast med
representativitetsproblemet. Det andra gick ut på att staterna utfärdades
så ofta, att de bör ha varit till praktisk nytta. Härvid är det möjligt
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att Boethius tog miste. Heckscher refererade Per Brahe d ä, som i sin

på 1580-talet författade "Oeconomica" hävdat att de stater som där åter-

gavs, varit giltiga alltsedan Gustav Vasas tid. 1 övrigt är det, så vitt
jag kan se, omöjligt att utifrån Heckschers redovisning av 1500- och
1600-talsstater, avgöra, om dessa utfärdades "ofta" eller inte. Undan-
tagen är staterna från Gripsholm, Läckö och Ryda gård. 1 dessa fall ut-
färdades stater för samma personalgrupper 2-3 gånger under ett och samma
decennium. När det gäller 1700-talet redovisade Heckscher stater från an
rad år och i vissa fall gällde dessa oförändrade enheter och personal-
kategorier. Dock framgår, vid ett närmare studium, att det ofta rörde
sig om rena "återutgivningar" av redan utfärdade stater, ty de förändra-
des ibland inte alls, eller mycket litet. Det finns exempel på stater
som var i kraft ett drygt kvartssekel. Vad beträffar likartat material
från annat håll, kan jag lämna säkrare besked. En stat för utspisningen
av hjonen vid Falu hospital upprättades 1733 och gällde fullkomligt oför-
ändrad från 1734 till 1812, trots att utspisningen enligt räkenskaperna
under denna tid ändrades i betydande grad. Ungefär motsvarande gäller
för stater som utfärdades för hospital på andra platser. Däremot synas
t.ex. normerna för utspisningen inom flottan - dess spisordningar - ha
förändrats till sina detaljer mycket ofta. Inom flottan fanns dock tidi-
gare än annorstädes ett snarast medicinskt intresse för kosthållsfrågor.

Om normerna, som Boethius antog, utnyttjades som budgetar och an-
vändes vid förrådsplaneringen, bör de betraktas som ungefärliga rikt-
linjer för, inte som exakta angivelser av konsumtionen. Detta är tydligen
B Odéns uppfattning om de förtäringsordinantier, som då och då under
1500-talet utfärdades för kronans driftsenheter, bl a avelsgårdar och
bergverksanläggningar. Flertalet Heckscherska 1500-talsstater  var just
sådana ordinantier. Liknande normer fanns även, som avsågs reglera pro-
duktionen. Det fanns normerade korntal, normer för in- och outputproportio-
ner av mjölk och smör vid kärning, mjölåtgång vid bakning, maltåtgång
vid brygd, saltåtgång vid saltning etc. Enligt Odén följdes visserligen
förtäringsordinantierna någorlunda på kungsgårdarna:

"men ofta har tillgången på varor icke varit tillräcklig
och man har fått nöja sig med lägre förtäring. Vid enstaka
tillfällen har man tillåtit sig använda mer matvaror av
vissa slag än ordinantian stadgade."39
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Minst av allt var det fråga om "faktiskt disponerade kvantiteter". Det
kan lätt tänkas, att persedlar som måste köpas, byttes mot andra om till-
gången var dålig och priset högt. Boethius höll för troligt att t ex
skum- och surmjölk utspisades utan att något därom nämndes i staterna.
Heckscher var medveten om att kål och rotfrukter kom den utspisade per-
sonalen till godo utan att finnas med i normerna. 40 Vad en "otrogen
fogde" kunde åstadkomma i form av försnillning och därmed minskad till-
delning, lär man inte ens få veta genom att studera redovisningsmaterial.
Det är således på intet sätt självklart att staterna varken under- eller
överskreds.

Ett speciellt problem, '.uppmarksammat av Heckscher, var frågan om inte det
som i normer och räkenskaper säga ha varit avsett för en person, kom
flera individer till godo. Heckscher bestred inte att vad som kallats
individuella portioner ibland fick räcka till flera personer, t ex ti11
den utspisades familj. Han höll för troligt att utspisningen vid hoven
ibland fick räcka även för dessas gäster:

"Men för gemene mans utspisning kan detta dock knappast ha
spelat någon roll. Redovisningen gällde nämligen i flera fall
uttryckligen vad som utspisats vid borden åt drängar och pigor,
och då siffrorna i dessa fall icke äro lägre än i andra, där
dylika hänvisningar saknas, bör antalet underhållna personer
som regel vara riktigt angivet."41

Heckscher gjorde ett undantag: Vid produktionsskattningen för 1700-
talet lämnade han staternas uppgifter för högre befattningshavare åsido,
eftersom speciellt spannmålen i deras fall var avsedd till annat än "en-
bart mottagarens personliga konsumtion". Han hade dock, då det gällde
dem som njöt fri förtäring genom kronans försorg "svårt att tänka sig
att någon väsentlig del av det utspisade kunnat tagas från borden och
bytas mot andra varor."42

Arthur Montgomery höll däremot för troligt att så skedde. Enligt honom
torde staterna ha utgjort "en form av lönesättning, naturalöner som even-
tuellt kompletterades på annat sätt". Han hävdade fortsättningsvis att
det inte är:

"givet att de i sin helhet konsumerades av löntagaren, och om
de konsumerades, kan eventuell brist ha uppfyllts genom löne-
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utbetalningar i andra former vare sig i pengar eller i natura."

En sådan källkritik kunde få avsevärda följder för tolkningen av utveck-
lingen:

"Nedgången i utspisningsstaterna under 1600-talet kan med-
andra ord tänkas vara blott ett exempel på en ökad tendens
till penninghushållning eller stå i samband med andra för-
ändringar i löneformerna. En granskning av de anförda ut-
spisningsstaterna visa också så stora variationer att man
drivs till misstanken att de utgjorde an varierande andel
av avlöningen."43

Sven Ljung utvecklade denna kritik. Inledningsvis tvivlade han på att:

"de stundom enorma kvantiteterna blott var avsedda för den
eller de personers direkta behov, på vilka de bokförts.
Vederbörande fick nämligen oftast dessa naturaförmåner i
stället för sin lön. Man kan därför tänka sig att han skulle
avyttra delar därav mot andra varor och att de även vore av-
sedda för hans familj."

Ljung jämförde ett antal Heckscherska 1500- och 1600-talsstater  med några
1600-talsstater  från Uppsala hospital. Variationerna togs till utgångs-
punkt:

"Någon rimlig anledning att antaga att arbetsfolket på vissa
av kronans gårdar fingo dubbelt eller tre gånger så mycket
animalier som på andra finnes givetvis icke. Det sannolika är
i själva verket, att lönerna på kronans gårdar på 1500-talet
till största delen utgingo i naturaprodukter och ofta nog i
större kvantiteter än de anställda kunde konsumera."

Ljung fortsatte:

"Bortse vi från hospitalspredikanten (vid Uppsala hospital, MM)
och Gustaf Vasas fogdar, som alldeles säkert fingo mera än de
personligen kunde förtära visa uppgifterna från hospitalet i
stort sett god överensstämmelse med övriga 1600-talsstater
samt med kammarrådets spisordning från 1500-talets mitt. All
rimlighet talar sålunda för att dessa återge vad kronans an-
ställda verkligen förtärde, medan övriga stater från 1500-talet
äro 'infekterade' av att i dem även ingingo som lön avsedda
matvaror."
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Slutsatsen blev identisk med Montgomerys: Lägre utspisning enligt
1600-talets  stater jämfört med 1500-talets,  indikerade inte sänkt stan-
dard,'utan tilltagande penninghushållning. 1600-talsstaterna var tvärt-
emot Heckschers åsikt ägnade att mer trovärdigt än 1500-talestaterna  be-
lysa faktiska konsumtionsnivåer. För 1500-talet var, enligt Ljung kam-
marrådets stater (de som Brahe återgett i "Oeconomica")  mer trovärdiga
än de som Heckscher stödde sig på. 44 Även Harmerberg har ansett 1600-
talsstaterna pålitligare än 1500-talets. 45

Kritiken gäller i det aktuella avseendet främst utnyttjandet av stater
från kronans driftsenheter under 1500-talet.  Eftersom kronan senast i
början av 1600-talet avhänt sig eller förpaktat dessa enheter, existerar
egentligen inget helt jämförbart material från 1600- eller 1700-talen.
Gm det fanns skillnader i redovisad eller normerad förtäring mellan olika
kronoenheter under 1500-talet, eller mellan dessa enheter och andra en-
heter under 1600-talet, så kan det givetvis indikera faktiska skillnader-
i koststandard. Enär förbrukningen på kungsgårdarna utgick från respektive
enhets produktion, torde variationer i produktionsinriktningen mellan
avelsgårdar i olike regioner, ha kunnat lett till variationer i kost-

hållet.46
Kronans finansförvaltning under 1500-talet har studerats ingående av

B Odén. Hennes forskning visar att förtäringen vid kronans avelsgårdar
verkligen utgjorde en del av de konsumerandes lön. Vidare står verkligen
klart att kronans naturahushållning i stort sett upphörde i och med Gustaf II
Adolfs regering. Kronoenheternas lägre personalkategorier betalades dels
en årslön i pengar och kläde, där pengar kunde ersätta kläde och vice
versa,  dels med fri kost. Kosten var värdemässigt viktigast. Fritt kost-
håll kunde, vad dessa kategorier angick, utgå i form av "förtäring" vid
det bord - rent bokstavligt - som motsvarade den sociala kategori var och
en tillhörde. Sådan förtäring bestods enbart dem som arbetade på gården,
den centrala enheten, och som därmed förtekcnades i mantalsregistren.
Naturligtvis var endast de som njöt förtäring införda i räkenskapernas
förtäringsregister. Personer som arbetade utanför gården fördes ej in i
mantalsregistren och njöt i stället för bordsförtäring "utspisning", vilket
innebar att de för viss tid fritt disponerade vissa mängder av ett fåtal

hållbara matvaror. Kronan sökte stävja att de som njöt fri bordsförtäring
hämtade mat i det centrala köket och åt den i sina hem. Genom att med tvång
och lämpor söka förmå de fribordsberättigade att verkligen äta vid borden,
sökte kronan kontrollera vilka den på detta sätt försörjde. Löntagarna
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strävade ofta efter att byta bordsförtäringen mot månads- eller årskost
för egen hushållning, vilket främst kom högre befattningshavare till
godo. Allt detta gör det osannolikt att normerad eller redovisad bords-
förtäring, när den överhuvud taget förekom, varierade i storlek på grund
av att den skulle ha utgjort större eller mindre del av lönen. Odén
visar dessutom att mm i de mantalsregister med hjälp av vilka förtärings-
registren ("kontrollstaterna") kontrollerades mot ordinantierna, liksom
i själva förtäringsregistren, införde såväl löntagarna själva, som deras

familjer (utom möjligen barnen) samt i förekommande fall, deras tjänste-
folk. Boethius instämde:

"Portionerna i den fria förtäringen vom individuella, lika
för ogifta och gifta. Det synes därför ganska säkert att de
fribordsberättigade inte i någon större utsträckning kunnat
dela med sig av sin kost. Ha anhöriga mera regelbundet del-
tagit i den fria förtäringen, ha dessa haft egna portioner."

Odén fann det orimligt att:

"antaga att dessa lägsta löntagare (drängar och pigor, MM)
skulle haft rätt att låta familjemedlemmar deltaga i kronans
förtäring utan någon som helst kontroll från kronans sida."

Däremot är det inte säkert att andra former av fritt kosthåll - ut-
spisning, års- eller månadskost - kom enbart dem som formellt njöt kosten
till godo. Under 1500-talets sista decennier ersattes den fria kosten,
tid efter annan, med kostpengar. Odén betraktar detta som ett undantag.

Hon skriver att:

"'förtäring' varit den naturliga formen av lön och att av-
lösning med kostpen ar var ett finanspolitiskt schackdrag
i inflationstider." &7

Slutsatsen blir, att den anförda kritiken (Montgomery, Ljung, Hanner-

berg), i det den gått ut på att 1500-talsstaterna  förledde Heckscher till
överskattningar av konsumtionsnivån vid kronans driftsenheter, sköt över
målet. Samtida uppgifter, t ex från Brahe, bestyrker att portionerna

var stora. Odén hävdade att den alltför rundliga förtäringen bidrog till
avelsgårdarnas ekonomiska fiasko. 48

1 ett annat hänseende innebar Odéns undersökningar en tillintetgörande
kritik av Heckschers 1500-talsstudier. Heckscher satte som nämnts speciellt
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värde på uppgifterna i 1573 års rikshuvudbok (hädanefter förkortad RB
1573) om förtäring och utspisning för 5312 drängar och pigor vid kronans
slott och gårdar. Uppgifterna gällde, menade han, så många individer -
han missade inte att påpeka att "urvalet" var större än i socialstyrelsens
sentida hushållsundersökningar - att alla tillfälligheter utjämnades. Han
tog för givet att siffrorna korrekt uttryckte den faktiska konsumtionen. 49

Enligt Odén hade RB 1573 delvis karaktären av budget. Den syftade till
att återge kronans ordinarie inkomst och utgift under normala år. Det är
alltså inte fråga om någon ekonomisk redovisning för ett visst år. RB:s
uppgifter om utgifter för kronans kosthåll bygger visserligen delvis på
redovisning från vissa år, alltså på den faktiska förbrukningen, men i
andra fall på beräkningar utifrån "normalstater" (ordinantier) och mantals-
uppgifter. Enär RB:s summor inkorporerar löntagare av skiftande social
ställning, med rätt till olika bord (spisebord, svennebord, fogdebord
etc) är det svårt att kontrollera om normalstater följdes. Vad hovför-
täringen beträffar, pekar enligt Odén, avsaknaden av mantalsregister, på
att förtäringen summerats på basis av verkliga räkenskaper. Detta gäller
dock inte generellt. För hertig Magnus hovförtäring är dessutom den furst-
liga förtäringen inräknad och "medeltalsberäkningar är därför menings-
lösa". Vidare nämner Odén att det i ett förarbete till RB 1573 uppgavs
att de verkliga räkenskaperna för Magnus hovförtäring var för låga, var-
för en kalkylerad skattning lades till grund för RB:s summering. Den

genomsnittliga, individuella förtäringen var enligt detta "förslag" betyd-
ligt större än enligt de egentliga räkenskaperna. Slutsatsen blir att det
är omöjligt att lägga RB:s uppgifter om hovförtäringen till grund för be-
räkningar av den faktiska konsumtionen, som i så fall blir för högt an-
given. Odén konstaterar lakoniskt att: "Så har skett hos Heckscher . . . 11 50.

Viktigare är emellertid RB:s summering av "förtäring och utspisning"
vid kronans slott och gårdar, Heckschers huvudkälla. Odén konstaterar att
siffrorna grundas på förbrukningssummorna i gårdarnas förtärings- och ut--
spisningsregister (undantagandes Stockholms slott, för vilket normer och

mantalsuppgifter använts). 1 huvudsak går således summorna tillbaka på
verkliga räkenskaper. Heckscher dividerade sumnorna för förtäring och ut--
spisning med det i mantalsregistren uppgivna mantalet (antalet personer)
för att få fram konsumtionsmedeltal. Detta är enligt Odén inte korrekt.

Mantalsregister fördes, som nämnts, enbart över personer som njöt för-
täring. Personer som njöt utspisning infördes ej. Summorna i RB, som
naturligtvis angavs för att man skulle få grepp om de totala utgifterna
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för kosthållet omfattade båda typerna av livsmedelstilldelning, medan

det mantal Heckscher dividerade dessa summor med, bara omfattade en del

av totalantalet individer, som dessa summor kom till godo. Konsumtions-

medeltalen blir således för höga. 51

Denna kritik är naturligtvis avgörande. Det hjälper föga att Heck-

schers siffror baserade på RB 1573, bara så vitt gäller slet avviker

markant från hans uppgifter från 155Gtalets  kungsgårdar (som bygger

på lokala ordinantier). Då antalet "utspisade" är okänt, vet man inget

om hur stort felet blir och inget garanterar att skillnaden mellan den

faktiska konsumtionen 1573 och den faktiska konsumtionen på 1550-talet

var obetydlig.

Kasernhushållningen och representativitetsproblemet

Heckscher var naturligtvis medveten om att bondebefolkningens livsmedels-

konsumtion kunde avvika från den som staterna från t ex kronans 1500-

talsgårdar indikerade. Närmast åberopade han uttalanden fällda av Per

Brahe, vilka togs till intäkt för "att bönderna i allmänhet ha befunnit

sig på en lägre nivå". Skillnaderna var emellertid, enligt Heckscher

knappast betydande:

"Det enda man med full bestämdhet kan yttra sig om gäller
kungsgårdarnas och de mer eller mindre industriella anlägg-
ningarnas folk; och att de levde på enligt moderna begrepp
fysiologiskt sett avgjort hög standard är obestridligt. Det
förefaller icke heller rimligt att antaga någon mycket stor
skillnad mellan dem och bönderna, ty då skulle man ha haft
att räkna med en masstillströmning till platserna med bättre
utspisning, och därom är åtminstone mig ingenting bekant."52

Heckschers lösning av representativitetsproblemet - det stora urvalet

på över 5000 personer var ju trots allt mycket speciellt och minst av

allt slumpmässigt - var således teoretiskt förankrad. Förutsättningen

synes vara att det existerade en arbetsmarknad som styrdes av samma

lagar som styr en kapitalistisk fri arbetsmarknad, d v s att arbets-

kraften var rörlig, att den hade full information om "löneförhållandena"

samt att dess reaktion på pris- och löneförändringar var starkare än

eventuella emotionella, släktskapsmässiga eller sociala band. 53

Heckscher diskuterade representativitetsproblemet utförligare när

det gällde 1700-talets  stater. Det bör hållas i minnet att dessa i

huvudsak reglerade utspisningen vid privatägda herrgårdar.
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Heckscher utnyttjade 1700-talsstaterna, inte blott för bestämning av
konsumtionsstandarden. Med hjälp av uppgifterna om spannmålstilldelning
till drängar och pigor sökte han dessutom beräkna spannmålsproduktionen.
Spannmålskonsumtionen i skogsbygderna skrev han därvid ner med 1/4,
eftersom allt talade för att proportionen animaliska livsmedel var större
där än på slättherrgårdarna. Skillnaderna i spannmålstilldelning till
drängar respektive pigor fann han obetydlig (6,6 %). Däremot visades
att halvvuxna eller överåriga arbetare fick betydligt mindre spannmål
än fullt arbetsföra > varför han tog hänsyn till åldersstrukturen och
t ex sänkte barnens uppskattade konsumtion efter en fysiologisk skala.
För att belysa frågan om undersökningen var representativ för lantbe-
folkningen som helhet, redovisade Heckscher spannmålstilldelningen till
fattighjon i Skarhult (Skåne) och vid Tullgarn (Stockholms län) samt
tilldelningen till hospitalshjon i Kronobergs län och i Uppsala. 1 fler-
talet fall fick dessa fattiga 3-4 tunnor spannmål per person och år,
d v s inte mycket mindre än vad drängar och pigor vid herrgårdarna
fick (drygt 4 tunnor). Heckscher fann det:

"ytterligt osannolikt, att de fattigas underhåll under dessa
tider skulle ha varit högre än det som under något så när
normala år kan ha stått självförsörjande jordbrukare till
buds; motsatsen är i och för sig avgjort sannolikare."

Därför torde man, enligt Heckscher, överlag få räkna med den spannmåls-
konsumtion bland landsbygdsbefolkningens vuxna, som enligt staterna kom
herrgårdarnas pigor och drängar till del, trots ökningen av "'jord-
brukets underklasser"':

"Den lägre befolkningens livsmedelsbrist kan ha gällt de
animaliska födoämnena i första rummet. Givetvis gäller
alltsammans år av åtminstone normal skörd."

Han pekade vidare på att en uppgift (i "Den Swenske Oeconomie-Fistalen",
1770),  tydde på att vuxna arbetares per capitakonsumtion av spannmål,
rentav var högre på välsituerade bondehemman än bland herrgårdarnas arbe-
tare. Slutligen skattade han per capitatillgången av spannmål i Stock-
holm 1770 på basis av tulljournalsiffror över in- och utförsel till/från
huvudstaden till 44 tunna, vilket han ansåg tyda på att herrgårdsstaterna
inte överdrev den allmänna konsumtionsnivån. 54
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När det gällde 1700-talsstaternas representativitet beträffande hela

livsmedelskonsumtionens struktur och nivå, medgav Heckscher att mjölk,

rotfrukter och kål torde ha förekommit vid herrgårdarna, trots att

dessa produkter inte uttalat stipulerades i staterna. Detta bedömde han

som oviktigt. Konsumtionsnivån varierade, men undernäring var det inte

fråga om för någon grupp. Enligt staterna hade över- och underåriga

personer samt hjonen vid hospitalen det lägsta energiintaget. Om det

redovisade läget för herrgårdarnas arbetare motsvarade läget för bonde-

befolkningen och "'jordbrukets underklasser'" bedömde han nu som en mer

eller mindre olöslig fråga. Uppgiften från "Den Swenske Oeconomiefisca-

len" gav osannolikt höga 4200 kcal per dygn och capita för arbets- och

husbondsfolk på en välsituerad bondgård "och att flertalet inom jord-

bruksbefolkningen ej nådde på långt när lika högt" var, enligt Heck-

scher, givet. Ändå menade han att det föreföll:

"osannolikt att godsägarna mer allmänt skulle ha betalt
sina drängar (och pigor) nämnvärt mer än vad som var det
normala för den del av befolkningen från vilka de utgingo
eller som rent av i social ställning stod väsentligt högre
än tjänstehjonen."

Även den minskande animalieandelen antydde enligt Heckscher att det

inte var fråga om någon avvikelse uppåt. överensstännnelsen  inskränktes

till normala skördeår, men att herrgårdarnas arbetare hade företrädet

att vara i någon mån skyddade från skördeväxlingarna, gjorde det, en-

ligt Heckscher, än mer osannolikt att dessa herrgårdsarbetare under

normala år fick mer livsmedel än andra grupper. 55 Argumentet var således

i grunden det samma som det som, enligt Heckscher talade för 1500-tals-

staternas representativitet.

Via beräkningar av salthalten i de saltade livsmedlen samt tilläggs-

ransonerna av salt som hyttarbetarna vid Främby respektive kronans pigor

och drängar fick enligt Heckschers analys av RB 1573, kom Karl-Gustaf

Hildebrand fram till, att om den saltkonsumtion per capita som detta

motsvarade, antogs gälla för hela Sveriges befolkning, så blev den totala

saltförbrukningen minst tre gånger så stor som hela den årliga saltimport

som Heckscher beräknat. Med andra ord går det inte att generalisera 1500-

talsstaternas uppgifter om saltkonsumtionen. Det fanns enligt Hildebrand

inga tvingande skäl för att kronoenheternas stater skulle vara represen-

tativa för folkkosthållet. Han menade att kronoräkenskaperna avsåg en
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storskalig, av nöden systematiskt organiserad livsmedelsförsörjning.
Reglerna måste ha varit enkla, enhetliga och överskådliga. Allt måste
ha varit rundligt tilltaget. Den centrala kontrollen torde ha stannat
vid "stereotyped messures and proportions" och denna jätteorganisation
"based on taxes in kind and on the produce of Crown lands, must have
been extremely wasteful". Slutsatsen blev att: "the food requirements
of the Crown must have exceeded the usual consumption". 56

Snarast antyder väl Hildebrands slutsats att staterna överskattade
konsumtionen även bland dem vars kosthåll de avsågs reglera. Hilde-
brand argumenterade vidare för att kronans konserveringsmetoder bör ha
varit enkla, kontrollerbara och uniforma. Dessa kriterier innebar, menade
han att: "it is fairly obvious  that the chief method of preservation of
food had to be based on a very liberal use of salt". 1 den privata hus-
hållningen kunde andra berednings- och konserveringsmetoder (lättsalt-

ning. rökning, torkning, jäsning eller t o m frysning) ersätta kronans
ensidiga hårdsaltning. Kronohushållningens speciella organisering föran-
ledde således att kronoutspisningen blev mer ensidig och mer inriktad
på hårdsaltad föda än allmogens kosthåll var. Hildebrand höll inte heller
för otroligt att den totala per capitaförbrukningen av livsmedel var be-
tydligt blygsammare bland allmogen än den var enligt staterna. 57

Boethius resonerade med utgångspunkt i Hildebrands argument kring
konsumtionen vid Boms hyttegård (Främby).  Han drog slutsatsen att:

"Förtäringen vid hyttgården återspeglar en typisk kasern-
hushållning. När personalen växte blev den alltmer baserad
på spannmål samt salt och torr fisk. Det är uppenbart att
den var riklig. Men den var också i hö

e
grad ensidig och

denna ensidighet ökades med åtgången." g

När det gäller 1700-talet anförde Boethius skäl för att spannmåls-

konsumtionen torde ha varit lägre bland fria bönder än bland herrgårdarnas
tjänstehjon, eller brukens arbetare. Enligt Boethius spelade den anima-
liska konsumtionen en större roll hos bönderna än på herrgårdarna och
bruken. Skulle man försörja anställd personal, så var det, menade B&thius
enklast att hålla sig till lättlagrad föda, som lätt kunde transporteras;

spannmål. Detta gällde även utspisningen av fattiga - det var med andra
ord inte givet att dessa inte fick mer spannmål än bönderna själva åt.

S?mr,ansättningen  av deras konsumtion kunde vara avvikande. Boethius an-
såg att den mjölkhushållning som länge levde kvar i Nordsverige, tidigare
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varit spridd längre söderut och på slätten. 1 och med landhöjningen torr-

lades ängsmarkerna och spannmålsodlingen tilltog, stimulerad av ökad

efterfrågan och stigande priser. En långsamt verkande "naturprocess" låg

således bakom den förskjutning från animalisk till vegetabilisk konsum-

tion och produktion, som Heckscher spårat. Boethius menade vidare, att

denna övergång skedde tidigare på de ofta marknadsinriktade stora god-

sen. Stater från herrgårdar och bruk var således inte representativa

när det gällde att belysa de breda lagrens konsumtionsstruktur. Det var

åsikten att staterna var representativa för folkkosthållet, som förledde

Heckscher att förkasta t ex tiondelängderna som källa till produktions-

och konsumtionsskattningar. 59

Utterström instämde. Han pläderade för att man måste "räkna med en

avsevärt lägre konsumtion (än vad som framgick av bruksräkenskaper och

herrgårdsstaterIbland  folkets breda lager". Rotekontrakt och material

från utskrivningsväsendets ersättande med indelningsverket visade på en

betydligt lägre spannmålskonsumtion än enligt staterna, utan att den ani-

maliska konsumtionen för den skull var högre. Såväl det totala energi-

intaget, som konsumtionens sammansättning var således en annan bland

den fria allmogen än den var enligt herrgårdsstaterna. 60

Det teoretiska antagande som ligger till grund för Heckschers åsikt

om att framför allt 1500-talsstaterna inte regelmässigt kan ha stipulerat

en högre konsumtionsnivå än den som förekom bland allmogen, har, så vitt

jag kunnat se nagelfarits blott av P Nyström, som framhöll att:

"Heckschers slutsats vilar på den oprövade förutsättningen
att det dåtida bondesamhällets sedvänjor medgav en individu-
ell rörelsefrihet, tillräckligt stor för att komma dess en-
skilda individer att övergå till den frie arbetarens existens-
form för den händelse de vid avelsgårdarna kunde nå en lev-
nadsstandard som avsevärt höjde sig över bondehemmanets."

Nyström anförde tecken på att en sådan rörelsefrihet inte existerat:

Bönderna var ekonomiskt bräckliga, men trängde ändå och trots kungliga

uppmaningar till utflyttning och nyodling ihop sig på hemmanen. Avels-

gårdarna erhöll legofolk genom tvångsutskrivning och arbetarna bevaka-

des som fångar."

Jag finner kritiken relevant. Kanske kan det hela uttryckas så. att

Heckschers teoretiskt grundade hypotes om staternas representativitet

falsifierades av Boethius', Hildebrands och Utterströms empiriska tester.

Även Nyströms anmärkning anser jag rimlig, även om hans argumentation för
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att 1500-talets  avelsgårdar och 1600-talets  adliga storgods representerade
en kapitalistisk produktionsordning, 62 sticker mig i ögonen. Möjligen kan
kausaliteten i Boethius'  "naturprocess" ifrågasättas. En malthusian  skulle
kunna hävda, att 1700-talets starka folkökning ökade spannmålsbehovet
och spannmålspriserna - spannmålsefterfrågan torde ju ha varit i högre
grad oelastisk - i sådan grad att detta fann uttryck i bl a dräneringar
och sjösänkningsprojekt. Folkökning, proletarisering, inflation och re-
lativa prisförändringar, snarare än landhöjning, skulle då ligga bakom
spannmålens växande betydelse. Kanske måste även Boethius'  argument för
att bönderna relativt sett var mindre inriktade på spannmålsproduktionen
än godsen var, modifieras. Man får tänka sig stora variationer från bygd
till bygd och mellan bönder i olika ställning. Att spannmålen var lätt-
lagrad må vara riktigt, men var den verkligen lätt att transportera? Här
har annars BoZthius'  kritik av representativitetsantagandet  för 1700-
talet en beröringspunkt med Hildebrands så vitt gäller 1500-talet;  Kraven
på enhetlighet må ha varit större inom 1500-talets kronohushållning, men
Boethius tycks hävda, att enhetlighet och ensidighet var kännetecknande
även för kosthållet på 1700-talets privatägda och vanligen fogdeförval-
tade gods och bruk, liksom för hushållningen vid fattigvårdande institu-
tioner. Det förefaller plausibelt.

Boethius påpekande av att fattiga som underhölls på hospital och dylika
inrättningar, kan ha fått mer spannmål än bönderna höll sig själva med,
bör ej förbigås. Det har hävdats att personer underhållna på sådana in-
stitutioner, klarade sig bättre än människor i självförsörjande hushåll
vid kristider, i så måtto som de var skyddade mot skördeväxlingars och
prisutvecklingens följder. 63 Andra har förmodat att institutionellt för-
sörjda fattighjon gavs en kost som ansågs motsvara deras sociala ställning,

d v s att deras kosthåll liknade det som självständigt hushållande fattiga

kunde upprätthålla.64 Det senare förefaller vara en ohållbar hypotes.
Sådana institutioner försörjdes till stor del med skattemedel, så att

t ex tiondet från vissa områden levererades in natura till dem. 65 För

att annan föda än spannmål skulle kunna utspisas (i större mängder än vad
institutionerna kunde åstadkomma genom egen gårdsavel eller genom inköp
finansierade på annat sätt) måste delar av spannmålsinkomsterna avyttras.
Redan den direkta spannmålstillförseln - som ofta gav överskott - gör att
det ligger nära till hands att förmoda att institutionernas spannmålskon-
sumtion var jämförelsevis hög, medan animaliekonsumtionen blev relativt
sett lägre (vilket Heckscher antydde). Vidare kan det, som Boethius impli-
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cit framhåller, ha varit så, att konsumtionen vid dylika inrättningar,

med hänsyn till krav på uniformitet, kontrollerbarhet och enkelhet blev

av en speciell, ensidig, från allmogekosthållet skild typ.

ENERGIBERÄKNINGAR OCH LIVSMEDLENS KVALITET

Heckschers försök att beräkna konsumtionens energivärde hade två syften.

Dels sökte han på detta sätt bedöma näringsstandarden, dels kom energi-

värdena att tjänstgöra som ett fysiologiskt index. Energivärdena blev de

olika livsmedlens gemensamma nämnare. Med hjälp av dessa kunde visas hur

förskjutningar skedde mellan de olika livsmedelsslagen i konsumtionen. För-

ändringarna gavs ett sammanfattat uttryck. Tyngdpunkten låg snarast på

det senare syftet, ty Heckscher försökte inte beräkna intaget av olika

näringskomponenter (protein, vitaminer, etc). 66

Heckscher utnyttjade uppgifter om livsmedlens kcal-innehåll par kg, som

tidigare använts i Folknäringen vid Krig. Han gjorde vissa modifieringar:

Smörets energivärde sattes till 2/3 av nutida smörs, energivärdet för nöt-

kött utnyttjades både för nötkött och för det fetare fläsket. Utmalnings-

graden för spannmål sattes till 80 %, vilket Heckscher förmodade var för

lågt. Vidare antogs energivärdet för torkad fisk motsvaras av värdet för

"annan saltad fisk" (vilket to dr e ge allt för lågt värde - dessutom är

somliga av värdena mycket låga). Sammanfattningsvis vågade Heckscher anta

att de framräknade "kaloritalen snarare äro för låga än för höga".67

Livsmedlens energi- och näringsinnehåll per viktenhet beror givetvis

på deras kvalitet. Hänsyn måste tas bl a till spannmålens renhetsgrad

och vattenhalt. Vidare måste antaganden om spill och beredningsförluster

göras. Heckscher diskuterade inte livsmedlens kvalitet ur dessa synpunkter

på något övergripande sätt. Som vi sett förmodade han att förrådshushåll-

ningen medförde att livsmedlen förtärdes efter år av lagring i saltat eller

torkat skick. Han anförde exempel på att tre år gammalt "grönsalt smör" -

varvid "grön-" med fullkomlig tydlighet tolkades som grönt av ålder och

stark sälta - utspisats till slottsbyggande dalkarlar. Rent allmänt tycks

han ha menat att maten ofta förtärdes i hårdsaltat, anfrätt och närmast

förruttnat skick.68

Denna föreställning kritiserades utifrån etymologiska grunder av Sam

Hedar, som sköt in sig på tolkningen av "grönsaltat", vilket ska betyda

saltat i färskt skick, snarast rimsaltat. För smör var prefixet "grön-"

enligt Hedar formvidrigt; smör saltades, menade han, enbart i färskt skick.
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Phebe Fjellström har emellertid övertygande visat, att med saltgrönt kött
avses "ett i stark saltlake nedlagt färskt kött som ej rökts eller torkats
dessförinnan". Även smör förvarades i sådan saltlake.6g

Även med beaktande av S Palmes påpekanden om att hovmän redan under
Gustav Vasas tid fick rikliga tillskott av färskt kött, speciellt vilt,
samt rent exotiska varor (något som Heckscher förlägger till 1600-talet),
så torde Heckscher obestridligt ha rätt i, att åtminstone kronans, sanno-
likt även herrgårdarnas folk, om än inte bönderna i gemen. utspisades
med i huvudsak länge lagrad och hårt saltad eller torkad föda. 70 Detta
förhållande bör ha inverkat på födans näringsinnehåll. Mot den bakgrunden
är det märkligt, att Heckscher inte fogadenågon osäkerhetsmarginal nedåt
till sina siffror, eller att han inte ens, med avseende på berednings-
förlusterna sökte utnyttja en framresonerad, generell reduceringsgrad
för energiinnehållet i samtliga livsmedel.71  .'Sankningen  av smörets energi-
värde kan motiveras med att det dåtida smörets vatten- och salthalt var
högre än dagens smörs.72 men det kan ha gällt andra livsmedel likaväl.
Var för övrigt 1500-talets spannmål lika energirik som dagens vid samma

renhetsgrad och vattenhalt ? Det kan förmodas att ben, senor, brosk etc
ingick i de utspisade köttportionerna. Räcker det då med att åsätta
fläsket det lägre energivärdet för nötkött? Det är annars inte omöjligt
att ta fram välgrundade reduceringstal för fläsk och kött som tar hän-
syn till spillet. 73 Klarar man inte att ta fram specificerade reduce-
ringstal för olika livsmedel, så är det förmodligen bättre, att som
Utterström reducera generellt med uppemot 25 % och redovisa såväl reduce-
rade som oreducerade värden, än att enbart presentera värden baserade
direkt på framräknade kg-tal och nutida energital - visserligen avseende
smältbara delar - och hoppas att energiberäkningarna åtminstone inte
innebär överskattningar.74  Man kan sedan anta, att en bestämd behovs-
norm med säkerhet uppnåddes i en studerad population, om redan dennas

reducerade energiintag översteg normen, medan normen med säkerhet inte

uppfylldes om inte ens de oreducerade värdena uppnådde normen.
Anledning till skepticism saknas hur som helst inte. Bengt C:son Bark-

man drog slutsatsen att:

"Försök att uträkna näringsvärdet i kalorier hos den äldre
Vasatidens portionsstater . . . leda endast till illusioner.
Riktigheten av sannolikhetsantaganden om näringsvärdet hos
äldre tiders födoämnen kunna nämligen på intet sätt be-
styrkas."75
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antaganden om äldre
- även om inte
exakt kunskap om

t ex 1500-talskostens  energiinnehåll. Det är knappast nödvändigt. Även

idag torde det vara svårt att exakt beräkna den totala faktiska livs-
medelskonsumtionens energiinnehåll, dess fördelning på energigivande
ämnen, vitamininnehållet etc. Det avhåller inte näringsforskarna fTån
att lägga studier av bruttokonsumtionens sammansättning till grund för
bedömningar av folkdietens näringsmässiga lämplighet. Givetvis måste
osäkerheten i bedömningar av 1500-talets kosthåll betonas. Alla möjlig-
heter att minimera felen måste tillvaratas, men det är knappast riktigt
att hävda att undersökningar av det slaget inte kan öka vår kunskap om-
dåtidens kost- och levnadsstandard. En kritik inriktad på de praktiska
problemen är rimlig, men inte, vill jag mena, en principiell kritik.

HEcmcHms  MÅTTOMVANDLING

För att åskådliggöra de livsmedelsmängder staterna angav och för att
kunna beräkna energivärdet av dessa mängder, räknade Heckscher om de
gamla måtten och vikterna till moderna viktenheter.

Det står klart att Heckscher antog att viktnoteringarna i samtliga
1500- och 1600-talsstater  gällde skålpund om 425 g och 20-multipeln där-
av, lispundet om 8.5 kg. För uppgifterna från 1700-talet och det tidiga
l&?OO-talet, räknade han med att noteringarna gällde marker à 340 g och
markpund om 20 sådana marker eller 6.8 kg. 1500- och 1600-talets spann-
målstunna uppfattades av Heckscher som ett enhetligt mått. Han angav
ingen tunnvolym, utan utgick från en av Forssell framdragen uppgift, en-
ligt vilken en struken tunna råg från år 1628 skulle väga 10.8 lispund,
d v s med Heckschers lispundsbestämning 91.8 kg. För 1700-talet utnyttjade
Heckscher Karl Amarks  uppgifter om att tunnans nettoinnehåll vägde: 104 kg
(korn), 118 kg (råg), 109.2 kg (malt), 130 kg (ärter) och 128 kg (vete).
Det kan vidare utläsas att Heckscher räknade om kannan mjölk till 2.952 kg,
kannan ärter till 1.908 kg och kannan korngryn till 1.628 kg. Ett 1500-tals-
fat ärter räknade han om till 2.933 kg. Tunnan potatis, slutligen räknade-
han som 130 kg. 76

Den förste som konfronterade Heckschers måttomvandlingar med senare rön,

ådagalagda genom David Hanmerbergs och Sam Owen Janssons forskningar var, så
vitt jag vet, Bertil Boethius. Hannerberg/.Jansson  hade visat att 1500-talets
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Västeråsspann mätte ca 60 1. Boethius  belade att denna spann användes vid
Främby 1555 och räknade med hjälp av en litervikt för säd om 2/3 kg om
spannen till 40 kg. Den däremot svarande tvåspannstunnan vägde sålunda
snarare 80 än 91.8 kg. Dessutom anförde Boethius att Jansson visat att:

"den medeltida lispundvikten (6,67 à 6,s kg) först under
förra hälften av 1600-talet  ersattes med viktualieviktens
lispund (8,5 kg)."

BoZthius kunde nu korrigera Heckschers beräkningar av livsmedelskonsum-
tionen vid Främby år 1555. Spannmålskonsumtionen sänktes med 12.9 %, kon-
sumtionen av "vikatualier"  - smör, kött, fisk, salt, etc - sänktes med
20 %. Boethius räknade med att 1600-talets  spannmålstunna före 1665 vägde
ca 100 kg. Han accepterade för denna tid Heckschers lispund om 8.5 kg. Då
BoEthius  korrigerade Heckschers beräkningar av konsumtionen vid Gripsholms
ladugård, blev den enda förändringen, att bruttokonsumtionen av spannmål
höjdes med 9.3 %, enär Heckscher räknat med 91.8 kg-tunnan. Slutligen
återgav Boethius  Heckschers siffror för konsumtionen bland Tullgarns
drängar år 1731, vilka han godtog. Boethius drog slutsatsen att:

"Den trend i utvecklingen som Heckscher påvisat kvarstår, men
utjämningen gör som synes resultaten normalare och sannolikare."

D v s totalkonsumtionens och framför allt animaliekonsumtionens  nedgång
mellan 1500- och 1600-talet kvarstod, men var avsevärt svagare än Heck-
scher ansett. Analogt var ökningen av totalkonsumtionen och spannmåls-
konsumtionen mellan 1600- och 1700-talen svagare än Heckscher sökt
visa.77

Senare tids forskning har accepterat Boethius'  korrigeringar. 78 Gustaf

Utterström har emellertid hävdat att:

"i den mån svenska förhållanden alls omnämns (i den inter-
nationella litteraturen på området, MM) är det Heckschers
tabell om konsumtionen 1573 - utan de korrektioner som
gjorts av Boethius."
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Utländska forksare har anfört tabellen sådan den återgavs i
An Economic History of Sweden, vars siffror, enligt Utterström,
jämfört med Boethius' korrigeringar var "ca 15-25 % för höga".7g
Detta är fel. Siffrorna i An Economic History of Sweden har korri-
gerats "med hänsyn till denna diskussion" och det kan visas att de
procentuella förändringarna gentemot ursprungstabellen är desamma
som de Boethius åstadkom. Uppenbarligen har också F Spooner, liksom
F Braudel utnyttjat dessa korrigerade uppgifter. 80 Jag ska nu ställa
Heckschers måttomvandling i ljuset av forskningens senaste rön och
försöka föra Boethius'  korrigeringar några steg längre.

Vad beträffar viktenheterna ska det uppmärksammas att olika varu-
typer vägdes enligt olika viktsystem, Med 1500-talets Stockholmska
vågvikt, som senare blev stapelstads metallvikt, vägdes främst järn
och koppar, man även större partier viktualier (livsmedel). Mindre
livsmedelsmängder vägdes däremot, i den mån det rörde sig om hemma-
producerade varor, vanligen på lokala, från ort till ort varierande
besman. Importerade varor, specerier, vägdes med vågar med skålar
och noterades i skålpund. Med största sannolikhet noterades de livs-
medel som förekom i heckschers 1500-talsstater  i besmansvikt, d v s
i besmansmarker och besmanspund om 20 besmansmarker. De olika bes-
manspunden kan bestämmas med hjälp av samtida proberingar mot Stock-
holms vågs lispund, som i sin tur av hans Forssell bestämdes till
6.866 kg. Jag följer emellertid Erik Torslow, som övertygande visat
att lispundet på Stockholms våg mätte ca 6.648 kg. Med denna bestäm-
ning blir de lokala besmanspund som här är aktuella följande: 6.043 kg
(Stockholm), 6.997 kg (Uppsala), 7.186 kg (Främby),  7.386 kg (Nora-
skog) och 6.818 kg (Gripsholm). 1500-talets skålpund kan bestämmas

till 415.47 kg. 81

År 1605 sattes besmansmarken lika med skålpundet som inte förändrades.
1634 höjdes viktualieskålpundet, så det blev lika med dubbla lödiga
marken ("myntviktens skålpund") om drygt 421 g. Lispundet om 20 sådana
skålpund kom att mäta ca 8.425 kg. Man kan räkna med att vikten, åt-
minstone officiellt, fr o m 1620-talet var lika i hela riket. Från
tiden mellan 1634 och 1665 finns en notering som kan tolkas som att bes-
mansmarken fortfarande höll dryga 415 g. Andra källor tyder på att bes-

82mansmarken var lika tung som det nya skålpundet. Jag antar att skål-
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pundet och besmansmarken 1634-1665 vägde lika, den möjliga skillnaden

är för övrigt ganska obetydlig. Därmed blir det oväsentligt att avgöra

om noteringarna i Heckschers stater avsåg besmansvikt (marker) eller

viktualievikt (skålpund).

När vikt- och måttsystemen år 1665 reformerades i enlighet med Georg

Stiernhielms intentioner, förändrades bl a viktualievikten, med vilken,

enligt 1665 års plakat och 1667 års resolution bl a alla livsmedel

skulle vägas. Skålpundet kom, liksom besmansmarken, att motsvara ca

425 g. Lispundet blev 8.5 kg. Användandet av besman hade emellertid

förbjudits redan i 1638 års riksdagsbeslut och förbudet upprepades 1665,

dock med vissa undantag. Eftersom förbuden mildrades på 1730-talet,  är

det troligt att besmansvägning förekom allmänt hela tiden.83

1730-talets  upprepade förordningar om mått och vikt ändrade inte

viktualievikten. Vad beträffar järn- och kopparvikten, som nu kom att

kallas metallvikt, ändrades däremot viktenheternas beteckningar. Metall-

viktens lispund, sedan 1665 motsvarande 6.8 kg, kom att kallas mark-

pund. Uppenbarligen räknade Heckscher med att viktangivelserna i 1700-

talsstaterna avsåg markpund och marker metallvikt.

Det torde nu stå klart att Heckschers angivelse av 1500- och 1600-

talets lispund till 8.5 kg är för högt. Boethius  utnyttjade för 1500-

talet Forssells bestämning av Stockholms vågs lispund, vilken dels torde

ha varit felaktig och dels knappast gällde för lispundet på olika lokala

besman. När det gäller 1700-talet  står det däremot klart att Heckscher

räknat med för låga viktbestämningar. Redan ett studium av 1730-talets

förordningar visar det ytterst osannolika i att livsmedel i staterna

skulle ha noterats i metallviktsenheter. Allt talar i stället för att

livsmedlen antingen noterades i skålpund och lispund viktualievikt

(425 resp. 8500 g) eller i marker och lispund besmansvikt (också 425 g

resp 8.5 kg). Stickprov bland Heckschers 1700-talsstater bekräftar an-

tagandet av att de noteringar Heckscher räknat som marker och markpund

metallvikt i själva verket avsåg besmansmarker/skålpund  respektive lis-

pund viktualie- eller besmansvikt. 84

Därmed kan det anses säkerställt att Heckschers kg-angivelser för

vägda varor under 1700-talet  är 25 % för låga. 85 Antagligen tolkade

Heckscher felaktigt källornas besmansmarker som metallviktsmarker och

förleddes därigenom att räkna med ZO-multipeln markpund. Detta har ej

uppmärksammats av Heckschers tidigare kritiker.
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Vad rymdmåtten beträffar är naturligtvis spannmålstunnan viktigast.
Som Boethius påpekade var 1500-talets tunna långt ifrån enhetlig. Med
hjälp av Hannerbergs/.Janssons  bestämning av Stockholmsspannen till 47 1
och samtida proberingar, kan de olika lokala tunnor som här är aktuella
räknas fram. Resultatet blir följande: 117.5 1 (Stockholm, Främby),
120 1 (Uppsala), 126.3 1 (Norsskog)  och 130 1 (Gripsholm). Under 1600-
talet tog statsmakten flera initiativ till att bringa reda i virrvarret
av olika tunnor. Målet var inte lätt att nå och inte förrän fr o m 1665
är bestämningarna säkra. 1 Hannerbergsefterföljdräknar jag med att den
tunna som var mest spridd i Mälardalen fram till 1638 mätte 146.6 1 och
att tunnan fr o m 1638 års riksdagsbeslut mätte 142.9 1. Från 1665, slut-
ligen, mätte spannmålstunnan 146.6 1. Den definierades som 56 kannor ä
2.617 1 och delades i 2 spann, 8 fjärdingar och 32 kappar ä 4.58 1. Även

1638 års tunna delades i 32 kappar, men däremot i 54 kannor, som enligt
Harmerberg  således rymde 2.646 1. 1500-talets tvåspannstunnor synes ha
delats i 32 fat. 1500-talets fat bestäms således som 1/32 av lokalt gäl-
lande tunna.86

Allt detta gäller målkärlet "tunna". Det officiella mätningssättet
och därmed måttsenheten "tunna" förändrades flera gånger. Under 1500-
talet torde man ha mätt i löst mål, med viss, svåruppskattad råga. Från
1638 stadgades att all mätning skulle ske med struket mål, men med 2 kap-
pars tillägg per tunna (for malt 3) som ersättning för rågan. Detta s k
kappmål, bibehölls i 1665 års plakat, då det även stadgades att mätningen
skulle ske i löst mål. På 1730-talet förändrades mätningssättet flera
gånger, innan, slutligen, 1739 års förordning fastslog att spannmålen
skulle mätas löst oskakad i struken tunna med 4 kappars tillägg (6 för
maw.87 '

Förordningarna om mätningssättet gällde emellertid i första hand

kronans spannmålsuppbörd, d v s avrads- och tiondespannmål. Räntetagaren,
ofta kronan, tillgodoräknade sig sedan gammalt ett övermål, för vilket
rågan var ett uttryck. Inget talar för att råga, kappmål, eller skak-

ning, varvid spannmålen packades tätare, förekom vid utmätning av spann-
mål enligt utspisningsstaterna. Tvärtom antyder t ex uppgifter från Rå-
lamb, på 1690-talet, att man vid utspisningen räknade med strukna tunnor.
Forssell synes ha ansett, att man gjorde så även under 1500-talet. Han
betraktade rågan som ett tillägg, som den starkare parten i en uppgörelse
kunde tillgodoräkna sig.88 Mot bakgrund av detta räknar jag med att måtts-
enheten "tunna", då det gäller utspisning enligt Heckschers stater hade
samma rymd som målkärlet "tunna".
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För att kunna revidera Heckschers beräkningar måste vi känna spann-

målens specifika vikt. Denna varierade givetvis med sädens kvalitet.

Harmerberg räknar, med utgångspunkt från den av Forssell framdragna an-

givelsen från 1629, med en hl-vikt för råg om 70 kg. Enligt Arrenhius

vägde tunnan råg år 1860 110.5-119 kg. Åmarks uppgifter, som Heckscher

använde för 1700-talet,  har redan refererats. Arrenhius' och Amarks

värden blir förenliga med Harmerbergs om man räknar med att den tunna

som avsågs, var den officiella måttsenheten "tunna", d v s för malt

146.6 1 + 6 kappar ä 4.58 1 = ca 174 1 och för övrig spannmål 146.6 1 +

4 kappar = ca 165 1. Litervikterna för råg spänner då från 0.67-0.72 kg.

Nu räknade såväl Heckscher som Boethius  med högre specifik vikt för spann-

målen under 1700-talet  än under de två föregående seklen. För att min

revidering strikt ska visa effekten av användandet av justerade måtts-

enheter gör även jag så. Rågens litervikt sätts för 1500- och 1600-talet

till 0.67 kg och för 1700-talet  till 0.72 kg. Litervikterna för de övriga

spannmålsslagen kan beräknas med hjälp av de proportioner som Amark med-

delade. Vad beträffar ärter räknar jag dock i Bengt C:son Barkmans efter-

följd med en litervikt om 0.85 kg. Eftersom spannmålsslagen inte speci-

ficerades i 1500- och 1600-talsstaterna räknade Heckscher med en enhet-

lig vikt för spannmålen från denna tid. D v s han antog att all spann-

mål som ej åtgick till ölbrygd var råg. Jag följer hans exempel, men det

bör påpekas att kg-värdet för spannmål, liksom kcal-talet för konsumerad

spannmål, därmed blir för högt. Speciellt ska uppmärksammas att värdena

blir för höga jämfört med 1700-talsvärdena.  För 1700-talet  räknade näm-

ligen Heckscher, liksom jag gör, med differentierade spannmålsvikter. 89

Heckschers omvandling av 1600-talets  kannor ärter till kg reviderar

jag med utgångspunkt i den av C:son Barkman anförda litervikten. Fat

ärter omräknas med samma litervikt och med hjälp av framräknade lokala

fatvolymer. Däremot accepterar jag Heckschers måttomvandling vad beträffar

tunnor potatis samt kannor mjölk och korngryn. Heckscher räknade hela

tiden och för alla varor med en kanna om ca 2.6 1, vilket är godtagbart

som bestämning av 1600-talets  kanna för torra varor och för 1700-talets

kanna generellt. Forskningen har emellertid visat att 1500-talets  svenska

tunna för öl, liksom tunnan för lakegods (saltade varor) härledde sitt

ursprung till det nordtyska "heringsbandet", som bör ha varit lika med

spannmålstunnan i Stockholm vid mitten av 1500-talet.  Den aktuella tun-

nan mätte sålunda ca 117.5 1 och den delades i 48 "Rostockkannor" om ca

2.45 1. Allt tyder på att lakegods- och öltunnan, liksom ölkannan om



I
33

2.45 1 hölls oförändrad till 1665 då det "tveggehanda" kannmåttet av-
skaffades. ölkannan blev liksom spannmålskannan 2.617 1, och tunnan för
öl och lakegods kom att mäta 48 sådana kannor eller ca 125.6 1. Lakegods-
tunnan delades i 4 fjärdingar. 90

1 1700-talsstaterna  noterades strömming och sill i fjärdingar, någon
gång i tunnor. Heckscher har räknat om tunnan  fisk till 163.2 kg och
fjärdingen till l/g därav, 20.4 kg. Uppenbarligen antog Heckscher att
fisken noterades i samma tunnor som spannmålen men det bör i stället vara
fråga om lakegodstunnor. Enligt Utterströms redovisning av provvägning
av strömming vid Stockholms barnhus år 1759-1770 var tunnans nettovikt i
genomsnitt 120.7 kg. Jag räknar med denna tunnvikt och med en fjärdings-
vikt om 30.175 kg. 1 de flertaliga fall då Heckscher räknat om fjärdingar
till kg ska således hans kg-tal för fisken höjas med ca 50 %. 1 de få
fall han räknat om tunnor till kg ska hans kg-värden tvärtom sänkas med
25 %.'l

1 huvudsak behöver vi bara multiplicera Heckschers kg- och kcal-värden
för konsumtionen med kvoten mellan de omvandlingstal från äldre mått till
kg som kan härledas ur ovanstående resonemang och Heckschers egna om-
vandlingstal. Det finns ett undantag och det gäller spannmål och öl.
1 somliga av 1700-talsstaterna  angavs mängden malt som åtgick till öl-
brygd. Andra stater redovisade blott korn eller odifferentierad spannmål
för all slags användning. Mängden spannmål som mältades bestämde således
både ölmängden och mängden spannmål som blev över för förädling och för-
täring i annan form (bröd, gröt etc). Revideringen av spannmålstunnans
vikt, avser ju bruttotilldelningen av spannmål. För att bestämma mängden
och energivärdet av det konsumerade ölet, liksom den mängd spannmål som
enligt varje enskild stat blev över för konsumtion på annat sätt utnyttjade
Heckscher en ordinantia för brygd av fogdeöl från en fogdeordning daterad
1556. Enligt detta recept åtgick 3 marker humle (Stockholmsvikt) och 4
tunna malt till brygd av 1 tunna öl (Stockholmstunnor). Heckscher räknade
tydligen med att denna mark och dessa tunnor var desamma som avsågs i sta-
terna från alla tre seklen. Så kan omöjligt ha varit fallet. Troligen av-
sågs i ordinantian marker på Stockholms våg à 332.4 g och tunnor om ca
117.5 1. Vidare kan noteras att Forssell, med ledning av liknande ordinan-
tier hävdade att 1 tunna malt drog något mer än 1 tunna spannmål. Man kan
i så fall räkna fram att det med Heckschers ölrecept, på varje kg humle
gick ca 60 1 malt eller något mer korn och att detta gav ca 118 1 öl.
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Heckscher tycks inte, vad beträffar 1500- och 1600-talen, ha beräknat
ölmängden och maltåtgången med ledning av humletilldelningen, i så fall
borde hans humlevärden och energivärden vara perfekt korrelerade, vilket
de långt ifrån är. Jag räknar med att han ur ordinantierna direkt kunde
utläsa mängden öl och dividerar Heckschers kcal-värden för öl med 450 -
det energivärde för 1 kg öl som Heckscher räknade med. Resulterande mängd
öl i liter (eller kg) omräknas till kannor med hjälp av Heckschers be-
stämning av kannans rymd. Kannor öl kan så förvandlas till reviderad
mängd öl i liter med hjälp av "min" kannvolym (2.45 1). Reviderade energi-
siffror för öl kan sedan lätt beräknas. Via ölets kanntal kan jag även
räkna ut reviderade malt- och spannmålsåtgången för ölbrygd. Som restpost
får jag fram reviderad mångd spannmål för konsumtion i annan form än som
öl. För 1700-talet  synes Heckscher ha utgått från humletilldelningen, utom
i de fall då maltåtgången angavs. Jag räknar om hans kg-värden för humle
(marken humle räknades av Heckscher som 340 g, men bör ha vägt 425 g).

Med hjälp av Heckschers ölrecept kan så reviderade mängden och energivärdet
av ölet samt malt- och kornåtgången beräknas.

Givetvis är det orealistiskt att räkna med samma typ av öl för alla ut-
spisade kategorier under 3% århundrade. Rimligtvis var fogdeölet malt-
starkare än det öl som t ex drängar vid herrgårdar och kungsgårdar fick.

Därmed torde beräkningarna leda till underskattningar av nettokonsumtionen
av spannmål.

*

Nedan visas i tabellform följderna av de diskuterade korrigeringarna av
Heckschers måttomvandling. Dels återges värden från Heckschers 1500-tals-
undersökningar (tabell l-2), dels redovisas genomsnittligt energiintag, in-
tag av animalisk energi och animalieandel  för drängar sysselsatta inom
jordbruket under alla tre seklen (tabell 3-4). 1 alla tabellerna redovisas
såväl Heckschers originalvärden och direkta bearbetningar därav, som revi-
derade värden. Ur tabell 3-4 kan vi utläsa hur väl Heckschers utsagor om
förändringarna över seklen håller streck vid en analys strikt begränsad
till en enda kategori utspisade.

Redovisningen syftar endast till att belysa effekterna av korrigeringen
av Heckschers felaktiga måttomvandling, varför samma uppgifter om livs-
medlens energiinnehåll som Heckscher räknade med används. Skillnader mellan
utsagor baserade på mina tabellers återgivande av Heckschers originalsiffror
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och Heckschers egna utsagor, som refererades i början av essän, beror

på Heckschers tendens att i sina jämförelser aggregera uppgifter för vitt
skilda kategorier utspisade. Eftersom Heckschers utsagor rörde utvecklingen
mellan seklen, och då ändamålet här är att testa hållbarheten i dessa ut-
sagor, torde det vara riktigt att basera jämförelsen på medeltal för hela
sekel. Detta är givetvis absurt ur flera synvinklar: Följde verkligen för-
ändringarna Heckschers sekelgränser? Ägde verkligen ingen utveckling rum
under de olika seklen? 93

Av tabell 1-2 framgår att Heckschers siffror för konsumtionen av fler-
talet livsmedel under 1500-talet måste sänkas betydligt. Sänkningen slår
ganska lika på animaliska livsmedel och spannmål. Energiintaget per capita
och dag blir överlag mer realistiskt enligt de reviderade siffrorna, än
enligt Heckschers originalvärden. Vissa av värdena blir rentav rätt låga.
Går vi så till tabell 4-5, ser vi att energiintaget exklusive öl, enligt
Heckschers värden verkligen var högst under 1500-talet.  Sänkningen till
1600-talet var hela 29 indexenheter medan 1700-talets  värden blott var
8 indexenheter lägre än 1500-talets. De reviderade siffrorna ger en annan
bild: Sänkningen till 1600-talet blir blott 13 enheter och energiintaget
under 1700-talet blir rentav lite högre än under 1500-talet. Bilden av
den relativa utvecklingen rubbas inte mycket om ölets energi inräknas;
1500-talets energiintag framstår då som jämförelsevis högre. Ukningen
mellan 1600- och 1700-talen framstår hur man än räknar som blygsammare
än enligt Heckschers originalvärden.

Revideringen rubbar inte slutsatsen att konsumtionen av animalisk föda
var jämförelsevis hög under 1500-talet. Skillnaderna mellan 1500-talets
animaliska energiintag och det animaliska energiintaget under 1600- och
framför allt 1700-talet krymper dock genom revisionen, som för övrigt
leder till att 1700-talets animaliska energiintag, tvärtemot Heckschers
utsagor, blir högre än 1600-talets.

När det slutligen gäller den animaliska energins andel av den totala
energikonsumtionen (animalieandelen), kan det konstateras att 1500-tals-
värdena, trots revideringarna, är jämförelsevis höga. Hans 1500-talsvärde
för de enheter som medtagits i tabell 3 blir, med energin från ölet in-
räknad i totalenergin 33.5 2. Hans 1600-talsvärde  är drygt hälften därav
och 1700-talsvärdet dryga tredjedelen av 1500-talsvärdet.  Revideringen
förändrar bilden. Både 1600- och 1700-talets  animalieandel blir omkring
hälften av 1500-talets. Tas ölet med i beräkningen framstår animalie-
andelen under 1700-talet  rentav som större än under 1600-talet.
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Det har påpekats att jämförbarheten av uppgifterna från 1500- och
1600-talet  med uppgifterna från 1700-talet, är bristande enär all spann-
mål utom den som gick till öl, för de tidigare seklen räknades som råg,
medan spannmålen för 1700-talets del differentierades som råg, korn
och obetydliga mängder vete. Det är närmast sannolikt att andelen korn
i spannmålskonsumtionen var högre under 1500-talet  än senare och högre
under 1600-talet än under 1700-talet. 94 Detta skulle innebära, att kg-
konsumtionen och energiintaget från spannmål, liksom för övrigt total-
intaget av energi, överskattats för de två tidigare seklen - korn är
ju lättare och energifattigare per kg än råg är. Å andra sidan bör det
innebära att animalieandelen  underskattats för 1500-talet och i mindre
mån för 1600-talet.  Sannolikt var därmed genomsnittliga energiintaget
under 1700-talet väl i nivå med intaget under 1500-talet. Sannolikt
var animalieandelen  inklusive öl ungefär lika under 1600- och 1700-
talen.

Revideringen förändrar drastiskt den bild av den svenska konsumtions-
utvecklingen som Heckscher bibringat oss. Visserligen torde en nedgång
av energiintaget liksom av animalienkonsumtionen från 1500- till 1600-
talet vara säkerställd (om staterna från olika sekel är representativa
i oförändrad mån). Från 1600- till 1700-talet ökade konsumtionen av ani-
maliska livsmedel och ceralier ungefär lika starkt, varför 1600-talets
proportioner mellan livsmedelsslagen bibehölls. Hårddraget ägde två
förändringar rum: Från 1500-talets  mitt till 1600-talets  mitt minskade
konsumtionen av animalier  och öl starkt. Från 1600-talets mitt till
1700-talet  ökade konsumtionen markant över hela linjen. Förändringarna
var överlag mindre drastiska än Heckscher ansåg. Mer långtgående slut-
satser kan inte dras av materialet förrän utvecklingen under respektive
sekel analyserats ingående.
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Tabell 1. Livsmedelskonsumtion per capita och år enligt Heckschers 1500-
talsstater. Kg (öl i liter). Heckschers originalvärden och
direkta bearbetningar därav samt reviderade värden

1 Uppsala kungs-
gård 1557
RB 1573:

2 Pigor och drängar
3 Hovstaten
4 Kung Erik med
väktare

5 Hertig Magnus
med hov
Främby 1555:

6 Hertig Eriks
hovfolk

7 Fogdens folk
8 Hyttbruknings-

folk
9 Byggmästare

med folk
10 Snickarmästare

med folk
11 Norsskogs  hammar-

smedjas bygge 1544
12 Gripsholms

ladugård 1555

Enhet

Enhet Smör
orig revid

1 4.0 3.3
2 13.9 9.9
3 27.6 19.6
4 27.6 19.6
5 27.6 19.6
6 41.5 35.1
7 15.3 12.9
8 16.2 13.7
9 20.8 17.6

10 19.2 16.2
11 22.1 19.2
12 2.6 2.0

Spannmål

orig revid

522.0 457

660.9 567
1062.9 912
1101.6 945

1233.4 1058

1092.0 936

539.3 377
729.0 625

984.6 844

891.0 764

184.1 170

608.0 577

ost

Ärter Fisk Kött 6 fläsk
orig revid orig revid orig revid

- 221.8 182.5 118.2 97.3

6.3 6.7 140.3 99.7 101.7 73.0
- 170.5 121.2 178.5 126.9
- 170.0 120.9 161.6 114.9

- 123.2 87.6 175.8 125.0

-_ 98.9 83.6 234.7 198.4

8.8 9.4 131.1 110.8 102.0 86.2
11.7 12.4 201.6 170.4 103.3 87.3

46.2 49.2 152.8 57.0 139.3 117.8

30.7 32.7 184.4 47.7 63.2 53.4

_ - 18.4 16.0 110.0 95.6

- 145.4 116.6 104.5 83.8

Salt Humle Ul
orig revid orig revid orig revid orig revid

0.071 0.058
0.900 0.640

2.000 1.422
23.800 20.121
2.500 2.114
2.500 2.114
1.600 1.353
2.800 1.367

4.90 4.03
14.30 10.17
18.00 12.80
18.00 12.80
18.80 13.36
3.70 3.13

13.40 11.33
9.35 7.90
2.00 1.69
3.00 2.54
3.70 3.22

11.90 9.54

3.20
8.20

17.00
17.00
10.20
29.14
7.65
9.35

12.20
15.00

0.85

2.63 - -
5.83 - -

12.09 - -
12.09 - -
7.25 - -

24.64 - -
6.47 - -
7.90 - -

10.31 - -
12.68 - -

1100.7 999.6

Källa: Bearbetning av E F Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från
Gustav Vasa, 1:1, bil III, ss 8-11.



Tabell 2. Enereiintae  !xr cauita och dvan enlint Heckschers 1500-talsstater  (Kul) samt mimliemas andel av
totala  eneygiintaget inklusiGe och exklusive energi från öl (X). Heckschers originalvärden och direkta
bearbetningar därav samt reviderade värden

Enhet Veg energi
exkl öl
orig revid

1 2470 2125
2 2765 2293
3 3291 2642
4 3564 2874
5 4818 3956
6 2221 1663
7 1862 980
8 2773 2360
9 3872 3538

10 2509 2229
11 1299 1190
12 2961 2806

Energi
från öl
orig revid

599 544
958 870

2077 1886
2077 1886
1917 1741
2716 2467
958 870

1171 1063
1517 1378
1864 1693
1357 1232
642 583

Animalisk
energi
orig revid

1573.5 1295
1338.0 951
2129.0 1514
2017.0 1434
1962.0 1395
2624.0 2219
1339.0 1132
1591.0 1345
1733.0 1465
1320.0 1116
1096.0 952
1205.0 966

Total energi Total energi
exkl öl inkl öl
orig

4043.5
4203.0
5420.0
5581.0
6780.0
4845.0
3201.0
4364.0
5605.0
3829.0
2395.0
4166.0

revid

3420
3244
4155
4308
5351
3881
2112
3705
5003
3345
2143
3853

orig

4642.5

5061.0
7497.0
7658.0
8697.0
7561.0
4159.0
5535.0
7122.0
5693.0
3752.0
4808.0

revid

3964
4114
6042
6194
7092
6347
2982
4768
6380
5037
3375
4436

Animalie% Animalie%
exkl öl inkl öl
orig revid orig revid

38.9 37.9 33.9 32.7
32.6 29.3 26.4 23.1
39.3 36.4 28.4 25.0
37.1 33.3 26.3 23.1
28.9 26.1 22.6 19.7
54.2 57.2 34.7 34.9
41.8 53.6 32.2 38.0
36.4 36.3 28.7 28.2
30.9 29.3 24.3 23.0
34.5 33.4 23.2 22.1
45.8 44.4 29.2 28.2
28.9 23.1 25.1 21.8

Källa: Bearbetning av E F Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, I:l, bil III, ss 8-11.
Am.: Enhetsnumren svarar mot enheterna enligt tabell 1.
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Tabell 3.

39

Energiintag (Kul) och mimlieandel (%) av konsumerad energi
bland jordbruksdrängar under 1500-, 1600- och 1700-talen.
Ovägda medeltal för hela sekel. Direkta bearbetningar av Heck-
schers originalvärden samt reviderade värden

Tidsperiod Tot energi Tot energi Animalisk Animalie% Animalie%
exkl öl inkl öl energi exkl öl inkl öl
orig revid orig revid orig revid orig revid orig revid

1500-tal" 4138 3506 4837 4171 1372 1071 33.5 30.1 28.5 25.9

1500-tal** 4105 3636 4725 4200 1389 1130 33.9 30.5 29.5 27.2

1600-tal 2900 3156 3304 3523 473 469 17.6 15.8 14.2 13.2

1700-ta1 3759 3725 3978 3980 450 552 11.5 14.3 10.9 13.4

Källor: Bearbetning av E F Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från
Gustav Vasa, I:l, bil III, ss 8-13, 11:2, ss 7*-20".

Alm.: * indikerar att uppgifter rörande pigor och drängar vid kronans slott
och gårdar enligt RB 1573 inräknats. ** indikerar att så ej skett.
Medeltalen är ovägda med avseende på hur många personer som omfattas
av de olika uppgifterna. Alla Heckschers uppgifter som rör konsum-
tionen bland drängar inom jordbruket ingår, utom uppgifter från
"litterära" statförslag.

Tabell 4. Energiintag och animalieandel  bland jordbruksdrängar. Index

Tidsperiod Tot energi Tot energi Animalisk AnimalieX Animalie%
exkl öl inkl öl energi exkl öl inkl öl
orig revid orig revid orig revid orig revid orig revid

1500-tal" 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1600-tal* 71 87 70 84 34 42 52 52 48 48

1700-tal* 92 102 84 95 33 49 34 47 37 49

1500-tal** 142 115 143 119 294 241 193 193 208 206

1600-tal** 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1700-tal** 130 118 120 113 95 118 65 90 77 102

Källa: Bearbetning av tabell 3.
Arm.: 1500-talsvärdena  är exklusive RB:s uppgifter. * indikerar att 1500-

talet är bassekel (=lOO). ** indikerar att 1600-talet är bassekel
(=lOO).
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SUKMARY

In his "Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa", Eli F Heckscher
investigated Swedish food consumption at different points during  the period
c 1550 to 1815. This essay sims at summing  up and making a critical as-
sessment of these investigations and the debate they caused among Swedish
schalars.

In part Heckscher aimed at creating  a basis for estimating the leve1
and long-term development  of agricultural production, but basically  he
wished to illuminate the standard of living among ordinary people. Heck-
scher stressed that his limiting himself to a study of food consumption
was not a matter of choice; it turned  out to be impossible to cover the
fulfilment of the whole spettrum  of popular  needs. Food budgets from
royal castles and manors (16th century) and privately owned manors  (later
periods) constituted his main sources. Heckscher calculated  per capita
consumption expressed in kilogrammes and kilocalories and compared his
results  to those obtained from 20th century dietary research.

Heckscher concluded that the general leve1 of food consumption, as
well as consumption of beer and animal food stuffs (mest,  fish, butter

etc), was very high during the 16th century. In all these cases, per
capita consumption decreased up to the mid 17th century. Consumption of
beer and animal food stuffs continued to dwindle towards the 18th cen-
tury, both in absolute terms and as proportions of total food consump-
tion. Total food consumption, in terms of energy, rose somewhat, but it
did not generally, during the 18th century, reach the 16th century level.

According to Heckscher, diets were du11 and onesided. Meals were composed
mastly  from coarse bread, porridges, salted and dried fish and mest, heavily
salted butter and "oceans of beer". Consumption of fresh food was effec-
tively prevented by the prevalente of a "storage economy", necessitated
by the discontinuous character of agricultural production.

Heckscher judged the reliability and validity of the food budgets to
be very high. In this instance, he did not distinguish normative sources
from positive enes. Whether  the budgets regulated  alimentation of certain
populations or constituted accountative reports of the actual use of food,
Heckscher held that they expressed, in a realistic way, real consumption
among those involved.  Various interpretors of Heckscher's work were less
convinced of this. David Harmerberg  held the budgets to be mere conven-
tional  estimates,  hardly founded on fatts. Bertil Boethius,  on the other
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hand, argued that aven normative budgets should be given some credence, as

they were issued very often, and as they were probably  used for the plan-
ning of supplies. Furthermore, he noted,  grain allowances according to
the budgets tallied with figures from other sources. Gustaf Utterström's
tomparison  of normative budgets and accounts from one single manor does
show good concordance, but my studies of food budgets and accounts, primarily
from hospitals, show that accounted quantities could differ greatly from
quantities stipulated by budgets.

Regarding the 16th century, accounts in the National Ledger of 1573
on the allotment  of food among 5 300 servants  and farmhands of royal
castles and manors constituted Hecksches's main source. Heckscher's figuses,
drawn from this source, are frequently quoted in the international litera-
ture. However, Birgitta Odén has clearly shown, that the Ledger cannot ac-
curately be interpreted as Heckscher did. He divided total, accounted food
quantities among people who got their allowances under ene specific heading,-
while in fatt these quantities actually included food alloted to other in-
dividuals as well. Therefore Heckscher's figures of per capita consumption
are, to an unknown degree, biased upwards.

The critical assessment of Heckscher's work in this essay shows that
he concluded toa readily that sources other than food budgets could be
dismissed. E g he dismissed tithe retords  as sources for calculating
grain production  - and indirectly  for estimating grain consumption -
partly because the results of such calculations  did not tally with esti-
mates based on the food budgets, which Heckscher ä priori regarded as ac-
curate.

Heckscher claimed that the per capita consumption among manorial  ser-
vants and farmhands, as suggested by the food budgets, corresponded roughly
to food consumption among ordinary people - namely the peasantry - at
large. Theoretically, this hypothesis was based "pon a nation of the free
mobility of the labour forte. If large differentes had existed between the
consumption leveis of servants of royal and noble estates on the one hand
and freeholding peasants on the other, he argued, flows of labour to/fsom
the estates would have occurred. Per Nyström dismissed this hypothesis as
being anachronistic.  A free labour forte, typical of capitalist relations,
did not exist in 16th century Sweden. Furthermore as Karl-Gustaf  Hildebrand
has shown, preservation  by heavy salting, which was the rule at royal
manors and castles, cannot have been as prevalent among the majority of
peasants. Hecksches's own salt import figures are not compatible with the
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leve1 of national salt consumption this would imply. Hildebrand argued
that other ways of preserving food were commonly used by the peasantry,
and he suggested that the "natural economy" of the crown was wasteful and
hence its food requirements must have exceeded usual consumption leveis.
Boethius argued that a more or less pastoral economy was still prevalent
among the peasants of the plain-distritts in the 18th century, while the
large estates had by then already specialized in tereal production.  These
fatts, he thought, would be reflected in diets of peasants and manorial
servants respectively. Thus, Heckscher's antagonists concluded that man-
orial food budgets might not reflect the diets of the ordinary peasantry.

In my assessment of Heckscher's transformations of old messures, 1 follow
the path of Bertil BoZthius and tonfront Heckscher's calculations with the
mast recent research on old units of measurement.  Heckscher's per capita
kg- and kcal-figures  are shown to be largely erroneous.  He reckoned the
16th century barrel for grain to be bigger than it acutally was, while
he made the 17th century barrel somewhat toa small. His assessment of the
barrel used during the 18th and 19th centuries seems to be roughly correct.
As regards weight units, he overestimated those from the 16th century by
c 25%, while he underestimated those from the 18th and 19th centuries  by
20%. The outcome is that Heckscher overestimated  consumption at large
during the 16th century, while he underestimated consumption of items
like meat, butter, and hops during the 18th and 19th centuries. As the
amount of hops were decisive in his calculations of the proportion of grain
used for brewing, his figures for the consumption of grain for purposes
other than brewing were toa high as far as the 18th and 19th centuries are
concerned, but toa low as regards the 16th century.

If Heckscher's transformations of messures are revised,  while otherwise
accepting his metbods at large one comes to conclusions rather different
from those he reached.  Heckscher's high figures of energy consumption in
the 16th century ars greatly reduced by the revision. Revised figures ars
far mora realistic  from a physiological point of view. The downward  shift
of total energy consumed and of consumption of animal food stuffs from the
mid 16th to the mid 17th century appears far less drastic according to re-
vised figures. Consumption of energy during the 18th century is brought on
par with figures from the 16th century, while consumption of animal food
stuffs appearently rose in absolute terms (and remained stable as a pro-
portion of the diet) from the 17th to the 18th century.
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Thus, according  to my revised interpretation of Heckscherian food
budgets, two major changes in food consumption occurred  between 1550 and
1815.

i) Consumption of beer and animal food stuffs decreased  sharply from
the 16th to the 17th century, causing a reduction of total energy consumed
as well. Diets became increasingly based upon tereals.

ii) Consumption of tereals  and of animal food stuffs increased from-
the 17th century to the 18th century. The omposition of diets remained
largely unchanged (until  the spread of the potato), but leveis of energy
consumption rose greatly.

*

In conclusion, even though the Heckscherian food budgets cannot be used to
illuminate  the structure and development  of diet among the Swedish peasantry
or population as a whole, they may well be used for tentative studies of
food consumption among certain categories of agricultural  labourers. The
budgets, however, should be checked  against accounts and reports on actual
consumption. Consumption figures  calculated from estimates  of production
based on tithe retords and similar sources should not be dismissed. Dif-
ferent social strata and labour categories must be looked at separately -
a point Heckscher missed  to same extent. Old units of measurement must be
transformed to modern enes with considerable care. Furthermore  it is in-
appropriate to limit the analysis to rather  impressionistic tomparisons
of mean values from entire centuries. With this metbod, developments
during different centuries  remain  hidden.

It might be held that Heckscher's investigations constituted inspiring
first attempts towards a more deliberate study of the long-term develop-
ment of Swedish food consumption. In fatt, however, he psved the way for
criticism  devastating enough to put a lid cm quantitative historital re-
search of patterns of food consumption in Sweden for decades.
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NOTER

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

Ett varmt tack till tf professor Håkan Lindgren som läst ett tidigare
utkast till denna artikel och bidragit med konstruktiv kritik.
Undersökningarna återfinns i E F Heckscher, Sveriges Ekonomiska Historia
från Gustav Vasa, 1:l - 11:2. Sthlm 1935-49. Vissa resultat publicerades
i E F Heckscher, "Från Gustav Vasa till våra dagar. Den svenska levnads-
standardens utveckling", i Dagens Nyheter (DN) 8/2 1931 och i densammes
"Svenska folkets levnadssätt genom tiderna", (DN) 28/5 och 31/4 1935.
Resultaten sammanfattades i Svenskt arbete och liv, Sthlm 1941 och i
An Economic History of Sweden, Cambridge, Mass, 1954. Vad beträffar de
sistnämnda verken arbetar jag med 1976 resp 1963 års upplagor. Heck-
schers resultat och den påföljande debatten behandlas mycket summariskt
i G Utterström, Fattig och föräldralös i Stockholm på 1600- och 1700-
talen, Umeå 1978, ss 129 ff. Bland icke-svenska arbeten där Heckschers
resultat tämligen reservationslöst anarns och den svenska debatten
förbigås, märks F Spooner "Régimes  alimentaires d'autrefois",  i Annales
E S C, 16, 1961 och F Braudel, Capitalism and Material Life 1400-1800,
Bungay 1979, s 88.
E F Heckscher, Sveriges Ekonomiska Historia, 1:1, s 94, bilaga III,
ss 8-13. I:2, ss 420-421, 11:2, ss 7*-19X.  Angående kronans "patriarka-
liska naturahushållning", se B Odén, Rikets uppbörd och utgift. Stats-
finanser och finansförvaltning under senare 1500-talet,  Lund 1955,
s 212.

Refereratet baseras på Eli F Heckscher, op cit, I:l, ss 95-97, bilaga
III, 1:2, ss 420-422, II:l, ss 176-180 samt 11:2, ss 7*-21*.  De något
impressionistiska relationstalen avseende utvecklingen mellan seklen
är Heckschers egna, Jfr, angående konsumtionen 1970, H Reyes, Livs-
medelsutgifter och energitillförseln i Sverige under perioden 1946-
1970, stencil, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet,
1985, s 13. Jfr även H Forssell, Anteckningar om Sveriges jordbruks-
näring i sextonde seklet, Sthlm 1884, ss 119-120.
E F Heckscher, An Economic History of Sweden, ss 68, 132-141, 214-215,
dens. Sveriees Ekonomiska Historia, I:l, ss 126-127, 1:2, ss 422-426,
II:l, ss 34-36, 38, 42-53, 57-60,  i59-162, 168, 183-231. Jfr E le Roy
Ladurie, The Peasants of Languedoc, Urbana, 1980, ss 289 ff, dens,
"History that Stands  Still" i The Mind and Method of the Historian,
Chicago, 1981, ss 25-26. Intressant nog förklarar Ladurie, att det kon-
tinentala europeiska agrarsamhället kunde ta sig ur hans malthusianska
"Great Agrarian cycle", med ungefär samma typ av attitydförändring, som
Heckscher menade var utvecklingens drivkraft.
E F Heckscher, op cit, I:l, ss 84-87, 98. Citaten ss 85 resp 98.
E F Heckscher, Sveriges Ekonomiska Historia, I:l, ss 87-88, 97. Angående
kryddimporten se ss 39-41 och bilaga V, s 19, tabell 1.
z, I:l, ss 85-87, 97, 1:2, ss 420-422 (citaten) samt II:l, s 182.
Detta är inte så lyckat, om man som Heckscher (z, 1:1, s 126) funnit
att 1500-talets människor var bättre lottade vad gällde livsmedel än
andra aspekter av begreppet levnadsstandard och om man därför kan anta,
att förändringen av levnadsstandarden väsentligen låg utanför kost-
standardens sfär.
E, I:l, s 88.
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11. E F Heckscher, Svenskt arbete och liv, s 302.
12. G Bagge, E Lundberg, 1 Svennilson, Wages in Sweden 1860-1930, 1,

Sthlm 1933, ss 60-65, 155-167.

13. E F Heckscher. Sveriges Ekonomiska Historia, I:l, s 91 (båda citaten).
Jfr dens 2 8/2 1931 och E 2815 1935, där ståndpunkten uttrycks myc-
ket klart.

14. L Cornell, Sundsvallsdistriktets sågverksarbetare 1860-1890. Arbete,
levnadsförhållanden, rekrytering, Göteborg 1982, ss 11 ff.

15. E F Heckscher, Sveriges Ekonomiska Historia, I:l, s 91.
16. Se t ex R M Hartwell, "The Rising Standard of Living in England 1800-

1850" i A J Taylor (ed), The Standrd of Living in Britain in the In-
dustrial Revolution, London 1980, ss 94 ff samt J R Hicks,  "The Foun-
dations of Welfare Economics", i Economic Journal, 1939, ss 697-700.
För en kritik av detta synsätt, se B Gustafsson, Den norrländska såg-
verksindustrins arbetare 1890-1913. Arbets- och levnadsförhållanden,
Uppsala 1965, ss 12-13.

17. E Wikberg, Näringslära, Sthlm 1977, ss 109-123. B A Fox, A G Gameron,
Food Science, a Chemical Approach, Norwich 1975, ss 19-21. B Törnell,
De Heckscherska utspisningsstaterna och livsmedelstillgången under
1500-talet  vid kungliga slott och gårdar. Allmän orientering och termi-
nologiska problem, odaterad stencil, Ekonomisk-historiska institutionen,
Uppsala universitet, ss 1-2. Jfr M Essemyr,  Food Consumption and Stan-
dard of Living. Studies on Food Consumption amung Different Strata of
Swedish Population 1686-1933, Uppsala papers in Economic History, no 2,
1983.

18. E F Heckscher, Sveriges Ekonomiska Historia, I:l, s 96. Jfr Statens
Krigsberedskapskommission, Betänkande del IV, Folknäringen vid krig,
Sthlm 1918, ss 10-12. Bland de kommitterade märks E F Heckscher.

19. B Törnell, op cit, s 2.
20. E, s 2. Detta torde vara en klar överdrift. Enligt E Wikberg.

op cit, ss 309-310 bör en daglig överkonsumtion om 100 kcal leda till
en viktökning av 2.86 kg på ett år. Men bl a eftersom energibehovet
ökar med ökad vikt, måste viktökningen retarderas kontinuerligt, om
energiintaget är konstant.

21. Detta kan göras på såväl makro- som mikronivå. Se D Harmerberg, Svenskt
agrarsamhälle under 1200 år. Gård och åker. Skörd och boskap. Sthlm
1971, s 80 ff.

22. E F Heckscher, Sveriges Ekonomiska Historia, I:l, ss 88-90 (citaten
från s 89), II:l, s 151.

23. För tiden fr o m 1630-talet försökte Heckscher dock mäta "välståndets
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