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1. Inledning 

  

Perioden 1718-1772 kallas Frihetstiden. Efter det förödande stora nordiska kriget skulle 

Sverige åter resa sig som en stormakt. Under perioden gjordes satsningar inom riket för 

förbättring, utveckling och reform. Det nationella välståndet skulle uppnås genom 

utrikeshandel, manufakturer och merkantilistiska regleringar av handeln.1 Skogen spelade en 

central roll i återskapandet av Sverige, det var ur skogen den svenska ekonomin kunde 

byggas. Men skogsbrist hotade och var redan verklighet på flera orter. En samtida 

beskrivning berättar: ”Så ansenlig Skog här i Socknen fordom varit, så kalt och slätt är här nu, 

så at det nästan tränger til bevis, om här någonsin varit Skog”.2 För skogens framtida 

bestånd och ekonomins styrka var hushållningen nyckeln. Skulle skogen försvinna skulle hela 

riket lamslås. 

1736 utgavs Reinero Broocmans Hus-Hålds-Bok vilken utgör en vittomfattande manual i 

hushållningslära, från vardagliga sysslor till nationalekonomisk planering. Svenska 

Vetenskapsakademien inrättades år 1739 med syfte inte enbart att samla och sprida 

kunskap, men att genom detta uppnå ett ekonomiskt syfte av effektivisering och innovation. 

1741 inrättades den i Sverige första ekonomiska professuren med Anders Berchs tillsättande 

vid Uppsala Universitet och 1747 ger han ut sitt verk Inledning til almänna hushålningen. 

I Sverige under Frihetstiden stod skogen i centrum med oemotsäglig vikt för rikets 

ekonomi såväl som gemene mans vardagsliv. Skogen var utgångplatsen ur vilket jordbruket 

måste skapas genom kultivering, ur vilken bergverken, tjär- och timmerindustrin såväl som 

rederier och den enskilde torparen fick sin livskraft och nödtorft. Trä brukades bland annat 

för uppvärmning, byggnationer, bergsbruk och sjöfart. Med skogens centrala plats i 

hushållningen och rikets materiella välfärd är det av intresse att studera synen på den ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Detta är avsikten med föreliggande undersökning. 

 

 

 

                                                             

1 Pålsson Syll (1998), s. 63. 

2 Hederström, beskrifning öfver Näsby Socken i Östergöthland, s. 282. Vetenskapsakademiens handlingar, 

1757. Elektronisk resurs 
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2. Avgränsning 

 

Frihetstiden var en dynamisk tid, Svenska Vetenskapsakademien inrättades i upplysningens 

genomskådande ljus och den spirande naturvetenskapen. Grunderna för dagens 

nationalekonomi skapades ur det nya sättet att se ekonomin som ett eget väsen, indelat i tre 

kretsar, alla olika men sammanvävda. Där den första kretsen var den gudomliga ekonomin, 

den andra den allmänna hushållningen och den tredje den privata hushållningen. Ur den 

allmänna hushållningen, alltså landets eller samhällets hushållning växte nationalekonomin.3 

Det var även under 1700-talet och då i stor mån under Frihetstiden som grunden för den 

omdanande industrialiseringen, som skulle följa med nästa sekel, lades i Sverige. Det är dock 

viktigt att poängtera att utvecklingen av både nationalekonomin och industrialiseringen var 

gradvisa processer. Perioden har likväl en speciell betydelse i det moderna Sveriges 

framväxt. 

Eli Heckscher har visat att den svenska exporten under 1700-talet till övervägande del 

kom direkt ur bergsbruken och det internationellt eftertraktade svenska stångjärnet. 

Exempelvis utgjorde stångjärnet år 1745 något mer än 70 % av den svenska exporten räknat 

i riksdaler.4 Bergsbruken krävde dock enorma mängder energi, närmare bestämt träkol. 

Träkolet utvanns genom kolning av ved, och således krävdes enorma arealer skog för att fylla 

bergsbrukens behov. Heckscher har visat stångjärnets betydelse för den svenska ekonomin 

och framförallt den svenska exporten. Men stångjärnets existens berodde på skogen, utan 

skog skulle järnet aldrig kunna produceras. Man kan därför argumentera, att skogen var 

nyckeln till bergsbrukens verksamhet men spelade även en mycket stor roll för det agrara 

samhället och framför allt ekonomin i sin helhet. 

Med detta arbete vill jag gå ett steg djupare. Mitt syfte är att studera synen på skogen 

som en ekonomisk resurs inom det merkantilistiska hushållningssystemet. Jag kommer att 

studera ett antal vetenskapliga och ekonomiska texter under perioden 1736-1764 i 

frihetstidens Sverige. Min huvudfråga kopplar an till Anders Berchs sätt att definiera 

                                                             

3 Frängsmyr (2004), s. 192. 

4 Heckscher(1949), diagram 28: Export 1739-1813. Varufördelning. 
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hushållningskonsten: Hur framställs skogen som naturresurs utifrån perspektiven att 

förvärva, förvalta och bevara?5 

Den tidsmässiga avgränsningen motiveras av politiska och ekonomiska händelser. Det 

tidiga 1700-talet präglades av merkantilism och utilitarism, och 1739 brukar kallas 

merkantilismens högår. 1765 förlorade Hattarna riksdagsvalet och Mössorna grep makten, 

och med detta val kom också merkantilismens nedgång att inledas i Sverige. Under 1760-

talet led Sverige av en ekonomisk kris, mycket på grund av den ekonomiska politik Hattarna 

fört under föregående årtionden. Det blir därmed naturligt att genom en merkantilistisk 

ingång studera skogen, stöd i litteraturen hämtas ur bland andra Eli Heckschers, Tore 

Frängsmyrs och Bertil Boëthius utgivna arbeten.  

 

 

3. Metod och material 

 

För att undersöka synen på skogen som en ekonomisk resurs kommer valda delar av Anders 

Berchs verk Inledningen til almänna hushålningen, innefattande grunden til politie, 

oeconomie och cameral wetenskaperne att användas. Boken har av Lars Pålsson Syll 

beskrivits som Sveriges första lärobok i ekonomi.6 Berch tilldelades 1741 Sveriges första 

professur i ekonomi vid Uppsala Universitet, tre år senare valdes han även in i 

Vetenskapsakademien. Berch innehade många viktiga ämbeten och han propagerade för nya 

innovationer och metoder i manufakturer likväl som inom lantbruket. Tore Frängsmyr 

skriver: ”det torde inte vara någon överdrift att påstå att de verkligen var Berch som 

grundlade ekonomin som vetenskap i Sverige”.7 Berch var en av Sveriges ledande 

merkantilister8, hans fokus var brett och låg inte enbart på skogen och bergsbruken, dock 

kommer här endast utvalda kapitel ur hans verk att användas, nämligen de närmast 

kopplade till skogen och bergsbruken. 

                                                             

5 Berchs definition av hushållningskonsten kan hittas här: Berch (1747), Inledning til almänna 

hushålningen, s. 4-5, § 3. 

6 Pålsson Syll (1998), s. 57. 

7 Frängsmyr (2004), s. 200-201. 

8 Magnusson (1999), s. 249. 
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Reinerus Broocman föddes 1677 i Livland och började sin karriär som kyrkoherde för att 

avsluta den som prost och boktryckare. Broocman flyttade under stora nordiska kriget till 

Norrköping där han så småningom anlade det första boktryckeriet i staden. Hans verk En 

fulständig swensk hushåldsbok utkom på tryckeriet i Norrköping i två delar, varav den andra 

postumt. Med influenser från både äldre tyska och svenska förebilder jämte egen erfarenhet 

representerar Broocmans hushållningsbok en äldre och mer strängt ordningsam hushållning 

än de nya tankar som under perioden för undersökningen började florera. Broocman 

förhåller sig i sitt verk till 1734-års skogsordning, men innehåller även egna tankar kring 

plantering och den första skogshushållningsplanen i Sverige. För det stundande arbetet är 

det endast avdelningen om skogen som kommer användas.9 

Svenska Vetenskapsakademien grundades som nämnts 1739 och hade redan från dess 

inrättande ett tydligt ekonomisk syfte, utöver det att samla och sprida kunskap, nämligen att 

bidra till och stärka rikets välstånd. Akademien var ett sätt att genom naturvetenskapen 

uppnå ekonomiska syften. Det var även ett steg bland flera att göra den merkantilistiska 

ekonomiska politiken mer fast, det vill säga att stadfästa politiken i den samhälleliga 

debatten. Att handlingarna från akademien gavs ut på svenska, och inte latin som brukligt 

var, visar enligt Frängsmyr på vetenskapens ekonomiska nytta.10 Vetenskapens tidigare 

latinska språk representerar här en för vetenskapen separat sfär, skild från ekonomin. 

Genom att ge ut texterna på svenska kunde en större målgrupp nås, resultaten kunde alltså 

få en större spridning i befolkningen. Handlingarna med deras ekonomiska syfte blir därmed 

ett sätt att styra befolkningen mot handlingsmönster de själva förespråkade.  

Ur Vetenskapsakademiens handlingar kommer utvalda rapporter och tal kopplade till 

skogen att användas. En del av handlingarna som använts har tagits direkt ur akademiens 

tryckta material, somliga ur ett digitaliserat bibliotek av akademiens tryckta skrifter. De 

elektroniska resurserna har funnits i databasen för Kungliga Vetenskapsakademins 

handlingar och tal på Akademiens institution Centrum för vetenskapshistorias hemsida. Att 

använda Vetenskapsakademien som källa har både styrkor och svagheter. Akademien var en 

sammanhållen institution med tydliga syften och utförliga register. Akademiens syfte kan 

spåras genom dess handlingar. Men det är viktigt att minnas att det alltid är en individ och 

                                                             

9 Riksarkivet, Svenskt biografiskt lexikon, Broocman, Reinerus Reineri, Präst, Boktryckare (1677-1738).  

10 Frängsmyr (2004), s. 225-226. 
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inte Akademien som skriver handlingarna. Varje individ kan ha egna motiv, syften och åsikter 

som inte nödvändigtvis måste vara förenliga med Akademiens. 

För att måla en större bild vilken möjliggör en utvecklad diskussion av källmaterialet, och 

inte minst för att bättre förstå perioden Frihetstiden, används litteratur på ämnena skog och 

ekonomiskt tänkande under 1700-talet. Bland andra används Eli Heckscher och Bertil 

Boëthius för att få en övergripande bild över perioden och Lars Pålsson Syll, Tore Frängsmyr, 

Göran Rydén och Lars Magnusson för att beskriva de rådande idéerna och det ekonomiska 

tänkandet under perioden. Nedan presenteras de mest centrala argumenten dessa forskare 

framfört. 

 

 

4. Det tidiga 1700-talets ekonomiska teori 

 

I tidigare forskning framträder fyra centrala områden relaterade till 1700-talets ekonomi och 

ekonomiska tänkande: utilitarismen, merkantilismen, hushållningsläran och 

systemtänkandet. Dessa områden beskrivs först för att sedan relateras till tidigare forskning 

om skog och skogsbruk. 

 

4.1.  Utilitarismen 

Den framväxande nyttokulturen, vilken enade politiken, ekonomin och kulturen under ett 

ideal där den praktiska nyttan var det främsta målet, stod att finna i snart nog varje rum. 

Utilitarismen, som denna tidens nyttokultur kommit att kallas, ämnade dock inte enbart till 

tingens nyttjande, där fanns också en moralisk och religiös syftning. Genom ett rätt och gott 

leverne på denna jord kunde en godare tillvaro i livet efter det på denna jord uppnås. För 

detta arbete är dock enbart de ekonomiska aspekterna av nyttokulturen av intresse. 

Frängsmyr beskriver hur den praktiska nyttan egentligen kretsade kring ekonomin. 

Intresset för ekonomi som debattämne ökade, man började i högre grad diskutera ekonomi 

som ett vetenskapligt ämne, och ekonomin började även ta plats i tidigare rent politiska eller 

kulturella debatter. Att nyttokulturen var dominerande blir tydligt då exempelvis Anders 

Celsius föreslog att dra in professuren i latinsk poetik vid Uppsala Universitet då den ansågs 

vara onyttig, och istället ersätta den med en tjänst i modern naturlära, av vilken man kunde 
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dra klar nytta. Genom att foga samman den ekonomiska nyttan med det religiösa formades 

en världsbild grundad i nyttokulturen. Gud hade skapat jorden och allt uppå den, och med 

hjälp av naturvetenskapen kunde insikter om detta gudomliga verk uppnås. Med dom 

insikterna kunde sedan bästa nytta dras av tingen. Ur denna världsbild skulle sedan vardagen 

utformas, så att människan formades att leva efter den nyttiga världsbilden.11 

Den ekonomiska nyttokulturen tog enligt Frängsmyr två huvudsakliga uttryck genom en 

teoretisk och en praktisk tillämpning. Den praktiska tillämpningen utgjordes av 

merkantilismen och hushållningsläran.12 

 

4.2. Merkantilism 

Under Frihetstiden i Sverige var det merkantila ekonomiska tänkandet det dominerade. Men 

merkantilismen var ingen renodlad tradition eller lära, utan snarare som Lars Pålsson Syll 

argumenterar för en samling av vissa sammanhållna teman vilka förenar olika 

merkantilistiska författare. Sådana teman var exempelvis det starka intresset för en positiv 

handelsbalans, penningväsendet eller industrins betydelse.13  

Lars Magnusson har i boken Merkantilism beskrivit synen på ekonomin som ett allt mer 

sammanlänkat system av växelverkande krafter. Det ekonomiska systemet påminde på så 

sätt om naturens värld, och innebar att systemet styrdes av ett antal lagar och principer som 

kunde upptäckas. Variabler som priser, löner, räntesatser, växelkurser med mera länkades 

samman, och resultatet blev att den ekonomiska sfären kunde undersökas separat från stat 

och politik.14 

Merkantilismens mål var att skapa välstånd i riket, och då menas det monetära 

välståndet som tar sig uttryck i välfyllda statskassor, med andra ord penningackumulation. 

Merkantilismen syftade till statens välstånd och den lilla elit i samhället som representerar 

staten. Med andra ord inbegriper inte rikets välstånd den gemene människan, utan snarare 

elitens förkovran på den stora massans bekostnad. Anders Nordencrantz målande uttalande 

beskriver detta väl: ”fattigt folk i ett Land… äro en större skatt och wälsignelse än alt Silfwer 

                                                             

11 Frängsmyr (2004), s. 188-192. 

12 Frängsmyr (2004), s. 197. 

13 Pålsson Syll (1998), s. 47. 

14 Magnusson (1999), s. 245. 
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och Guld”.15 Med mycket fattigt folk kunde flitig och arbetsvillig arbetskraft ständigt förse 

produktionen, och då i synnerhet manufakturerna, med lågavlönade arbetare. 

En stor produktion och liten konsumtion utgjorde basen för den positiva 

handelsbalansen. Den syftade till att riket skulle exportera för ett värde som översteg värdet 

av den samlade importen, ju mer desto bättre eftersom det innebar en högre 

penningackumulation. För att uppnå den positiva handelsbalansen var det viktigt att hålla 

nere importen, genom att i så hög grad som möjligt vara självförsörjande. Detta innebar att 

ta så väl vara på de resurser som redan finns inom riket, därav vikten av att 

vetenskapsakademien spred kunskap om detta. Det nya ekonomiska systemet såg som ett 

nollsummespel. det ett land kunde tjäna in på en god handelsbalans, måste betyda ett annat 

lands förlust i en negativ handelsbalans. Merkantilismen kan därför sägas vara ett nytt 

maktmedel, ett sätt att stärka sitt rike på andras bekostnad.16 

 

4.3. Hushållningsläran – en merkantilism på mikronivå 

Ordet ekonomis ursprungliga betydelse var hushållning, och läran om hushållning har också tydliga 

ekonomiska aspekter. Hushållningsläran har sina grunder i aristotelisk tanketradition där 

hushållningen utgjorde motsatsen till politiken. Målet med läran var hushållets reproduktion och 

bevarande genom välstånd. Som merkantilismen utgjorde en form av hushållning på nationell nivå 

agerade hushållningsläran i den ekonomiska basenheten, hushållet. De materiella ekonomiska 

aspekterna av hushållningsläran uppmuntrar en strävan efter självständighet och oberoende från 

andra ekonomiska enheter. Precis som merkantilismen gör det på en större nivå. Hushållningsläran 

innefattade utöver de ekonomiska aspekterna även etiska och dygd mässiga aspekter. 

Hushållningsläran kan därmed ses som en merkantilism på basnivå, men även innefattandes etiska 

läror. Till det aristoteliska arvet hör också att den tidigmoderna hushållningsläran såg samhället som 

en organism inom vilken hushållet utgjorde en del, samt föreställningen om en gudomlig ordning 

som balanserar samhällsekonomin.17 

 

                                                             

15 Nordencrantz, citerad i: Pålsson Syll (1998), s. 59. 

16 Pålsson Syll (1998), s. 47-53. 

17 Hasselberg (2011), s. 355-357. 
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4.4. Den gudomliga ekonomin, Vetenskapsakademin och begreppet system 

Göran Rydén har beskrivit systematiseringen och ordnandet av ekonomin i 1700-talets 

Sverige. Rydén intresserar sig specifikt för synen på järnnäringen, vilken under perioden 

framställdes som ett statiskt system. Systemtänkandet slog igenom under 1700-talets andra 

kvartal i Sverige. Ekonomin sågs som ett statiskt system, skapat av en gudomlig kraft, alltså 

inte av människan. Begreppet system inordnades i en politisk diskurs där det tog formen av 

ett handelssystem, man satte med andra ord handeln i nytt ljus. Att systemet var statiskt 

innebar att det stod utanför människans påverkan, visst kunde människan skapa förändring i 

handelssystemet och ekonomin, då främst genom politiska medel som regleringar och tullar, 

men ramverket vart låst. Det ekonomiska systemet innefattade både produktion och 

konsumtion, men även det som fanns mellan dessa led som handel, utvinning av råvaror och 

resurser, politiska regleringar med mera.18 

Även Tore Frängsmyr har beskrivit tidens syn på den gudomliga ekonomin. Frängsmyr 

visar hur ekonomin sågs som något skapat av en gudomlig kraft, där det var människans och 

nationens plikt att finna och nyttja de rikedomar och naturresurs som gud så ymnigt 

välsignat landet med. Det ansågs vara möjligt för landet att uppnå självförsörjning, bara 

kunskapen spreds om nyttjandet av dessa resurser. Den gudomliga ekonomin var enligt 

Frängsmyr nyttokulturens teoretiska uttryck då den formade en världsbild.19 

Vetenskapsakademiens uppgift att samla och sprida kunskap var således ett led i 

försöken att självförsörjning, att bättre förstå, förvalta och nyttja de resurser som redan 

fanns inom landets gränser. Ingenting, eller åtminstone så lite som möjligt, skulle behöva 

importeras. Vetenskapsakademien kan därmed ses som en del i det större ekonomiska 

system som var rådande under perioden, nämligen merkantilismen. Frängsmyr stödjer detta 

då han om akademiens grundande skriver: ”Stiftarna… hade till och med tänkt kalla det nya 

samfundet för ’ekonomisk’ akademi… det visar vilka ambitioner som dominerade 

projektet”.20 Akademiens arbete var en metod att uppnå den goda handelsbalansen genom 

att minska behovet av utländska varor. 

                                                             

18 Rydén(2008), s. 64-67. 

19 Frängsmyr (2004), s. 192-194. 

20 Frängsmyr (2004), s. 190. 



9 
 

Rydén har dock visat att begreppet system har två olika former. Det statiska och 

gudomliga systemet, som en globalt integrerande och sammanhållen helhet. Men också en 

av människan skapad form av system, en sorts systematisk anda, där människan står i 

förmåga att ordna och gruppera ting efter eget skön.21 Bibliotek, naturaliekabinetter och 

även taxonomi är exempel på system eller ordningar skapade av människan. Linnés arbeten 

med systematiseringen av naturen var ett sådant system, men även Vetenskapsakademiens 

kunskapssamling kan ses som ett sådant systematiserande. Den systematiska andan blir 

därmed viktig för att förstå Vetenskapsakademiens roll i ekonomin, där kunskapens 

insamlande och strukturerande blir ett system för att bättre nyttja det större gudomliga 

systemet. Den systematiska andan växte sig med tiden starkare och fanns även med i det 

internationella upplysningstänkandet och bland de franska fysiokraterna. Både Linnés och 

akademins systematiseringar tjänar dock den övergripande merkantilistiska statens syfte. 

Utilitarismen, merkantilismen, hushållningsläran och systemtänkandet var alltså fyra 

centrala områden relaterade till 1700-talets ekonomiska tänkande. I dessa områden 

utgjorde skogen som naturresurs en viktig del. Skogen som resurs placeras i det ekonomiska 

systemet genom att studera vad tidigare forskare sagt om skogen och synen på skogen 

under perioden. 

 

 

5. Skogen i forskningsläget 

 

Eli Heckscher har i stor detalj visat vilken vikt skogen och dess resurser spelade för 1700-

talsmänniskan. Virket man fick ur skogen användes till många olika områden, men den 

dominerande åtgången stod bostäderna för, där virket brukades som bränsle. Men även 

byggnationer krävde enorma mängder virke då trähusen fortfarande dominerade både 

stads- och landsbygdsbilden. Förutom hus byggdes också ofta broar av trä och sjöfarten 

såväl som fiskeindustrin krävde stora kvantiteter virke. Utöver bostadsbränsle och 

byggnationer stod med all säkerhet de olika näringarna för den övervägande konsumtionen 

av trä. Många industrigrenar, allehanda slöjder och hantverk slukade stora mängder trä eller 

vedprodukter. Till detta kommer i de nordligaste provinserna samt stora delar av Finland 

                                                             

21 Göran Rydén (2008), s. 67. 
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produktionen av barkbröd då maten tröt, vilket i sig inte förbrukade många träd, men ansågs 

fördärva dem och deras tillväxt.22 

Många utav dessa träets användningsområden, utöver de som krävdes för livets 

uppehälle såsom bostäder och bränsle, utgjorde grunden för den svenska ekonomin och 

exporten. Aska och pottaska, beck och tjära, plankor och timmer utgjorde visserligen viktiga 

exportvaror, men som ovan nämnt var exporten av stångjärn var den överlägset största 

posten. Utöver detta tillkommer att hela sjöfarten var byggd av trä och tillräcklig kvalitet och 

kvantitet av trävaror skulle överhuvudtaget inga dugliga fartyg kunna byggas med vilka att 

bedriva handel. Handels vikt vid denna tid var som tidigare nämnt stor.  

Heckscher har också, genom en studie av landshövdingaberättelser från perioden, visat 

att man i nästan samtliga delar av riket upplevde, eller i vilket fall rapporterade om, en 

svikande skog. I berättelserna vilka syftar till att utgöra rapporter kring skogens tillstånd, 

berättas om krympande skogar, kalhyggen, urskog som ersatts av ung och ännu otjänlig 

tillväxtskog. Läget var allra värst i det mellansvenska skogsbältet, på grund av dess närhet till 

Bergslagen.23 Ur berättelserna drar Heckscher slutsatsen att en hotande eller redan inträffad 

skogsbrist var en allmän farhåga i landet, avverkningarna gick i högre takt än tillväxten. 

Heckscher ställer sig dock emot den dåtida uppfattningen, och menar att skog visst fanns 

där. Det var snarare en fråga om hur skogen reagerade på bruket av den, och 

problemställningen blir följaktligen den, huruvida skogen var tillräcklig eller ej för de anspråk 

som ställdes på den, alltså människans behov av den. Skogsbristen blir enligt Heckscher 

enbart resultatet av en brist på regleringar som hämmande efterfrågan.24 

Heckschers uppfattning går därmed rakt emot landshövdingarnas samtida berättelser. 

Det tjänar då att se hur andra har beskrivit frågan. Karl-Göran Enander styrker Heckschers 

mening då han skriver att skog ofta var utbredd, men med en tillsynes nästan total avsaknad 

av skogsvård var skogen ofta otjänlig och tillväxten mycket sämre än den kunde vara. 

Enander kompletterar också bilden med att beskriva hur skogstillgången varierade kraftigt 

mellan olika regioner i riket. Precis som Heckscher ställer sig Enander emot de dåtida 

utsagorna och menar, att skogsbrist ofta egentligen rörde sig om virkesbrist, alltså brist på 

                                                             

22 Eli Heckscher (1949), s. 313-322. 

23 Eli Heckscher (1949), s. 296-303. 

24 Eli Heckscher (1949), s.303-304. 
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de allra tjänligaste träden, eller brist på ett visst slags timmer eller trä. Likaså menar Enander 

att utsagorna ofta kunde vara rent politiska, och inte alls baserade på det faktiska tillståndet, 

vilket han argumenterar för då bland annat sågverk upprättats i regioner kort efter utsagor 

om skogsbrist däri.25 

Svedjebruket var under 1700-talet en uppmärksammad fråga. Enander har visat att 

svedjandet var något man från kronans håll såg synnerligen strängt på, då man fasad inför 

risken att branden skulle sprida sig utanför det tänkta området och syftet. Svedjandet ansågs 

av vissa under 1700-talet vara en god metod att skapa brukbar mark av tidigare obrukbara 

områden, oftast handlade de om att skapa betesmarker eller restaurera gamla sådana. Men 

svedjandet hade många motståndare och var hårt reglerat. Enander menar dock att nutida 

bedömningar ser svedjandet som god markvård, om utförd rätt.26 

Heckscher styrker bilden av svedjandet som något man från kronans håll såg ned på. 

Men han lyfter också den viktiga motståndarsidan, oftast bönder, vilka hävdade att en 

vacker och tät skog alltid skulle följa skogsbrändernas ödeläggelse, den svedda marken 

utgjorde synnerligen god grogrund för ny skog. Heckscher stämmer också in i bilden av att 

man upplevde en avsaknad av kontroll inför eldens spridande, och att detta, tillsammans 

med den stora ödeläggelsen elden medförde, utgjorde rädslan från de styrandes håll.27 

Skogen och äganderätten av den genomgick under slutet av 1600- och igenom 1700-talet 

stora förändringar. Under periodens inledning var skog och mark oftast samfällda, det vill 

säga ägda kollektivt under en samfällighet eller med andra ord byn. Marken och skogen på 

den var då allmänningar där varje bonde hade olika rättigheter till marken. Så kunde en 

bonde ha mulbetesrätt, en annan rätt att skaffa ved, en tredje rätt till slåtter och så vidare 

på ett och samma stycke mark. Men under århundradets gång, i etapper och inte samtidigt i 

alla rikets regioner, genomgick denna ägandestruktur en radikal förändring. 

Byallmänningarna började pekas ut som en inrättning vilken direkt skadade skogen. 

Heckscher beskriver hur allmogen påstods skövla skogen för den snabba profitens skull, utan 

tanke på efterkommande generationer. Någon hushållning med skogen var heller inte att 

                                                             

25 Enander (2007), s. 36-43. 

26 Enander (2007), s. 47-48. 

27 Heckscher (1949), s. 311-312. 
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tala om, för en mans all vård och möda var till intet om inte hans grannar var av samma 

anda.28 

Boëthius kompletterar Heckschers hushållningsperspektiv på avvittringspolitiken och 

beskriver fler aspekter av den. Boëthius menar att denna politik i grunden hade kamerala 

syften, då många hemman i riket hade tillgångar utöver de vilka de ansågs skatta för. Alla 

hemman betalade lika mycket skatt oberoende av hemmanets tillgångar, men alla hemman 

hade inte lika stora tillgångar. De större hemmanen med mer tillgångar ansågs ha skattefria 

fördelar, detta problem skulle åtgärdas. Alla hemman skulle tilldelas så mycket mark att de 

kunde försörja sig, allt utöver detta skulle tillfalla kronan. Det var också ett sätt att bevara 

skog och mark för bergsbruk och andra industriers efterfrågan. Genom att kronan övertog 

äganderätten kunde marken och skogen skyddas mot allmogens oansvariga huggande och 

brännande. Ett ytterligare syfte med skifteslagstiftningen som upprättats var att skapa 

ordning och struktur i den tidigare äganderättsstruktur och att frigöra individen från 

gruppens vilja.29 

 Boëthius och Heckscher beskriver här, något indirekt, ett av kronan formaliserande av 

äganderätten av naturresurser i riket. Kronan kunde ta tillbaka mycket mark som tidigare 

pantsatts eller sålts under det dyra stora nordiska kriget, utöver de hemman de med direkta 

medel köpt tillbaka (så kallade skattehemman). Med formaliserandet och övertagandet av 

markerna kunde kronan öka sin kontroll över resurserna i riket. 

Mycket av den avvittrade och skiftade marken och skogen tillföll bruken, och att bruken 

var av stor betydelse i kronans ögon råder det inget tvivel om. Boëthius har visat hur bruken 

förvärvat hemman och marker av kronan i stor utsträckning. Kronan kunde direkt överlåta 

skogen. Detta skedde dels genom skatteförsäljning eller förpantning, det vill säga att kronan 

sålde av skogrika kronohemman (där bönderna arrenderade jorden av kronan). Dels skedde 

det genom direkta upplåtelser (gåvor) av skogstrakter. Men den verkliga premieringen av 

bruken träder först fram, då Boëthius beskriver hur kronan kunde överlåta nybyggen på 

kronomarker vilka omskapades från skattehemman till kronohemman, även icke avvittrade 

                                                             

28 Heckscher (1949), s. 313. 

29 Boëthius (1917), s. 91-94. 
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marker i norr utan erkända gränser men ävenså mark inom erkända lands-, härads- och 

sockenallmänningar.30 

De bruk vilka var av störst vikt för den svenska exporten var utan tvekan bergsbruken, då 

järn och framförallt stångjärn, var den största exportvaran. Enander uppger att cirka 75 % av 

den svenska exporten utgjordes av järn, och att det svenska järnet kring 1750 stod för 30-40 

% av världshandeln.31. Minns även Heckschers ovan nämnda siffror. Bergsbruken vid 

producerandet av järn stod med all säkerhet för den allra största konsumtionen av träkol, 

och därmed skog, utav alla näringsgrenar. Bruken utgjorde förmodligen också i områdena 

kring bergslagen den största orsaken till den hotande skogsbristen, vilket var anledningen till 

att man diskuterade skogen som resurs. 

Tidigare forskning har därmed visat att skogen som resurs tog en plats i det ekonomiska 

systemet. Den har också visat skogens vikt för det ekonomiska systemet i sin helhet. Med 

skogen som en resurs i ett större ekonomiskt system ska synen på skogen under perioden 

1736-1764 studeras. 

 

 

6. Undersökning 

 

6.1. Den oundgängliga resursen 

Reinerus Broocmans Hus-Hålds-Bok är en vittomfattande guide till att bedriva en god 

hushållning och även om ämnena är många, är det talande att skogsväsendet ordnas i ett 

eget kapitel. Skogarna beskrivs som av allra högsta vikt, för folket i städerna liksom för folket 

på landsbygden. Skogen och trävarorna där ur komna är ”högstnödige och oumgängelige” 

inte enbart för Rikets allmänna tjänst, eller nytta, men också för byggnationer, handel, 

sjöfart och inte minst för bergsbruken och manufakturerna. Skogen var med andra ord något 

man inte kunde vara utan enligt Broocman. Detta blir ändå tydligare då han skriver ”emedan 

hwar och en… lärer lätteligen kunna finna, at aldrig en enda Profession lärer wara, ej eller 

något stycke af wår Oeconomie” där skogens ogemena bruk och nytta kan förnekas. 

                                                             

30 Boëthius (1917), s. 82-83. 

31 Enander (2007), s. 35. Enander är här något otydlig, och begreppet ”världshandeln” ska förmodligen 

tolkas som världshandeln utav järn, inte världshandeln i sin helhet 
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Broocman placerar skogen både inom det framväxande ekonomiska systemets 

(Oeconomiens) och inom den enskilde yrkesutövarens (Professionernas) sfärer genom att 

visa skogens nytta för den enskilde hantverkaren såväl som för ekonomin i sin helhet.32 

Skogens nytta blir därmed tydlig både för ekonomin i sin helt och för de olika delarna av 

ekonomin. Med andra ord är nyttan och bruket av skogen något som är helt nödvändigt för 

alla individer i samhället, från den enskilde invånaren till de olika yrkena vidare till handeln 

och ekonomin och slutligen staten. 

Ulric Rudenschöld höll inför Vetenskapsakademin ett tal då han avgick, talet handlade 

om skogens bästa nyttjande och nyttans beständighet. I inledningen till talet lyfter 

Rudenschöld skogens vikt för människan, men inte ur ett ekonomiskt- eller nyttotänkande 

perspektiv. Istället prisar han skogen för dess skönhet, vilken i sig förtjänar skogen en plats i 

första rum hos människan. I skogen finner han även vägen till att lära känna Skaparen, alltså 

gud, och att tjäna människan.33 Inledningens romantiserande av skogen är säkerligen främst 

ett retoriskt knep i talet, men det vittnar om en annan syn, vid sidan av den strikt 

ekonomiska synen, på skogen. Visst var skogen en livsviktig naturresurs, men det kunde 

också vara en plats för meditation, lugn, stillhet eller nöjen. 

Talet i övrigt handlar som ovan nämnt om hur bäst att nyttja skogen och hur att inför 

framtiden kunna bevara denna nytta, alltså ett ekonomiskt perspektiv på skogen. Även 

Rudenschöld beskriver skogen som oumbärlig för rikets näringar och placerar skogen som 

ett villkor för hela ekonomin. Utan skogen skulle exempelvis bergverken aldrig kunna bestå. 

Speciellt viktig var dock skogen i dess utformning som resurs. Många andra länder byggde 

sina ekonomier på sådana varor som diamant eller ädelmetaller vilka inte återväxer utan en 

dag skulle ta slut. Men skogen, varuppå Sverige byggde sin ekonomi, skulle med rätta 

hushållningen vara oändlig, den skulle återväxa och kunna brukas igen och igen. Sverige var 

med andra ord ett av de allra mest lyckligt lottade rikena i världen.34 

 

                                                             

32 Broocman (1736), 5:e avdelning, s. 1-2, § 2. 

33 Rudenschöld (1748), Tal om skogarnes nyttjande och vård, s. 3. 

34 Rudenschöld (1748), Tal om skogarnes nyttjande och vård, s. 8-10. 
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6.2. Skogsbristen 

Med skogens många användningsområden under perioden måste åtgången av skog ha varit 

enorm. Som exempel kan nämnas en beräkning utförd av Hans Hederström: för att sätta upp 

31 200 famnar gärdesgård, krävdes 4 457 lass med trinne á 32 trinnar per lass, och då ett 

träd endast beräknades ge 4 trinnar krävdes 35 657 träd. Trinnarna som utgjorde själva 

staketet skulle också hållas upp med 62 400 stavar, vilket då resulterade i en förbrukning av 

98 257 träd enbart för att sätta upp gärdesgårdarna i Näsby socken.35 Att en skogsbrist var 

något man upplevde eller oroade sig står utom tvivel. På många håll rapporteras om 

avtagande eller obrukbara skogar. Den upplevda bristen är också anledningen till att många 

av de handlingar som skrevs om skogen faktiskt skrevs. 

I sin beskrivning över Näsby sockens skog och utmark skriver Hederström: ”Så ansenlig 

Skog här i Socknen fordom varit, så kalt och slätt är här nu, så at det nästan tränger til bevis, 

om här någonsin varit Skog”.36 Att där någonsin varit skog syns nu enbart i berättelser och i 

namn som till exempel ”Kålare-vägen”. Istället var ortsbefolkningen tvingade att köra 3 till 4 

mil för att köpa gran- eller tallved, än lägre resväg och än dyrare var det att köpa gärdsel, 

ribbor eller störar som används till gärdesgårdar. Även för att köpa rötter, näver, björkträ till 

slöjder, timmer med mera var de tvungna att resa utanför orten. Efter en grov beräkning av 

socknens årliga förbrukning av träd, 11 316 och fyra sjundedelars träd, mot estimerade 

återväxt av knappt 50 träd drar Hederström slutsatsen, att då Näsby socken köper trä från 

andra orter, tär de på hela häradet.37 

”Sjukdomen” som Näsby socken led av var bristen på skog och den förfärliga 

hushållningen av skogen. Den drabbar inte enbart den sjuke, utan i fallet med Näsby socken 

även hela häradet. ”Sjukdom” som Hederström kallar den syns även i Tiburtz Tiburtius 

Beskrifning över Wreta Klosters socken i Östergöthland. Skogsbygden i socknen, som tidigare 

hade varit en av de mest skogsrika i landet, var i rapporten nu illa åtgången. Sedan området 

                                                             

35 Hederström, beskrifning öfver Näsby Socken i Östergöthland, s. 284. Vetenskapsakademiens handlingar, 

1757. Elektronisk resurs. 

36 Hederström, beskrifning öfver Näsby Socken i Östergöthland, s. 282. Vetenskapsakademiens handlingar, 

1757. Elektronisk resurs 

37 Hederström, beskrifning öfver Näsby Socken i Östergöthland, s. 283-286. Vetenskapsakademiens 

handlingar, 1757. Elektronisk resurs. 
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blivit bergslag och många bergsbruk inrättats i regionen, och mycket jord överförts från 

kronan till frälsejord hade vårdslös kolning och utsyning38 till svedjor gått hårt åt skogen. 

Istället för de rika och för fäderneslandet så gott lovande skogarna stod nu att se hela fält 

täckta enbart med småbuskage eller till och med helt kala. Skogen var ännu inte helt borta, 

men kunde inte den släta hushållningen stoppas, skulle orten bli ett av de mest ohyggliga 

ställena i riket.39 

Om Hederströms beräkningar av förbrukning och återväxt av skog i Näsby socken var 

någorlunda rättvisa i vart de pekade skulle inte ens en halvering av de cirka 11 000 träd som 

konsumerades betyda mycket, då återväxten låg kvar på knappt 50 träd. Men Hederströms 

matematiska konster behöver inte vara kärnan i hans text. Rapporten över Näsby socken kan 

säkerligen ha utgjort ett varningsexempel på hur det skulle kunna sluta för andra orter om 

en god hushållning inte efterlevdes. Beskrivningen blir även ett skräckexempel på hur inte 

bara den enskilda socknen eller häradet kunde sluta, utan också hur hela riket skulle 

fördärvas om skogen på andra orter råkade ut för samma öde. Även beskrivningen över 

Wretaklosters socken kan ses som ett varningsexempel på hur en dålig hushållning kunde 

resultera i skogens utdöende. 

Att texterna utgjorde avskräckande exempel, men även uppmuntran till god hushållning, 

vittnar också om att orter i riket ännu inte led av någon skogsbrist. Skogstillgångarna 

varierande naturligtvis mellan olika regioner i landet, och någon generell brist var därmed 

inte aktuell. Rudenschöld har i sitt tal inför vetenskapsakademin även visat exempel på hur 

tillståndet kunde variera mellan olika län.40 På vissa platser i landet var bristen med andra 

ord ett faktum och på andra ställen ännu bara en hotande fara.  

 

6.3. Den goda hushållningen – botemedlet 

Ett rike fattigt på skog ansågs vara ett fattigt rike, och den hotande skogsbristen var givetvis 

något som måste stoppas, precis som skoglösa orterna i riket skulle återbeskogas. 

                                                             

38 Utsyning innebär att man väljer ut träd ur beståndet vilka ska avverkas, ofta genom märkning av 

antingen de som ska fällas eller stå kvar. 

39 Tiburtius, beskrifning över Wreta Klosters socken i Östergöthland, s. 200-201. Vetenskapsakademien 

handlingar 1755. Elektronisk resurs. 

40 Rudenschöld (1748), Tal om skogarnes nyttjande och vård, s. 25, 39 (kolla om 26 också) 
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Skogsbristen ansågs, som ovan nämnt, vara ett resultat av alldeles för slät och dålig 

hushållning med resursen. Men med en god hushållning med befintliga resurser, och ett 

återplanterande av skog, kunde trenden vändas. Den goda hushållningen skulle generera 

både vad som för stunden krävdes och vad som i framtiden kunde krävas av skogen, med 

andra ord skulle skogens bestånd i framtiden säkras. 

Det fanns många olika förslag och planer för att uppnå en hållbar hushållning med 

skogen, och inte minst Vetenskapsakademien producerade en mängd olika botemedel och 

åtgärder för skogsbristen. Gemensamt för dessa åtgärder är att de utgör en hushållning med 

skogen och Anders Berch har definierat hushållningskonsten i följande ord: ”Hushållnings 

wetenskapen beskrifwes gemenligen wara en konst at förwärfwa, förwalta och bewara 

ägodelar”.41 Detta innebär med andra ord att skaffa sig ägodelar, att förvalta dem och 

därmed använda dem på ett sätt som sörjer för deras bevarande inför framtiden. Berchs 

definition, om än skriven om ägodelar generellt, ringar väl i kärnan i de åtgärder och 

botemedel som framförts både inom Akademien och hos Broocman. 

 

6.3.1. Att förvärva 

Planteringar och såning av allehanda träd var ett ämne som behandlades många gånger 

inom Akademien under perioden 1740-1760. Syftet var givetvis att, som Berch skriver, 

förvärva sig skog. Carl von Linné utgav 1748 Handling om Skogars Plantering. Texten 

handlar, som titeln bjuder, om hur man bäst går till väga när skog ska planteras, dock 

begränsar sig Linné till björk, gran och tall vilka var de allra vanligaste trädslagen. 

Tillvägagångssättet beskrivs i stor detaljrikedom, alltså från insamlandet av fröer till hur, var 

och när de ska sås, vilken jord och vilka miljöer de trivs bäst i.42 

Även Nils Palmstjerna har i sin text Beskrifning huru Treffle (Väpling), Saint-Foin och 

Luzerne sås uti Flandern, jemte sättet at plantera hvit Ahl från 1764 beskrivit planteringen av 

träd i syfte att stävja en avtagande skog. Palmstjerna beskriver, om än i något mindre detalj 

än Linné, hur planteringen av vit-al bör gå till. I större detalj beskriver han sedan nyttan med 

planteringarna och hur stor avkastning de kan tänkas ge, allt efter franskt exempel. 

Planteringar som blir något av en energiskog med moderna termer var tänkt att generera 

                                                             

41 Berch (1747), Inledning til almänna hushålningen, s. 4-5, § 3. 

42 Linnaeus, Handling om Skogars Plantering. Vetenskapsakademiens handlingar, 1748. Elektronisk resurs. 
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bränsle och kol, och på det sättet kunna försörja en del av bergslagen och bergsbruken med 

kol som annars krävde mycket vild skog.43 

Jacob Faggot har i sin text Svedjande samt utväg til Hushållning med Skogar från 1750 

tagit fram ett detaljrikt förslag till att tillsammans uppnå den goda hushållningen. Bland 

annat efterlyser han en allmän kunskap om frösådd och plantering av träd, samt en 

planteringsplikt för var och en i samhället med hot om böter om den inte efterlevs.44 Syftet 

att skaffa sig nya resurser, och främst då i områden med lite eller ingen skog, var tydligt. 

 

6.3.2. Att förvalta 

Att återplantera förlorad skog och på så sätt skaffa sig resurser var inte det enda alternativet 

då skogsbristen skulle lösas. Ett bättre bruk av de kvarstående skogen var minst lika viktig, 

genom att förhindra skogsbristens uppkomst. Ett stort hot mot skogens bestånd fann man i 

allmänningarna, där seder och bruk ansågs vara oförenliga med en god hushållning av 

skogen. Den samfällda marken brukades av hela samfälligheten, oftast byn, och innebar att 

ingen enskild person ägde något enskilt stycke mark utan bara vissa rättigheter till bruk av 

den. Rudenschöld är en av de som förespråkar omvandlingen av allmänningsskogar till 

indelta hemmansmarker. Detta argument baseras på en uppfattning där allmänningar 

orsakade missbruk och slöseri. En tydligare äganderätt där varje hemman hade sin egen 

indelta skog och mark främjade en bättre hushållning. Genom att hänvisa till rationaliteten 

hos brukaren skulle han bättre hushålla med sina privata ägor än med allmänningen, då den 

privata marken gav direkt avkastning enbart till honom. Det skulle också uppmuntra till att 

bättre vårda marken för efterkommandes skull, då barnen ofta tog över föräldrarnas ägor.45 

 

6.3.3. Att bevara 

Bättre förvaltning och inskaffande av nya resurser utgjorde viktiga komponenter i hur man 

skulle hantera den upplevda skogsbristen. Ett annat viktigt verktyg var bevarandet av skogen 

                                                             

43 Palmstjerna, Beskrifning huru Treffle (Väpling), Saint-Foin och Luzerne sås uti Flandern, jämte sättet at 

plantera hvit Ahl, s. 215-221. Vetenskapsakademiens handlingar, 1764. Elektronisk resurs. 

44 Faggot, Svedjande samt utväg til Hushållning med Skogar, s. 145. Vetenskapsakademiens handlingar, 

1750. Elektronisk resurs. 

45 Rudenschöld (1748), Tal om skogarnes nyttjande och vård, s. 35. (kolla om även 36) 
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för att säkra dess framtida bestånd. Detta skulle uppnås genom att stoppa de bruk som 

ansågs infoga alldeles för stor skada på skogen, med en för liten vinning. 

Svedjebruket ansågs vara ett sådant bruk vilket kostade enorma summor skog med liten 

vinning, och Faggot har i ovan nämnd handling hanterat dess förbjudande. Svedjandet pekas 

ut som det stora hotet mot den goda hushållningen, och han menar att riket inte längre 

hade råd att hysa delade uppfattningar om det. Faggot sällade sig till uppfattningen om den 

stora Skaparens inrättning, det var Gud som skapat systemet där döda växter vissna, falla till 

marken och slutligen förmultna, och på så sätt skapa grogrund för ny växtlighet. 

Naturvetenskapen har informerat om hur systemet var inrättat och visat hur svedjandet 

bryter naturens kretslopp, och med naturvetenskapen som vapen angrips svedjandet. Faggot 

skriver: ”at man fordom här i landet ej vari hemma i naturkunnigheten, eller förstådt sig på 

de naturens lagar, hvilka förbjuda alt svedjande, det är ej at undra på”. Med den nya 

kunskapen menar Faggot vidare, att det vore konstigt om någon nu, emot bättre vetande 

ville försvara svedjandet. Det är med andra ord ett gammalt och skadligt bruk byggt på 

okunskap.46 

Skogens bevarande kunde också uppnås genom att minska konsumtionen av den. Berch 

har beskrivit hur människan då hon i skogen ska skaffa bränsle till bostaden främst bör 

plocka vindfällen, det vill säga sådana grenar och kvistar som brutits av trädet utav vinden, 

istället för att hugga nytt. Det skulle spara på träden, främja mulbetet genom att rensa 

marken och skapa bättre förhållande för gräs att växa, men hon skulle även söka efter 

stenkol och torvmossar. Stenkol och torv kunde man elda med, och tanken var att de skulle 

kunna ersätta trä som bränsle. Berch efterlyser här inte enbart nya bränslen, men också en 

gradvis skiftning från organiska till fossila bränslen, stenkolet skulle kunna ersätta 

björkveden.47 

Träbyggnader så som hus vid sätesgårdar och rusthåll, men också sådant som 

gärdesgårdar ansågs ta onödigt mycket trä i anspråk. Som Faggot skriver skulle dessa istället, 

givetvis där det lämpade sig och var möjligt, ersättas med stenkonstruktioner, för att spara 

                                                             

46 Faggot, Svedjande samt utväg til Hushållning med Skogar, s. 138-140. Vetenskapsakademiens 

handlingar, 1750. Elektronisk resurs. 

47 Berch (1747), Inledning til almänna hushålningen, s. 180-181, § 3. 
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på skogen.48 Detta i kombination med ovan nämnda förbjud av svedjande, tillsammans med 

ett antal liknande paragrafer utgjorde ett av Faggot formulerat samhällskontrakt. Kontraktet 

syftade till att uppnå en hållbar hushållning, och han skriver att om varje person skulle leva 

upp till kontraktet kan samhället ”altså göra sig fullkomligt hopp om skogarnes upkomst och 

bestånd i evärdeliga tider”.49 

 

6.4. En tudelad syn 

Bilden av skogen som en dyrbar, rent oundgänglig, resurs som hotade att försvinna och 

därmed hotade hela den Svenska ekonomin har redan diskuterats, men det är inte hela 

bilden. Synen på skogen var tudelad, dess nytta var oförneklig, men skogen innebar inte 

automatiskt nytta och inte heller var den enbart av godo. Istället var skogen underställd 

nyttan, som en resurs underställd vad nytta den kunde ge. Skogen kunde till och med vara 

direkt onyttig. Berch har tydligt noterat detta då han beskriver att det är lika angeläget att 

plantera skog vid nuvarande boplatser, som det är att vid obebyggda trakter rensa och röja 

skog för att anlägga nya boplatser, hemman och åker. Motiveringen är att dra nytta av 

tidigare onyttjade trakter genom att få folk att slå sig ned där och på så sätt öka båda 

skattebasen och produktionen i riket. Skogen var alltså hos Berch ingen tillgång med sin 

blotta existens, och kunde marken och skogen på den göras nyttigare, stod inte skogen säker 

från skövling.50 

Berch beskriver även en annan anledning till fällning av skog, nämligen de utdunstningar 

vilka komma ur träden. Att utgallra den skog som ligger nära åkrarna var viktigt. 

Utdunstningarna träden släppte ur kroppen ut i luften bestod av fukt. Då kylan slog på 

bidrog denna fukt till att snabbare bringa in frosten. Då frosten slog in tidigare drabbades 

sädesplantorna för tidigt av frosten vilket inte bara skadade plantorna, med också skörden.51 

                                                             

48 Faggot, Svedjande samt utväg til Hushållning med Skogar, s. 145-146. Vetenskapsakademiens 

handlingar, 1750. Elektronisk resurs. 

49 Faggot, Svedjande samt utväg til Hushållning med Skogar, s. 147. Vetenskapsakademiens handlingar, 

1750. Elektronisk resurs. 

50 Berch (1747), Inledning til almänna hushålningen, s. 179-180, § 2. 

51 Berch (1747), Inledning til almänna hushålningen, s. 179-180, § 2. 
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Motståndarna till skogens försvarande hade tveklöst fler argument än de om nybyggen 

på skogsmark och trädens utdunstningar och Rudenschöld lyfter fyra av dem i sitt tal. 

Skogens motståndare hävdade, enligt Rudenschöld, att skogen var ett tillhåll för odjur, och 

därmed borde röjas för att skapa mark åt boskapsskötsel, det vill säga nyttiga djur. Skogen i 

anknytning till den brukade marken ansågs också hindra vindens fria spel över landskapet, 

och på så sätt hindra vinden från att rensa luften. Åkerbruket och dess tillväxt skulle också 

hindras. Eftersom skogen kunde erbjuda alternativa och till och med lättare föd-krokar, föll 

det naturligt att bonden valde skogsbruk istället för åkerbruk. Slutligen orsakade åkerbrukets 

hämmande att den rådande sädesbristen inte kunde stoppas. All brukbar mark borde 

uppodlas i detta syfte, och då kunde inte skogen skonas.52 

 

6.5. Den systematiska andan 

I strävan att uppnå den goda hushållningen med skogen har flera verktyg nämnts ovan. Men 

då hushållningen skulle uppnås på nationell nivå saknades en översikt av landets totala 

tillgångar samt en riktig kontroll över hur de brukades. Faggot efterlyser i sin text mot 

svedjandet en beräkning av hur många miljoner träd som varje år förstördes, och menar att 

en sådan insyn skulle få människor att blygas inför detta bruk, vilket strider mot både 

förnuft, natur och hushållning. Med andra ord efterlystes en inventering av en av de mest 

okontrollerade aspekterna av skogens åtgång.53  

Efter naturvetenskaperna skulle inte enbart seder och bruk förändras, men också 

lagstiftningen anpassas. Faggot skriver ”at en Borgerlig Lag aldrig kan vara nyttig för allmän 

och enskild hushållning, om han… ej fotas på naturens ordning och dess Physicaliska 

Lagar”.54 I Faggots ovan nämnda angrepp på svedjandet påpekar han hur naturvenskapen nu 

visat vad växter består utav och hur de påverkas av eldning. Naturvetenskapen hade 

nämligen visat, att träd och växter bestod av fetma, salt, jord och vatten, och hur fetman vid 

eldning jagas bort, och jorden förvandlas till ett hårt eller glasaktigt väsende känt som aska. 

                                                             

52 Rudenschöld (1748), Tal om skogarnes nyttjande och vård, s. 48-50/51. 

53 Faggot, Svedjande samt utväg til Hushållning med Skogar, s. 142. Vetenskapsakademiens handlingar, 

1750. Elektronisk resurs. 

54 Faggot, Svedjande samt utväg til Hushållning med Skogar, s. 142. Vetenskapsakademiens handlingar, 

1750. Elektronisk resurs. 
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Naturvetenskapen visade alltså, hur växternas beståndsdelar förstördes vid svedjande, och 

Faggot menade att lagen borde baseras på fakta, och inte på seder och bruk.55 

Idén om ett större system är tydlig i Faggots beskrivning av växternas beståndsdelar. 

Naturvetenskapen har här uppenbarat en bit av detta system inrättat av Skaparen. Med den 

nya kunskapen kunde människan skapa egna system, i detta fall lagen. En annan aspekt av 

denna systematiserande anda är staten under perioden sökta skapa kontroll och insyn av 

bruk och seder samt kartläggning av vilka och hur stora tillgångar landet förlänats av 

Skaparen. Även Berch visar exempel på denna systematiska anda, han menar att så länge en 

tillförlitlig och noga beskrivning av landets ekonomiska tillstånd saknas, så blir alla försök till 

landthushållning förgäves. Berch efterfrågar en detaljerad inventering av landets 

beskaffenhet, allt från vilken jordmån som varje ort i riket hade, hur mycket brukad och 

obrukad mark där fanns, vilken säd som odlades, floran och faunan, sjöar och trädslag med 

dess storlek och vidd, ängsskötselns tillstånd med mycket mera. Då en total inventering av 

landets alla ekonomiska enheters tillstånd utförts, kunde ekonomin bli utformad på fast 

grund, alltså byggd på fakta och inte gissningar och otillräcklig information.56 

 

7. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att studera synen på skogen som en ekonomisk resurs i det 

merkantilistiska systemet under perioden 1736-1764 i Sverige. Frågeställningen relaterade 

till Berchs tankar om hushållning. Hur framställs skogen som resurs ur perspektiven att 

förvärva, förvalta och bevara? Den tidigare forskningen Har visat att skogen var en viktig del i 

periodens ekonomiska system. Den har också visat att man under perioden gjorde försök att 

bättre förvalta och bevara skogen, genom exempelvis förbud av svedjande och avvittringar. 

Att man oroade sig för skogsbrist och, som Heckscher visat, rapporterade om en aktuell eller 

hotande skogsbrist visar på hur högt man skattade skogen. Men angående den faktiskt 

bristen på skog menar tidigare forskning att det egentligen handlade om en brist på specifikt 

virke, eller en oreglerad konsumtion. 

                                                             

55 Faggot, Svedjande samt utväg til Hushållning med Skogar, s. 142. Vetenskapsakademiens handlingar, 

1750. Elektronisk resurs. 

56 Berch (1747), Inledning til almänna hushålningen, s. 156-157, § 12. 
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Undersökningen av källorna från perioden visar dock att skogsbristen på flera håll var ett 

faktum. Beskrivningarna över Näsby och Wreta Klosters socknar vittnar om en akut brist på 

skog, och vilka problem detta innebar. Källmaterialet visar också tydligt hur man med en rad 

olika verktyg hanterade skogen utefter principerna att förvärva, förvalta och bevara. De visar 

också på en i vissa fall delad syn på skogen, även inom dessa ramar. Skogen var inte 

automatiskt nyttig. Trädens utdunstningar kunde skada skörden, och skog kunde villigt fällas 

för att skapa nya åkrar och ängsmarker på tidigare obrukade orter. Skogen stod med andra 

ord underställd nyttan som kunde dras av den och marken den stod på. 

Skillnaderna mellan den i källorna rapporterade och säkerligen upplevda skogsbristen 

och den som Heckscher beskrivit är stora. Skogsbristen som Heckscher beskriver den är 

något generell för landet i sin helhet. Men bilden såg med all säkerhet olika ut på olika orter i 

riket. En oreglerad efterfrågan kan säkerligen ha utgjort en del av den negativa utvecklingen i 

Wreta Klosters socken, där bergsbruken etablerats och åtgången på trä varit stor. Men i 

Näsby socken där knappats någon skog stod att finna enligt en samtida beskrivning, måste 

den nästintill obefintliga återväxten (eller produktionen) av skog vara orsaken snarare än 

konsumtionen. Det lär heller inte ha rört sig om brist på specifikt virke, då Hederström 

skriver hur ortsbefolkningen måste köra utsocknes för inköp av en mängd olika träprodukter. 

Heckschers verk är gediget underbyggt, men saknar en viss empati för materialet. När 

Heckscher behandlar skogen saknar han ett systemperspektiv som samtiden hade och utgick 

ifrån. Hos de samtida författarna placeras skogen i det större ekonomiska systemet och ur 

detta perspektiv stärks bilden av skogens nytta och dess vikt. Heckschers behandlande av 

skogen riskerar därmed bli något missvisande då han saknar ett centralt område och 

ramverk. 

Den systematiska andan som Rydén beskrivit träder fram ur källmaterialet. Under 

perioden sökte naturvetenskapen uppenbara det större systemet inrättat av Skaparen. 

Naturens lagar och principer undersöktes, och med den nya kunskapen kunde människan 

ordna och systematisera sin tillvaro inom det större systemets ramar. Denna systematiska 

anda var också ett viktigt verktyg i försöken att uppnå den nästan utopiska hushållningen, 

vilken var vägen till ett starkt rike både i stunden och för framtiden.  

Både Akademien, Berch och Broocman har ett förhållningssätt till skogen som baserar sig 

på skogens ekonomiska nytta. Frängsmyr har beskrivit nyttokulturen där man sökte nyttan 

av tingen och hur man på bästa sätt nyttjade dem. Skogen är tydligt ett sådant ting i 
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materialet relation till den. Materialet angriper skogen utifrån dess nytta genom principerna 

att förvärva, förvalta och bevara. Synen på skogen under perioden kan därför med fog 

argumenteras för att vara den av en resurs underställd nyttan och nyttokulturen. Någon 

skönhet eller icke ekonomisk nytta av skogen skymtar endast i inledningen till Rudenschölds 

tal där den utgör en plats för nöjen men även stillhet och ro. Synen på skogen som enbart en 

ekonomisk resurs kan exemplifieras av Berch då han skriver ”ändamålet med Skogarnes 

ansande icke är, at de skola wäxa för nogon prydnad, utan at de skola anwändas til nogon 

nytta”.57 

Att skogen var underställd nyttan innebar också att skogen inte automatiskt var något 

nyttigt. Skogens blotta existens betydde väldigt lite, om något, om den inte nyttjades eller 

för framtida bruk vårdades. Detsamma gällde, som Berch visat, även marken var uppå 

skogen stod. Kunde marken brukas till något nyttigare än vad den för tillfället användes för, 

kunde skogen inte stå fri från skövling. Skogens värde stod och föll med nyttan av den. 

Källornas förhållningssätt till skogen som enbart en ekonomisk resurs kan möjligen 

förklaras med texternas natur. De är utarbetade och utgivna inom ett politiskt och 

ekonomiskt ramverk, med tydliga politiska och ekonomiska syften. Andra bilder av skogen 

existerade, som till exempel Kerstin Ekman beskriver i Herrarna i skogen. Men det är ändå 

intressant att se hur skogen i källmaterialet strikt angrips ur ett nyttoperspektiv. 

Det är också intressant att se hur bergverk och bergslag endast ibland nämns bland 

orsakerna för den hotande skogsbristen, och aldrig bland botemedlen. Bergverken var 

konsumenter av enorma mängder träkol, och träkolet fick man uteslutande ur skogen. 

Bergverkens stora betydelse för den svenska ekonomin har diskuterats ovan och kan vara 

svaret på varför bergverken så sällan nämns. Med de merkantilistiska och protektionistiska 

idéerna av tiden var stångjärnet bergverken producerade livsnödvändiga för att uppnå den 

positiva handelsbalansen. Därmed var det också viktigt att skydda och premiera verken. Det 

är förmodligen också så att skogsbristen och hushållningen med skogen diskuterades till stor 

del på grund av bergverken och deras framtida försörjning. Skogens bestånd var ett krav för 

bergverkens bestånd, vilka i sin tur var ett krav för den positiva handelsbalansens 

förvärvande och bestånd och därmed även ett krav för rikets välstånd. 

                                                             

57 Berch (1747), Inledning til almänna hushålningen, s. 178, § 2. 
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En jämförelse av hur de i tiden senare och tidigare källorna hanterade skogen visar en 

klar skillnad. Broocmans verk från 1736 bygger på äldre tyska och svenska hushållsböcker 

samt egna erfarenheter och diskussioner med lärda män. Verket kan därför sägas bygga på 

äldre seder och bruk. Broocmans verk är visserligen mycket detaljerat och informationsrikt, 

men den politiska aritmetiken58 lyser med sin frånvaro. Det statistiska och på 

naturvetenskapen grundade systematiserandet saknar Broocman, åtminstone inom kapitlet 

om skogen. Visst finns där ett systematiserande vad gäller exempelvis frösådd och 

skiftesbruk av skog, men inte lika utpräglat som kan hittas hos senare källor. 

Hederströms beskrivning på skogsåtgången för upprättandet av gärdesgårdar i Näsby 

socken från 1757 är ett lysande exempel på den politiska aritmetiken. Med statistik och 

matematiska kullerbyttor argumenterade han för hushållningen av skogen. Broocman i 

kontrast bygger snarare sina argument på äldre seder och beprövade bruk. Även i Faggots 

ifrågasättande av svedjebruket från 1750 är argumenteringen underbyggd av vetenskapen. 

Faggot använder som bekant naturvetenskapen för att visa hur elden fördärvar växternas 

beståndsdelar. Hederström och Faggot kan därför sägas exemplifiera något nytt med den 

växande systematiserande andan, fortfarande inom ramen för det stora systemet upprättat 

av Skaparen, som också Broocman rör sig inom. 

Perioden jag studerat var en avslutning på en äldre period. Det var en tid då ekonomin 

upphöjdes till vetenskap och då naturvetenskapen blomstrade och började sättas till värn för 

politik, ekonomi och systematiserande. Under 1700-talets senare hälft växte en än mer 

vetenskapligt baserad politik och ekonomi fram, och systemtänkandet utvecklas än mer. Det 

skulle därmed vara intressant att jämföra min period med den nästföljande för att spåra 

utvecklingen av synen på skogen ur dessa perspektiv. 

Inför nya forskningsprojekt vore det också intressant att studera Vetenskapsakademiens 

arbete och syfte som en metod att uppnå den positiva handelsbalansen genom att minska 

behovet av utländska varor. Ett utav sätten att uppnå denna handelsbalans var, utöver att 

exportera rikligt, att importera så snålt som möjligt. Akademiens arbete att samla och sprida 

kunskap, systematisera och ordna, kan ses som en metod att finna och bättre nyttja tingen 

som redan fanns inom riket. Det torde därmed ha varit ett starkt verktyg för att uppnå 

självförsörjning. 

                                                             

58 Som för övrigt först institutionaliserades år 1749 i och med skapandet av Tabellverket. 
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