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Sammanfattning 

Eftersom man från tidigare forskning, gjord av bland andra Erik Lindberg, Sofia Murhem och 

Göran Ulväng, kan se att det fanns en konflikt mellan ett ökande behov av att marknadsföra 

möbler och skråväsendets reglering av annonseringen så undersöks i denna uppsats hur annon-

seringen förändrades i och med skråväsendets avskaffande 1846. 

Undersökningen inriktar sig på Stockholm under perioden 1840–1870 och använder Stock-

holms Dagblad som huvudsaklig källa. Genom att jämföra annonserna för den del av möbel-

försäljningen som berördes av annonsregleringen med den icke reglerade annonseringen för 

begagnade möbler samt utvalda annonser för andra typer av varor så kartläggs eventuella för-

ändringar. Annonserna jämförs för månaderna april och oktober under 1840, 1855 och 1870. 

Undersökningen visar att det skedde en utveckling under perioden och att möbelannonserna 

1870 var lättare att upptäcka i mängden, med tydligare rubriker och mer marknadsinriktade 

budskap. Utvecklingen gick dock långsamt och det skedde en tydlig tillbakagång 1855 då så 

gott som inga annonser för nytillverkade möbler förekom. 

Den annonsreglering som fanns under skråtiden tycks därmed ha fortsatt påverka marknads-

föringen även efter att skråna hade avskaffats. 

 

Nyckelord: 1800-tal, annonser, reglering, skråväsende, möbler.  
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Inledning 

I dagens samhälle där vi ständigt är omgivna av olika typer av marknadsföring kan det vara 

svårt att tänka sig en tid då annonseringen var starkt reglerad. I Sverige var detta dock fallet för 

såväl hantverkare som handelsmän då dessa ingick i hantverksskrån respektive handelssociete-

ter. Inom dessa sågs annonsering som orättvis konkurrens och man försökte därför hindra detta 

så gott man kunde. Denna reglering varade formellt fram till 1846 då skråväsendet avskaffades. 

Men hur lång tid tog det innan denna reform faktiskt märktes i annonseringen? Började mark-

nadsföringen utvecklas lite långsamt för att sedan få ytterligare fart genom de nya reformer som 

skedde under 1860-talet? Eller levde traditionerna från skråväsendet kvar och fortsatte påverka 

människors möjligheter att annonsera under årtiondena efter att det avskaffats? För att försöka 

bringa någon klarhet kring dessa frågor har jag valt att undersöka vissa tidningsannonser i 

Stockholm under perioden 1840–1870. Det rör sig närmare bestämt om annonser för möbler, 

då dessa var viktiga konsumtionsvaror som dessutom kunde fungera som statusmarkörer. 

Innan jag presenterar mitt syfte och metod för denna undersökning så kommer en presentat-

ion av skråväsendet och dess avveckling samt av den tidigare forskning som min undersökning 

utgår ifrån. 

Skråväsendet, handelssocieteterna och näringsreformerna 

Hantverk och handel utgjorde tillsammans med ett fåtal andra sysselsättningar de borgerliga 

näringarna vilka med få undantag endast fick bedrivas inom städer. Skråväsendet var en orga-

nisationsform med medeltida rötter där utövare av ett hantverk inom en stad slöt sig samman i  

skrån för att främja sina gemensamma intressen och skapa en välfungerande marknad (från de 

skråanslutnas synpunkt). Den grundläggande principen för denna organisationsform blev att 

skapa lokala monopol där endast de av skrået utnämnda mästarna hade rätt att driva en hant-

verksrörelse. Skråväsendet kunde genom sin kontroll över utövandet av hantverk fungera som 

en garant för både hantverksprodukternas kvalité och hantverksproducenternas lönsamhet.1 

I Stockholm utvecklades en skråliknande organisation även för de som bedrev handel. Dessa 

handelssocieteter växte fram under 1700-talet och gav därmed ytterligare en möjlighet till att 

kontrollera konkurrensen inom de olika handelsnäringarna. Även tidigare hade det dock funnits 

goda möjligheter att begränsa konkurrensen genom att endast de som ägde burskap i en stad 

                                                 
1 Lars Edgren, “Från skråhantverk till näringsfrihet” i Hantverk I Sverige (1996) s. 13–14. 

Nationalencyklopedin, skråväsen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skråväsen,  

hämtad 2015-12-19. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skråväsen
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hade rätt att driva företag där. Särskilt som det var de som redan ägde burskap som till största 

del avgjorde vilka som skulle beviljas sådant.2 

Det system som enligt dess förespråkare förhindrade försämrad kvalité och överetablering 

sågs av andra som ett hinder för utvecklingen och ett sätt för medlemmarna i skrån och socie-

teter att sko sig själva. Denna kritik blev med tiden alltmer utbredd och vissa försök att bryta 

upp skrånas monopol skedde redan under 1700-talet och i början av 1800-talet. Även om dessa 

reformförsök inte ledde till att skråväsendet upphörde så bidrog de till att skapa alternativa 

möjligheter att driva näringsverksamhet, vilket i sin tur undergrävde den gamla ordningen. 

Trots ett ihärdigt motstånd från hantverksmästarnas sida så blev skråväsendet allt svårare att 

upprätthålla. Med den liberalt sinnade Oscar I:s trontillträde 1844 så var tiden mogen för en 

reform och genom Fabriks- och hantverksordningen  avskaffades skråna och handelssociete-

terna 1846. Även om etableringsmonopolet därmed försvann kvarstod  kravet på att man måste 

äga burskap i en stad för att kunna driva ett företag där. Det dröjde dock inte längre än till 1864 

innan en ny näringsfrihetsreform tog bort såväl denna som andra rester av det medeltida syste-

met.3 

Tidigare forskning 

Jag har inte kunnat hitta någon tidigare forskning om vare sig hur annonseringen i dagspressen 

påverkades av skråväsendets avskaffande eller mer allmänt om möbelannonser under perioden 

1840–1870. Det finns dock en del forskning som på olika sätt anknyter till min undersökning. 

Skråväsendet, dess efterföljare och näringsreformerna 

I sin doktorsavhandling borgerskap och burskap undersöker Erik Lindberg om de olika lagar 

som reglerade de borgerliga näringarna faktiskt efterlevdes i praktiken under decennierna innan 

näringsreformen 1846. Han vill genom detta visa om reformen utgjorde en radikal förändring 

eller om den bara bekräftade en redan väletablerad nyordning. Lindberg visar på att båda dessa 

slutsatser har dragits i den tidigare forskning han utgår ifrån och att det därför finns anledning 

att undersöka frågan vidare.4 

                                                 
2 Erik Lindberg, Borgerskap och burskap (2001) s. 39–41. 
3 Lars Edgren, “Från skråhantverk till näringsfrihet” i Hantverk I Sverige (1996) s. 18–21. 

Arne Munthe, Hundra år i hantverkets tjänst (1947) s. 12–27. 
4 Erik Lindberg, Borgerskap och burskap (2001) s. 17–20. 
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Lindberg avgränsar sin avhandling till att omfatta Stockholm under perioden 1820–1846. 

Han diskuterar även möjligheten att undersöka perioden fram till 1864 då borgerskapets sista 

näringsprivilegier avskaffas. Han anser sig dock inte ha tidsmässig möjlighet till detta och 

tycker dessutom att 1846 års reform bör ha varit mer banbrytande.5  

Genom att använda sig av protokoll från olika institutioner, såsom handelskollegium och 

borgerskapets äldste, i Stockholm under perioden så hittar Lindberg åtskilliga indikatorer på att 

regleringen av de borgerliga näringarna fortfarande efterlevdes.6  

Han visar inledningsvis på att borgerskapets näringsprivilegier kan ses som ett kontrakt mel-

lan borgarna och kronan. Genom detta kontrakt får de som äger burskap privilegiet att bedriva 

handel och hantverk men åtar sig samtidigt att betala extra skatt och olika avgifter som finan-

sierar stadens administration. Utöver detta så måste de även delta i brandvakthållningen och 

bidra till diverse andra sysslor i staden. Lindberg konstaterar att om det trots dessa olika kost-

nader ska löna sig att äga burskap så måste vinsterna av näringsprivilegierna vara betydande. 

För att så ska vara fallet krävs att de olika lagar som upprätthåller monopolet efterlevs. Då 

antalet innehavare av burskap inte minskar utan är ca 3 000 både 1820 och 1846 ser Lindberg 

detta som en indikator på att lagarna faktiskt efterlevdes.7 

Även andra indikatorer såsom aktiviteten inom skrån och handelssocieteter, den restriktiva 

inställningen till att bevilja burskap och lagförandet av personer som brutit mot näringslagarna 

visar på att det borgerliga näringsprivilegiet fortfarande är aktuellt 1846.8 Ytterligare en indi-

kator som är av särskilt intresse för min egen undersökning är det förbud mot prisannonsering 

som enligt Lindbergs studie fortfarande pågick inom åtminstone två handelssocieteter (lärft-

kramhandlarna och kryddkramhandlarna) fram till 1846 års reform.9 

* 

Arne Munthes bok Hundra år i hantverkets tjänst visar också på att det i Stockholm fanns ett 

aktivt skråväsende som kämpade för sin överlevnad fram till 1846.10 Det som framförallt be-

handlas är dock det som anges i bokens undertitel, nämligen Stockholms Stads Hantverksför-

enings historia. Munthe redogör för denna framförallt utifrån föreningens egna protokoll men 

även åtskilliga andra historiska källor. Trots att denna bok är från 1947 så är den fortfarande 

                                                 
5 Erik Lindberg, Borgerskap och burskap (2001) s. 13–16. 
6 Ibid s. 23–24. 
7 Ibid s. 20–23, 40–44 &118–119. 
8 Ibid s. 118–119. 
9 Ibid s. 108–111. 
10 Arne Munthe, Hundra år i hantverkets tjänst (1947) s. 9–27. 



6 

den mest ingående beskrivningen av de första hundra åren av Stockholms Stads Hantverksför-

enings historia som jag kunnat hitta. 

Munthe redogör för att när skråna upplöstes skulle de som drev hantverksföretag istället 

inordna sig i hantverksföreningar och Stockholms Hantverksförening bildades därför 1847. Den 

nya organisationen var dock starkt influerad av skråväsendet och Munthe kan belägga att åt-

minstone tjugofem av de fyrtio ledamöter som utgjorde föreningens första fullmäktige hade 

varit ledare för något skrå. Enligt författaren kom därför Stockholms Hantverksförening att ut-

göra en politisk intresseorganisation för hantverksmästarna och blev snabbt ledande i frågan 

om att revidera reformen från 1846 så att en ny skråliknande organisationsform skulle kunna 

införas. Detta var enligt hantverksmästarna nödvändigt då de annars skulle utsättas för orättvis 

konkurrens från hantverksidkare på landsbygden som inte var tvungna att inneha burskap.11 

Munthe beskriver vidare hur det under de kommande åren uppstod en allt större frustration 

bland hantverksmästarna då deras klagomål inte ledde till någon åtgärd. Ett antal av mästarna 

som ville driva en hårdare linje mot näringsfriheten än Stockholms Hantverksförening startade 

1852 Enskilda Hantverksföreningen. Efter detta hårdnade debattklimatet och frågan om att åter-

införa städernas monopol på handel och hantverk drevs kraftfullt av båda hantverksförening-

arna. Frågan fortsatte vara aktuell i samhällsdebatten i Stockholm fram tills först riksdagen och 

sedan regeringen 1856 definitivt satte stopp för tankarna på ett återupprättat skråväsende.12 

Efter detta stora och ett flertal andra mindre nederlag befann sig hantverksföreningarna på 

defensiven och lyckades inte mobilisera något ordentligt motstånd inför näringsfrihetsreformen 

1864. Denna ledde till att Stockholms Hantverksförening ombildades och fick namnet Stock-

holms Stads Hantverksförening. Den ombildade förening fick inte en lika tydlig politisk prägel 

som tidigare även om man till viss del engagerade sig för att riva upp 1864 års reform och 

ersätta denna med förordningen från 1846 som numera sågs i ett mera positivt sken.13 

* 

Erik Andrén samt Per Falck och Per Westberg ger i sina respektive skrifter en allmän genom-

gång av snickarskrået i Stockholm. Det som framförallt är av intresse för min egen undersök-

ning är att de visar på att man med snickare avsåg de som snickrade möbler och liknande. 

Timmermän, som var byggnadssnickare, utgjorde ett eget skrå. I båda skrifterna framkommer 

även att det fanns omkring hundra snickarverkstäder vid tiden för skråväsendets upplösande.14 

                                                 
11 Arne Munthe, Hundra år i hantverkets tjänst (1947) s. 28–35, 57–60 & 71–75. 
12 Ibid s. 83–96. 
13 Ibid s. 137–203. 
14 Erik Andrén, Snickare, schatullmakare och ebenister i Stockholm under skråtiden (1973) s. 11–54. 

Per Falck & Per Westberg, ”Möbelsnickare” i Hantverk I Sverige (1996) s. 236–240. 
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Möbler och annonsering i dagspressen 

I sin artikel ”Varor på rad” undersöker Gudrun Andersson den borgerliga konsumtionskulturen 

i Stockholm under 1825–1845. Hon utgår i denna undersökning från annonsering i Dagligt 

Allehanda då hon anser att ”[a]nnonserna avspeglar tydligt det gryende konsumtionssamhälle 

som vid denna tid nått även de bredare lagren i Sverige.”15 Det är dock inte alla typer av bor-

gerlig konsumtion som författaren primärt intresserar sig för. Fokus ligger på statuskonsumtion 

där varorna genom sitt sociala och symboliska värde bidrar till att definiera ägaren som en 

respektabel del av det borgerliga samhället.16 

Andersson konstaterar att marknadsföring under 1800-talet var det samma som annonsering 

i dagspressen och att det i Stockholm var Dagligt Allehanda som var den självklara tidningen 

att annonsera i, åtminstone fram till 1824 då Stockholms Dagblad startades. I valet mellan dessa 

två väljer hon att titta på den föregående och har i denna undersökt första veckan i februari och 

september under åren 1825, 1835 och 1845. Det som främst undersöks är varor som kan anses 

vara statusmarkörer såsom möbler, husgeråd, kläder och textilier, förutsatt att dessa är av god 

kvalité och exklusivt material. Även importerade kolonialvaror och exklusivare alkoholhaltiga 

drycker bör enligt Andersson räknas som statusmarkörer.17 

Det resultat av undersökningen som redovisas i artikeln är att det finns rikligt med annonser 

för dessa olika typer av varor. Trots att varorna marknadsförs med diverse värdeladdade ord, 

som till exempel att varan var ”mycket fin”, ”av bästa sort”, ”utmärkt god” eller ”till billigt 

pris”, så hittar Andersson få exempel på att man marknadsförde varorna på ett sådant sätt att 

man framhöll deras statusmarkerande funktion. Det är endast i sällsynta fall som det exklusiva 

eller moderna nämns i annonserna och då endast 1825. Rent allmänt konstaterar författaren att 

den svenska marknadsföring både visuellt och innehållsmässigt ligger långt efter Storbritan-

nien. I sin undersökning stöter Andersson också på problem i form av att antalet annonser mins-

kar kraftigt under perioden, något som hon tänker skulle kunna bero på att allt fler valt att 

annonsera i Stockholms Dagblad istället.18 

* 

Även Sofia Murhem undersöker annonsering i dagspressen. I ”Advertising in a regulated econ-

omy” så studerar hon hur svensk marknadsföring under perioden 1760–1800 påverkades av den 

näringsreglering som rådde. Författaren konstaterar att hantverksskrån och handelssocieteter 

                                                 
15 Gudrun Andersson, ”Varor på rad” i Kommers (2010) s. 147. 
16 Ibid s. 147–149. 
17 Ibid (2010) s. 150–154. 
18 Ibid (2010) s. 155–158. 
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inte bara försökte begränsa konkurrensen genom att ha etableringsmonopol utan att de också 

försökte begränsa annonsering då de såg detta som en form av orättvis konkurrens. Murhem 

visar att det fanns rörelser vars annonsering inte var reglerad, bland dessa fanns manufakturer, 

försäljare av begagnade kläder och möbler samt de som sålde nymodiga varor som inte passade 

in i systemet. Hon har därför studerat hur annonserna för porslin, en av dessa nymodigheter, 

skiljer sig från den reglerade annonseringen. 19 

Precis som Andersson så konstaterar Murhem att svensk annonsering låg långt efter både 

den brittiska och den irländska. Annonsering sker i normalfallet bara vid särskilda tillfällen 

exempelvis då en ny butik öppnar eller en gammal butik flyttar. Vid dessa tillfällen tycks även 

de som hör till ett skrå kunna marknadsföra sig genom att enbart räkna upp den mängd av olika 

artiklar som saluförs. På så sätt kan man undvika att använda prisargument eller värdeladdade 

ord, sortimentet får helt enkelt tala för sig självt. Murhem visar också att det finns en klar skill-

nad mellan den reglerade och den oreglerade annonseringen. De som sålde porslin hade längre 

annonser där värdeladdade ord var vanliga och där även pris användes som ett argument. Hon 

visar därmed på ett tydligt sätt att regleringen hade en negativ effekt på marknadsföringen.20  

* 

I ”Möbelsnickare och stolmakare i Stockholm 1730–1850” visar Göran Ulväng på att möbler 

var en viktig konsumtionsvara under perioden och att mängden möbler på herrgårdar, prästgår-

dar och bondgårdar fördubblades mellan 1740 och 1860. Precis som Andersson så konstaterar 

han att möbler hade en statusmarkerande funktion. I likhet med Lindberg och Murhem så visar 

även Ulväng på skråväsendets inverkan på både produktionen och försäljningen av möbler. 

Som ett exempel på detta nämner han att ”[a]nnonsering sågs som illojal konkurrens och pris-

annonsering var förbjuden”.21 

Ulväng beskriver hur det under andra hälften av 1700-talet öppnades alltfler möbelaffärer i 

Stockholm och att det fanns tydliga likheter med utvecklingen i London och Paris under samma 

tid. Ökande konkurrens från kryddkrämare och klädmånglare i kombination med att alltfler 

snickare började sälja från eget lager ledde dock till att antalet möbelaffärer snart minskade 

igen. Under den första hälften av 1800-talet fanns det därför enligt Ulväng endast en handfull 

möbelaffärer i Stockholm22. 

                                                 
19 Sofia Murhem, “Advertising in a regulated economy”. 
20 Ibid. 
21 Göran Ulväng, ”Möbelsnickare och stolmakare i Stockholm 1730–1850”. 
22 Ibid. 
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Syfte 

Utifrån den tidigare forskningen framträder min undersöknings två utgångspunkter. Den första 

av dessa är den reglering som skråväsendet och handelssocieteterna innebar. Som Lindberg, 

Murhem och Ulväng visar så gällde denna reglering inte enbart möjligheten att etablera sig 

inom hantverk och handel utan även möjligheterna att konkurrera genom marknadsföring. Den 

andra utgångspunkten är möblers ökande betydelse som konsumtionsvara och statusmarkör, 

något som Andersson och Ulväng tydligt visar på. 

Det är inte långsökt att tänka sig att möbelförsäljningens ökande betydelse bör ha lett till ett 

allt större behov av att marknadsföra sina varor på ett sätt som gjorde dem attraktiva som just 

statusmarkörer. Detta behov kom givetvis i konflikt med den existerande regleringen av mark-

nadsföringen som utifrån Lindbergs och Munthes forskning i stor utsträckning bör ha tillämpats 

fram till 1846 års reform. Det bör med andra ord funnits ett uppdämt behov av annonsering. 

Gamla vanor kan dock vara svåra att bryta och institutioner kan fortsätta ha effekt även efter 

att de har avskaffats. Syftet med min undersökning är därför att studera hur möbelannonse-

ringen förändrades under perioden 1840–1870. 

Som Murhem konstaterar så berördes inte alla aktörer av annonsregleringen. När det gäller 

möbler påverkades inte handeln med begagnat. Genom att jämföra annonseringen för den del 

av möbelmarknaden som fram till 1846 var reglerad med den oreglerade annonseringen bör 

man därför kunna se om skillnaderna mellan dessa minskade. Det vill säga om det uppdämda 

behovet fylldes och marknadsföringen kom att anpassas efter marknaden. 

 Då källan för denna undersökning är Stockholms Dagblad så är det rent konkreta syftet att 

studera hur möbelannonseringen och förhållandet mellan annonseringen för nytillverkat och 

begagnat förändrades i denna tidning mellan 1840 och 1870, för att på så sätt se hur stor effekt 

reformerna 1846 och 1864 fick på marknadsföringen. 
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Historisk bakgrund 

Stockholm 

Under 1600-talet etablerade sig Stockholm som rikets administrativa centrum och genomgick 

en våldsam befolkningstillväxt. Efter detta följde dock en lång stagnation som varade genom 

hela 1700-talet och in på början av 1800-talet. Krig, pest och de i övrigt usla hälsoförhållandena 

i staden innebar att befolkningen stundtals minskade och att den 1810 inte var mycket större än 

de drygt 60 000 som varit fallet i slutet på 1600-talet. Även Stockholms näringsliv försvagades, 

inte minst jämfört med städer som Norrköping och Göteborg vars satsningar på industri respek-

tive utrikeshandel innebar betydande ekonomisk tillväxt. Trots stagnationen behöll Stockholm 

sin position som rikets klart största stad och hade ett betydande näringsliv, inte minst då dess 

administrativa roll innebar att det fanns en stark övreståndsnärvaro som bidrog till lyxkonsumt-

ionen.23 

Under 1800-talets första hälft ökade Stockholms befolkning och 1840 fanns omkring 85 000 

invånare. I samband med den industrialisering och det järnvägsbyggande som skedde under den 

andra hälften av 1800-talet ökade både stadens ekonomiska betydelse samt dess befolkning och 

1870 hade Stockholm ca 136 000 invånare. Fram till 1864 års näringsfrihetsreform var det dock 

endast en liten del av befolkningen som hade rätt att driva företag och var representerade inom 

stadens styre.24 Detta var de som genom sitt medlemskap i de tidigare beskrivna25 hantverks-

skråna och handelssocieteterna ägde burskap i staden.26 

Dagspressen i Stockholm 

Något som både var en effekt av, och en pådrivande faktor för, den modernisering som skedde 

i Sverige var den utveckling som skedde inom dagspressen. Under 1800-talet så startades en 

mängd nya tidningar varav de flesta fick en mycket begränsad livslängd. Totalt sett så skedde 

dock en stor ökning av tidningarnas upplagor. Tidningarnas roll som opinionsbildare kom också 

                                                 
23 Lars Ericson, Stockholms historia under 750 år (2001) s. 98–101 

Nationalencyklopedin, Stockholm. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stockholm,  

hämtad 2015-12-19. 
24 Även 1862 års kommunreform bidrog till dessa förändringar. 
25 Se Skråväsendet, handelssocieteterna och näringsreformerna. 
26 Lars Ericson, Stockholms historia under 750 år (2001) s. 101–105. 

Erik Lindberg, Borgerskap och burskap (2001) s. 14–16. 

Befolkningen i Stockholm 1252–2005 (2005) s. 55. 

Nationalencyklopedin, Stockholm. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stockholm,  

hämtad 2015-12-21. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stockholm
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stockholm
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att spela en allt större roll under 1800-talet inte minst när det gällde liberala reformer.27 Det 

ökande antalet tidningsläsare bidrog dessutom till att göra tidningsannonser attraktivare som 

form för marknadsföring även riktad mot den bredare befolkningen.28  

De två stora dagstidningarna i Stockholm var vid 1800-talets början Dagligt Allehanda och 

Stockholms Posten. Till detta tillkom även de rikstäckande och statskontrollerade Stockholms 

Post-Tidningar och Inrikes Tidningar som 1821 slogs ihop till Post- och Inrikes Tidningar. 

Konkurrensen utökades när Stockholms Dagblad grundades 1824 och ytterligare när Aftonbla-

det började ges ut 1830. Efter detta kom inga större konkurrenter förrän Dagens Nyheter 1864, 

då hade dock både Stockholms Posten och Dagligt Allehanda upphört (även om den senare i 

viss mening levde vidare i form av Nya Dagligt Allehanda).29 

Källor och metod 

Anledningen till att jag väljer att undersöka just Stockholm och tidningsannonser är stadens roll 

som rikets klart största stad med ett betydande näringsliv30 samt det av Gudrun Andersson kon-

staterade faktum att marknadsföring under 1800-talet innebar annonsering i dagspressen.31 

Den primära källan för min undersökning är som redan konstaterat Stockholms Dagblad. Det 

hade givetvis kunnat vara intressant att studera flera olika dagstidningar för att få en bättre 

helhetsbild. Detta har dock inte varit möjligt utifrån den tid som jag har tillgång till för denna 

uppsats. Valet av just Stockholms Dagblad beror på att det var en av de stora Stockholmstid-

ningarna som gavs ut under hela den studerade perioden. Till skillnad från Post- och Inrikes 

Tidningar och Aftonbladet var Stockholms Dagblad dessutom inriktad på just huvudstaden och 

den lokala annonsmarknaden.32 

Då det inte funnits någon som helst tidsmässig möjlighet att undersöka varje nummer av 

Stockholms Dagblad under perioden 1840–1870 så har jag begränsat mig till att endast under-

söka åren 1840, 1855 och 1870. Jag har dessutom endast studerat månaderna april och oktober. 

                                                 
27 Karl Erik Gustafsson & Per Rydén ”Inledning” i Den svenska pressens historia II (2001) s.12–17. 
28 Michael Funke, ”Från tidningsannonser till sponsrade länkar: Den svenska reklamens utveckling” i Entrepre-

nörskap och varumärken (2013) s.90–91. 
29 Karl Erik Gustafsson & Per Rydén ”Inledning” i Den svenska pressens historia II (2001) s.12–17. 

Nationalencyklopedin, Post- och Inrikes Tidningar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/post-och-

inrikes-tidningar,  hämtad 2015-12-22. 

Jarl Torbacke, ”Nu grundläggs den moderna utvecklingen (1809–1830)” i Den svenska pressens historia I 

(2000) s. 261. 

Dag Nordmark, ”Liberalernas segertåg (1830–1858)” i Den svenska pressens historia II (2001) s.18. 

Eric Johanneson, ”Med det nya på väg (1858–1880)” i Den svenska pressens historia II (2001) s.126.  
30 Se Historisk bakgrund. 
31 Gudrun Andersson, ”Varor på rad” i Kommers (2010) s. 150. 
32 Jarl Torbacke, Allehanda skepnader (2005) s. 68–70. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/post-och-inrikes-tidningar
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/post-och-inrikes-tidningar
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Om det funnits möjlighet hade det givetvis varit bra med fler observationstillfällen särskilt när 

det gäller antalet år som studerats. Det hade då blivit enklare att avgöra vad som faktiskt är en 

trendändring i annonseringen och när denna faktiskt skedde. Även med det begränsade antalet 

observationstillfällen bör det dock gå att se de större trenderna. Femton år och en större nä-

ringsreform ligger mellan såväl 1840 till 1855 som 1855 till 1870 och det verkar därför troligt 

att annonseringen mellan dessa år har utvecklats i en mer marknadsanpassad riktning. 

Själva undersökningen har utförts genom studie av varje nummer av tidningen, inklusive 

bihang (bilagor), för de aktuella perioderna. Fokus har främst riktats mot annonsavdelningen 

”till salu” men även annonser för nybildade företag som i vissa fall fanns på tidningens första 

sida samt de olika annonser som funnits under ”diverse”-delen av annonserna har studerats för 

att hitta möbelannonser. En del av tidningen som inte alls har studerats är auktionsdelen. Detta 

beror på att möbler bara utgjorde en liten del av de varor som auktionerades33 ut och annonse-

ringen har därmed bedömts ligga utanför uppsatsens syfte. 

En avgörande fråga är hur en möbelannons bör definieras. Jag har utgått från en ganska strikt 

tolkning där alla vanliga typer av möbler såsom stolar, bord, soffor, fåtöljer, hyllor, skåp, sängar 

etc. ingår. Jag har däremot inte inkluderat instrument som pianon och orglar eller redskap som 

vävstolar, symaskiner och manglar. Spisar och kakelugnar har liksom bodinredningar exklude-

rats. Jag har inte heller räknat in lampor, speglar, tavlor eller olika väggbonader. I de fall då 

olika kategorier av varor har förekommit i samma annons så har dessa räknats som möbelan-

nonser om en eventuell annonsrubrik har handlat om möbler eller om åtminstone hälften av 

föremålen som utannonserats varit möbler. 

Nästa fråga är hur man skiljer begagnat från nytillverkat, då detta ofta inte anges tydligt i 

annonserna. Till nytillverkat räknar jag de annonser som är från snickare, tapetserare samt stol-

makare eller från en möbelaffär eller ett möbelmagasin, samt de som nämner egen tillverkning 

eller nytillverkning. Jag har däremot valt att till kategorin begagnat räkna alla småannonser där 

vad som verkar vara privatpersoner säljer enstaka möbler. Det är givetvis möjligt att några av 

dessa annonser faktiskt gäller nytillverkade möbler. Men då det troligtvis är en mycket liten 

andel och de inte heller marknadsförs som nytillverkade så anser jag att detta inte bör påverka 

resultatet i någon större utsträckning. 

Då det snabbt visade sig att det fanns en mycket stor mängd med småannonser för begagnade 

möbler så har dessa inte detaljstuderats. De har istället räknats för att man ska kunna se den rent 

                                                 
33 Mellan tio och femton procent enligt Kristina Lilja, Sofia Murhem och Göran Ulväng ”Klubbade stolar och 

bord” i Kommers (2010) s. 105. 
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kvantitativa utvecklingen och jämföra denna med utvecklingen för nytillverkade möbler. Even-

tuella värdeladdade ord som använts har också noterats.  

När det gäller annonserna för nytillverkat så har givetvis även deras antal räknats. Dessutom 

används en kvalitativ metod där dessa jämförs med det allmänna intrycket från annonserna för 

begagnat, samt med varandra och med några exempelannonser som jag anser är representativa 

för den tydligaste och mest marknadsanpassade annonseringen i tidningen under respektive år. 

Dessa exempelannonser har tillsammans med utvalda bilder på möbelannonser infogats som 

bilagor till uppsatsen så att läsaren själv kan skapa sig en bild av det hela. 

För att försöka få en uppfattning om antalet möbelhandlare i Stockholm under perioden så 

har jag använt yrkesregistret i P. A. Huldbergs Stockholms adresskalender34 för åren 1856 (det 

första året den gavs ut) och 1870. För år 1840 försökte jag istället använda mig av Anders 

Wallins Stockholms adress-calender.35 Yrkesregistret i denna visade sig dock vara ytterst brist-

fälligt och det finns följaktligen ingen uppgift från detta år. 

  

                                                 
34 Stockholms adresskalender vol. 1 & 15. 
35 Stockholms adress-calender för år 1840 (1840). 
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Möbelannonser i Stockholms Dagblad 1840–1870 

Undersökningen presenteras i kronologisk ordning för var och en av de sex studerade måna-

derna. Varje månad inleds med en beskrivning av det kvantitativa resultatet, därpå följer en 

genomgång av de annonser som har granskats närmare och slutligen förs ett resonemang kring 

månadens resultat. Efter att de sex observationsmånaderna har beskrivits följer en analys av 

utvecklingen under hela perioden. 

Rent allmänt kan man konstatera att Stockholms Dagblad kom ut alla dagar i veckan utom 

söndagar och helgdagar. Detta innebär att det kommit ut lite fler nummer av tidningen i oktober 

än i april, då den förstnämnda månaden inte haft några extra helgdagar och dessutom är en dag 

längre. Samtliga nummer har bestått av fyra sidor där ett sammanhängande block av annonser 

kommit på slutet och oftast har tagit upp omkring hälften av tidningen. Den löpande texten i 

Stockholms Dagblad var i frakturstil36 vid alla observationstillfällena. Detta gällde även mer-

parten av annonstexterna även om antikva37 blev vanligare i rubrikerna 1870. 

April 1840 

Under denna månad gavs Stockholms Dagblad ut tjugotre dagar. Ett bihang som enbart bestod 

av annonser följde med vid tre tillfällen. Vid två av dessa tillfällen (1840-04-18 och 1840-04-

27) var det ett fyrasidors bihang (dvs lika stort som själva tidningen) och vid ett tillfälle (1840-

04-06) var det två sidor. Under 1840 så  var ett litet indrag den enda avskiljaren mellan annonser 

som saknade rubrik. Då detta var fallet för cirka sextiofem procent av möbelannonserna så 

tenderade dessa att flyta ihop till en enda textmassa. För att ens annons skulle synas direkt 

krävdes med andra ord en tydlig rubrik. 

Totalt sett så finns det 197 möbelannonser. Vilket innebär ett genomsnitt på omkring åtta 

och en halv per utgivningsdag. Utav dessa kan 187 kategoriseras som begagnat då de är små-

annonser från privatpersoner. Bland de värdeladdade ord som dessa möbler marknadsfördes 

med finns: ”antikt”, ”För godt pris”, ”Titta på!” och ”ovanligt billigt pris”. Det absolut vanlig-

aste var dock att man använde det faktum att möblerna var av mahogny (eller möjligen med 

mahognyfaner) för att visa på att de var värda att köpa. Vid några tillfällen förekommer det att 

annonsören förklarar att möblerna säljs därför att man ska flytta från Stockholm eller för att 

man har brist på utrymme. Detta skulle kunna vara ett sätt att visa att det inte är några dåliga 

                                                 
36 Gammeldags stil. 
37 Modern stil. 
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varor som säljs och att priserna är lägre än vad de skulle vara i vanliga fall. Men det kan också 

vara ett sätt att visa på att man inte säljer möblerna på grund av brist på pengar eller att man 

inte väljer att annonsera i onödan.38 

* 

Bland de tio återstående observationerna så är det två annonser som publiceras vid flera till-

fällen. Totalt sett rör det sig därför om fem unika annonser. 

 Den första av dess dyker upp redan den första april. Det är en enspaltsannons för snickaren 

D. Schücks möbelhandel39 som är placerad bland övriga möbelannonser under ”till salu”. Jäm-

fört med den tvåspaltsannons som fungerar som exempel40 så känns texten i Schücks annons 

väldigt tät och hoptryckt. ”I undertecknads Möbelhandel” är dock en tydlig rubrik och det fak-

tum att hela annonsen är skriven med antikva gör att den står ut från övriga annonser (och är 

lättläst för en modern läsare). Då det står att möblerna är av egen tillverkning och att möbler 

även tillverkas på beställning är det tydligt att det handlar om nytillverkat. Möblerna som utan-

nonseras beskrivs som moderna och skriftlig kvalitetsgaranti lämnas till den som önskar det. 

Något som är särskilt intressant och något uppseendeväckande är att det i annonsen förekommer 

prisuppgifter på de rottingstolar som säljs. Detta borde trots allt vara ett tydligt brott mot den 

annonsreglering som enligt tidigare forskning fortfarande var gällande.41 Schücks annons är 

publicerad ytterligare två gånger i april. Först i bihanget till 6/4 och sedan åter bland ”till salu” 

9/4.42 

En annons som är undertecknad av ”Snickaren på Kammakargatan 20” finns i kategorin ”till 

salu” den andra april. Det är en väldigt liten och enkel annons utan rubrik och kräver därmed 

att den tilltänkta kunden läser igenom annonserna noggrant. Annonsen beskriver imperialsängar 

av vacker mahogny som säljs för billigt pris.43 

Den sjätte april, samma dag som Schücks annons är med i bihanget, så finns även en annons 

för E. Brandells möbelmagasin44 bland ”till salu” i den vanliga tidningen.. Det är en enkel an-

nons som inte skiljer sig från de lite längre privata annonserna. Inte heller rubriken ”Möbler:” 

säger någonting om huruvida det handlar om begagnat eller nytt. I texten konstateras dock att 

det rör sig om ett möbelmagasin. Där står dessutom att alla möblerna är av egen tillverkning 

och att beställningar tas emot. Även om björkmöbler förekommer i annonsen så är de flesta av 

                                                 
38 Stockholms Dagblad 1840-04-01 – 1840-04-30. 
39 Bilaga 1. Bild 2. 
40 Bilaga 1. Bild 1. 
41 Se Tidigare forskning. 
42 Stockholms Dagblad 1840-04-01, 1840-04-06 & 1840-04-09. 
43 Ibid 1840-04-02. 
44 Bilaga 1. Bild 3. 
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möblerna ”utaf vacker pyramidmahogny”. Detta bör enligt min mening, särskilt i kombination 

med omnämnandet av de bildhuggeriarbeten som finns på en del av möblerna, vara försök att 

visa på varornas exklusiva karaktär. Annonsen publiceras ytterligare tre gånger; 8/4, 13/4 och 

29/4.45 

Under kategorin ”diverse” finns det den sextonde april en liten rubriklös annons där det står 

att änkan Berg har flyttat från nummer elva till nummer tjugo på Smålandsgränd men att hennes 

snickar- och stolmakarverkstad fortsätter som tidigare på den nya adressen.46 Det finns ingen 

ytterligare information i annonsen och den skiljer sig därmed mycket från de sjuttonhundratals-

flyttannonser som Murhem beskrev.47 

Den femte och sista annonsen finns bland ”till salu” den tjugofjärde april. Det är en enkel 

annons som påminner väldigt mycket om den för Brandells möbelmagasin. Trots att den inte 

innehåller några av de kännetecken för nytillverkat som jag använder mig av, så har jag ändå 

valt att räkna den till denna kategori. Detta beror på att möbelreparationer av olika slag utförs 

och att garanti lämnas på de möbler som säljs. De olika möblerna i annonsen är antingen av 

mahogny eller av björk. De beskrivs som moderna och är till facila priser.48 

* 

Totalt sett så är alltså tio av de 197 möbelannonserna i april, eller ca fem procent, för nytillver-

kade möbler. Ingen av dessa är i närheten av exempelannonsen vare sig när det gäller storlek, 

rubrikanvändning eller tydlighet och i ett par fall så är annonserna i nivå med de minst tydliga 

av de som är från privatpersoner. 

Olika värdeladdade ord används dock i alla annonser utom en. Möblerna beskrivs i flera fall 

som moderna, något som anknyter till tanken om varornas roll som statusmarkörer. Priset an-

vänds också i flera annonser som ett argument och ren prisannonsering förekommer i ett fall. 

Precis som när det gäller begagnat så används ordet mahogny i marknadsföringssyfte och det 

kombineras i ett par fall med det värdeladdade ordet ”vacker”. 

Även om utformningen av annonserna för nytillverkade möbler lämnar mycket övrigt att 

önska så tycks annonsregleringen inte helt ha stoppat alla försök att använda vare sig kvalité 

eller pris i marknadsföringen. 

                                                 
45 Stockholms Dagblad 1840-04-06, 1840-04-08, 1840-04-13 & 1840-04-29. 
46 Ibid 1840-04-16. 
47 Se Tidigare forskning. 
48 Stockholms Dagblad 1840-04-24. 
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Oktober 1840 

Stockholms Dagblad utkommer tjugosju dagar under oktober och har vid ett tillfälle (19/10) ett 

annonsbihang som är fyra sidor. Precis som för april 1840 så utgjorde ett litet indrag avskiljaren 

mellan annonserna. 

Under dessa tjugosju dagar så förekommer 272 möbelannonser. Detta ger ett medeltal på 

nästan exakt tio annonser per utgivningsdag, vilket innebär att antalet möbelannonser ökat nå-

got jämfört med i april samma år. Denna ökning märks dock inte alls i kategorin nytillverkat då 

hela 270 av annonserna är småannonser från privatpersoner. Dessa begagnade möbler mark-

nadsförs med värdeladdade ord som ”antikt”, ”facila priser”, ”gediget”, ”moderna” och ”gam-

malmodiga”.  Just det senaste ordet kan möjligen kännas något negativt laddat, men det kan 

givetvis tilltala den som söker efter ett traditionellt möblemang. Precis som i april så beskrivs 

möblerna i åtskilliga fall såsom varande av mahogny. Även olika förklaringar till varför man 

säljer möblerna återkommer under denna observationsperiod. Bland dessa finns att det rör sig 

om ett sterbhus (dödsbo).49 

* 

Den första av de två annonserna för nytillverkade möbler finns den tredje oktober under ”till 

salu”. Det är en liten rubrikslös annons, i vilken en snickare på Gamla Kungsholmsbrogatan 

marknadsför sina möbler genom att beskriva dem som bättre och av mahogny.50 

Efter detta dröjer det fram till den trettionde oktober innan nästa annons för nytillverkat dy-

ker upp. Det är snickaren D. Schück som åter annonserar under rubriken ”I undertecknads Mö-

belhandel”.51 Denna gång är dock annonsen helt i frakturstil och det finns inte heller några 

konkreta prisuppgifter. Schück meddelar i annonsen att hans verkstad har flyttat men att han 

fortfarande säljer möbler till ”billiga priser” och med skriftlig kvalitetsgaranti. Han tar även 

emot beställningar precis som tidigare.52 Det kan givetvis vara en ren slump att både utform-

ningen och budskapet i Schücks annons har anpassats efter övriga möbelannonser. Men det är 

svårt att inte tänka tanken att det finns risker med att sticka ut. 

  

                                                 
49 Stockholms Dagblad 1840-10-01 – 1840-10-31. 
50 Ibid 1840-10-03. 
51 Se April 1840. 
52 Stockholms Dagblad 1840-10-30. 
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* 

Två annonser av 272 innebär att nytillverkat inte ens utgör en procent av möbelannonserna. Det 

är inte heller några anmärkningsvärda annonser, vare sig när det gäller utformning eller bud-

skap, som förekommer. Värdeladdade ord förekommer dock på samma sätt som i april både 

bland begagnat och nytillverkat. 

April 1855 

Under denna månad utkommer Stockholms Dagblad tjugotre dagar. Annonserna i tidningen 

avgränsas numera av ett tydligt streck, vilket borde minska behovet av rubrik. Andelen rubrik-

lösa möbelannonser har också ökat till omkring åttio procent.  

Det finns totalt sett 323 möbelannonser i april 1855 och medeltalet per utgivningsdag blir 

därmed ganska exakt fjorton. Hela 321 av dessa annonser kan dock kategoriseras som småan-

nonser från privatpersoner. Även under denna observationsperiod så används ett antal värde-

laddade ord. Bland dessa finns: ”antik”, ”för rampris”, ”som nya”, ”utmärkt vackert” och ”mäs-

terstycke”. Ordet mahogny förekommer i ett antal av annonserna men tycks inte vara lika van-

ligt som under de båda observationsmånaderna 1840. I flera fall förekommer det dock att man 

skriver att möblerna säljs på grund av att man flyttar, har brist på utrymme eller att det handlar 

om att någon har dött.53 

* 

Den första av de båda återstående annonserna finns bland ”till salu” den fjärde april. Rubriken 

”Möbler, stoppade;” antyder att det borde röra sig om någon form av möbelförsäljning. I den 

uppräkning som följer nämns dock endast möbeltyger, mattor, gardiner och bronsornament. Det 

är därmed mycket svårt att avgöra till vilken kategori (om någon) som annonsen borde till-

höra.54 

Den andra annonsen är med i tidningen  den tionde april, den är liten och rubrikslös och står 

under ”till salu”. Det enda som står är att betsade rottingstolar av jakaranda finns att köpa i 

Löhrs magasin. Eftersom det inte står om det rör sig om ett möbelmagasin eller om stolarna är 

nytillverkade så krävs det en del god vilja för att kategorisera den som en annons för nytillver-

kat.55 

  

                                                 
53 Stockholms Dagblad 1855-04-01 – 1855-04-30. 
54 Ibid 1855-04-04. 
55 Ibid 1855-04-10. 
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* 

Även om en av de båda annonserna skulle räknas till kategorin nytillverkat så skulle det handla 

om mindre än en tredjedels procent av möbelannonserna. Då det inte finns något tydligt material 

för denna månad så finns heller ingen anledning att försöka jämföra det med en exempelannons. 

Oktober 1855 

I oktober så ges Stockholms Dagblad ut tjugosju dagar och det finns 360 möbelannonser, något 

som innebär att det i medeltal är drygt tretton annonser per utgivningsdag. 

Samtliga möbelannonser denna månad är småannonser från privatpersoner. De värdeladdade 

orden är till största del de samma som under april. Det förekommer dock inget ”mästerstycke” 

och uttrycket ”pass på” används vid några tillfällen. 

* 

Då det inte finns några annonser för nytillverkat så är det inte heller denna månad möjligt att 

göra någon jämförelse. Jag har dock valt att ha med exempelannonser56 även för detta år. Det 

är därmed möjligt att följa den utveckling som Stockholms Dagblads annonsering i allmänhet 

genomgår. Det enda som märks av denna utveckling bland möbelannonserna är dock att de 

under de båda observationsmånaderna 1855 avgränsas med streck. Detta gäller dock samtliga 

annonser och beror på en förändring som genomförts av tidningen och inte annonsörerna (även 

om de givetvis kan tänkas ha efterfrågat en sådan förändring).  

April 1870 

Stockholms Dagblad ges ut tjugofyra dagar under denna månad. Trots att annonserna även nu 

skiljs åt av tydliga streck så har det blivit vanligare med rubriker och andelen annonser utan 

rubrik är omkring sextio procent. Detta kan tolkas som att det blivit viktigare att ens möbelan-

nons är lätt att upptäcka. 

Det är tänkbart att det ökande behovet av tydlighet är kopplat till den ökande mängden mö-

belannonser, då det finns hela 744 sådana under månaden. Detta innebär att det i medeltal är 

trettioen möbelannonser per utgivningsdag och att det vid några tillfällen är så många som fyr-

tiofem möbelannonser på samma dag. Av de 744 möbelannonserna så är 686 stycken småan-

nonser från privatpersoner. Möblerna i dessa annonser marknadsförs genom att de beskriv som 

”eleganta”, ”moderna” eller ”utmärkt bra”. Priset används också som ett argument och ”Billigt 

                                                 
56 Bilaga 2. Bild 1. 
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pris!”, ”Godt pris!” samt ”för halva värdet” förekommer i flera fall. Möblernas material används 

i marknadsföringen precis som under de tidigare observationsperioderna, men mahogny har 

numera även fått sällskap av valnöt. Även förklaringar till varför möblerna säljs förekommer 

och är i stort sett identiska med dem från tidigare år. 

En intressant sak som bara förekommer en gång under månaden är att det i en av småannon-

serna används en handpekare.57 Denna gör givetvis att annonsen syns mycket tydligare och det 

är dessutom det första tillfället i min undersökning som en illustration används i en möbelan-

nons. 

* 

Av de återstående 58 möbelannonserna så är tretton stycken för ”N:o 13 Norrlandsgatan”. An-

nonserna står vid samtliga tillfällen bland övriga möbelannonser under ”till salu” och den dyker 

för första gången upp i undersökningen den första april. Det är en enkel annons där adressen 

utgör en tydlig rubrik. På nämnda adress så säljs enligt annonsen ett bättre möblemang till 16 

rum. I den uppräkning av olika möbler som utgör annonsens text så finns föremål som beskrivs 

som antika eller som har tillhört kända individer (t ex prinsessan Eugenia). Det finns däremot 

inte några möbler som beskrivs som nytillverkade eller egentillverkade. Jag kategoriserar där-

med annonserna som begagnat.58 

 En annons med en ännu mer omfattande uppräkning av möbler publiceras den andra april, 

med den tydliga rubriken ”Stor realisation”.59 I denna annons från möbelmagasinet på Sankt 

Paulsgatan 13 så anges ”hastig omsättning” som anledningen till att möblerna annonseras ut på 

detta sätt. I den långa listan av möbler så finns exempelvis 29 divansbord, 18 hyllor samt 45 

stoppade och klädda soffor. Priser står angivna för samtliga poster, de olika divansborden an-

nonseras således ut för mellan 14 och 110 riksdaler. Utformningsmässigt så är det framförallt 

att varje post i listan har en egen rad och det faktum att annonsen är så lång som bidrar till dess 

synlighet. Annonsen återkommer i tidningen den femte april.60 

Parallellt med den denna annons så har möbelmagasinet på Sankt Paulsgatan även en mindre 

men på många sätt tydligare annons. Drygt hälften av annonsen tas upp av den tvåradiga rubri-

ken ”Möbel-Magasin” och i övrigt så står endast att det finns 700 artiklar till lägsta pris. An-

nonsen avslutas med möbelmagasinets adress. Totalt sett förekommer denna annons fjorton 

gånger under månaden med start den fjärde april.61 

                                                 
57 För ett exempel på en handpekare se Bilaga 3. Bild 1. 
58 Stockholms Dagblad 1870-04-01 – 1870-04-29. 
59 Bilaga 3. Bild 3. 
60 Stockholms Dagblad 1870-04-02 & 1870-04-05. 
61 Ibid 1870-04-04 – 1870-04-28. 
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Rakt nedanför ”Möbel-Magasin” annonsen den fjärde april finns en annons från en tapetse-

rare vars tidigare kompanjonskap har upplösts och som nu fortsätter på egen hand. I hans butik 

finns enligt annonsen ett välsorterat lager av möbler, varav en del räknas upp. Trots att denna 

annons är lika stor som den ovanförvarande så syns den knappt. Detta beror på att den till största 

del består av liten text och att rubriken ”Härmed får jag” inte direkt ger någon förklaring till 

vad annonsen handlar om. Annonsen återkommer även nästa dag.62 

Det var dock inte endast möbelmagasinet på Sankt Paulsgatan som kunde annonsera tydligt. 

Det finns ytterligare en annons den fjärde april, nämligen den för ”C. F. Winbergs” möbeltill-

verkning.63  Trots att det är en liten annons så syns den mycket väl genom en tydlig rubrik i 

antikva och eftersom inte all yta tas upp av text. Då det enda som annonsen meddelar är att 

möbeltillverkning har flyttat, så kan den möjligen kännas något intetsägande. När annonsen åter 

publiceras den åttonde april är det med tillägget att man utför all slags möbeltillverkning till 

billiga priser.64 

Den tydligaste möbelannonsen under månaden är ändå helt klart den för ”Nya möbelmaga-

sinet” på Södermalmstorg.65 Det är en tvåspaltsannons som finns med på tidningens första sida 

den sjunde april. Med ”Möbelmagasinet” som en stor rubrik i frakturstil och adressen angiven 

i antikva både över och under annonsen så är den svår att missa. På de tre rader text som finns 

under rubriken lyckas man nämna sitt väl sorterade lager, sina billiga priser och den goda kva-

lité som varorna har. Även om denna annons kan mäta sig med exempelannonserna66 när det 

gäller tydlighet och användandet av rubriker, så saknar den deras användande av illustrationer 

och den använder sig inte heller av det nya och moderna i sin marknadsföring. Annonsen finns 

åter med på första sidan den sextonde april och den trettionde finns en enspaltsversion av an-

nonsen under ”till salu”.67 

Ett lite annorlunda sätt att annonsera används av möbelmagasinet i Brunkebergs hotell. Istäl-

let för en större annons så har man fyra stycken småannonser som ligger efter varandra. Då en 

av annonserna är för markiser och en annan är för korkmadrasser så kan endast två av annon-

serna anses vara för möbler. Den första av dessa har ”A. Sandberg” som rubrik och beskriver 

                                                 
62 Stockholms Dagblad 1870-04-04 & 1870-04-05. 
63 Bilaga 3. Bild 4. 
64 Stockholms Dagblad 1870-04-04 & 1870-04-08. 
65 Bilaga 3. Bild 5. 
66 Bilaga 3. Bild 2. 
67 Stockholms Dagblad 1870-04-07, 1870-04-16 & 1870-04-30. 
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att man har ett stort lager av välgjorda möbler till billiga priser. Enligt den andra så säljs fäll-

stolar av björk för fyra och en halv riksdaler. Då annonserna hänger ihop har jag valt att endast 

räkna dem som en annons vid vart och ett av de åtta tillfällen då de är med i tidningen.68 

Av de återstående femton annonserna så är sex stycken för snickaren Arn Josephson och är 

till utformningen väldigt lika de mindre annonserna för möbelmagasinet på Sankt Paulsgatan. 

Övriga annonser är för diverse olika snickare och tapetserare som säljer färdiga möbler eller tar 

emot beställningar. Det rör sig om små korta annonser som i samtliga fall har rubrik.69 

* 

När ”N:o 13 Norrlandsgatan” räknas till begagnat och annonserna för möbelmagasinet i Brun-

kebergs hotell räknas ihop så är 45 av annonserna, eller lite drygt sex procent, för nytillverkat. 

Åtskilliga av dessa annonser syns tydligt bland de olika småannonserna för begagnat. Även 

jämfört med annonsen för begagnade möbler från ”N:o 13 Norrlandsgatan” så är flera av an-

nonserna för nytillverkat tydligare och har mer marknadsanpassad information. Både kvalité 

och pris används flitigt i marknadsföringen och konkret prisinformation ges i två av annonserna. 

Ingen av möbelannonserna är i närheten av exempelannonserna när det gäller att använda vare 

sig illustrationer eller det utländska och nymodiga. Det enda exemplet på användandet av en 

illustration i en möbelannons förekommer trots allt i en liten privatannons. 

Man kan dock konstatera att möbelannonseringen har utvecklats även om den inte har kom-

mit ikapp den mest avancerade annonseringen. 

Oktober 1870 

Denna månad så utkom Stockholms Dagblad tjugosex dagar. Precis som i april är det gott om 

möbelannonser och under hela månaden finns det 770 stycken. Något som innebär att det i 

medeltal är nästan trettio möbelannonser per dag vilket är en ytterst liten minskning från den 

föregående observationsperioden. 

729 av möbelannonserna är småannonser från privatpersoner. De värdeladdade orden i dessa 

annonser är till största del samma som under april men ordet ”rampris” används vid ett flertal 

tillfällen. Likheterna är även många när det gäller möblernas material och anledningarna till 

varför de säljs. Det förekommer även denna månad en handpekare bland privatannonserna.70 

  

                                                 
68 Stockholms Dagblad 1870-04-07 – 1870-04-30. 
69 Ibid 1870-04-01 – 1870-04-30. 
70 Bilaga 3. Bild 1. 
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* 

Hela 26 av de kvarvarande annonserna visar sig vara för ”N:o 13 Norrlandsgatan”71 vars annons 

om möblemang till sexton rum är med i samtliga nummer av tidningen denna månad. Ytterli-

gare en annons som återkommer från april är den mindre varianten av annons för möbelmaga-

sinet på Sankt Paulsgatan, vilken finns med i tidningen vid nio tillfällen med start den första 

oktober.72 

Den första oktober finns även en annons för ett nytt möbelmagasin på Stora Nygatan.73 Det 

rör sig om en väldigt liten annons som trots att den har rubrik inte är särskilt lätt att upptäcka 

bland de övriga möbelannonserna under ”till salu”. Dess enda budskap är att man har ett sorterat 

lager i en välkänd lokal. Till skillnad från många andra av möbelmagasinen så har man inte 

heller gjort något för att ens adress ska synas. Annonsen är även med i Stockholms Dagblad 

den fjärde och den sjätte oktober.74 

Ytterligare en ganska liten men helt klart tydligare annons är för ett möbelmagasin på Järn-

torgsgatan. Adressen är i form av en underrubrik och i texten framgår att det rör sig om ett 

”Stort lager af alla sorters moderna och wälgjorda Möbler till de mest billiga priser”.75 Annon-

sen är med under ”till salu” den elfte och trettonde oktober. 

Den kvarvarande annonsen är även den återkommande från april. Det är enspaltsversionen 

av annonsen för nya möbelmagasinet” på Södermalmstorg som är med bland ”till salu” den 

tjugofjärde oktober.76 

* 

Med femton annonser av 770 så utgör kategorin nytillverkat knappt två procent av den totala 

mängden möbelannonser. Många av dessa annonser har redan diskuterats under föregående 

observationsperiod och det finns inte någon riktig anledning att jämföra småannonserna från 

möbelmagasinen på Stora Nygatan och Järntorgsgatan med exempelannonserna. Även om an-

nonsen för möbelmagasinet på Järntorgsgatan har ett tydligt budskap så ser båda dessa småan-

nonser snarare ut som om de vore från 1840. 

                                                 
71 Se April 1870. 
72 Stockholms Dagblad 1870-10-01 – 1870-10-31. 
73 Bilaga 3. Bild 6. 
74 Stockholms Dagblad 1870-10-01, 1870-10-04 & 1870-10-06. 
75 Ibid 1870-10-11. 
76 Ibid 1870-10-24. 
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Analys av utvecklingen under perioden 

Under perioden 1840–1870 har det skett förändringar i möbelannonseringen i Stockholms Dag-

blad. I absoluta tal så har antalet möbelannonser ökat för varje observationsperiod. Då det finns 

vissa skillnader i hur många dagar tidningen kommit ut under de olika observationsmånaderna 

bör man nog snarare använda sig av antalet annonser i medeltal per utgivningsdag när man 

jämför de olika månaderna. 

 

 

Källa: Stockholms Dagblad 1840, 1855 & 1870. 

 

Som diagram 1 visar sjunker medeltalen något i oktober 1855 och 1870 jämfört med föregående 

observationsmånader. Det är dock tydligt att den allmänna trenden är att mängden möbelan-

nonser ökar under åren. Från 1840 till 1870 så har möbelannonsernas medeltal mer än tredubb-

lats medan Stockholms befolkning ”bara” ökat med cirka sextio procent. Det finns därmed an-

ledning att tro att möblers betydelse också ökat under perioden. 

När det gäller de möbelannonser som har kategoriserats som nytillverkat så ser dock trenden 

annorlunda ut. Något som blir tydligt i diagram 2. 
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Källa: Stockholms Dagblad 1840, 1855 & 1870. 

 

När det gäller antalet annonser för nytillverkade möbler så kan man enkelt se i diagram 2 att de 

har ökat markant 1870 jämfört med 1840, något som gäller för både april och oktober. Då den 

totala mängden möbelannonser har ökat så kraftigt är det nog rimligare att titta på andelen ny-

tillverkat.  Diagram 3 visar att ökningen till 1870 då inte blir alls lika dramatisk för någon av 

de båda månaderna, även om den fortfarande är tydlig.    

 

 

Källa: Stockholms Dagblad 1840, 1855 & 1870. 
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Både diagram 2 och diagram 3 visar dock tydligt på två frågor. Den första är givetvis vad som 

hände med annonseringen för nytillverkade möbler 1855 och den andra är varför både antalet 

och andelen annonser för nytillverkat var så mycket lägre i oktober. 

När det gäller den andra frågan så kan man konstatera att minskningen är mycket tydlig både 

1840 och 1870. Utifrån denna begränsade undersökning är det mycket svårt att avgöra vad detta 

kan bero på. Man skulle kunna spekulera i att det inte fanns en lika stor vilja att köpa möbler 

till vintern som till sommaren, men i sådana fall så borde detta rimligtvis även påverkat annon-

seringen för begagnat. Då den tidigare konstaterade nedgången för medeltalet av möbelannon-

ser i oktober 1855 och 1870 trots allt bara är marginell medan nedgången för nytillverkat är 

väldigt substantiell så verkar det inte finnas någon grund för denna spekulation. 

Den nästan totala (jag har valt att ta med en av de tveksamma annonserna) avsaknaden av 

annonser för nytillverkade möbler under 1855 är inte heller den lätt att förklara. När det gäller 

antalet möbelhandlare så saknas som jag tidigare skrivit information för 1840. Utifrån annon-

serna kan vi dock dra slutsatsen att det fanns åtminstone en möbelhandel och ett möbelmagasin 

i Stockholm detta år samt att det enligt Ulvängs uppskattning inte fanns fler än en handfull. För 

de båda andra åren så kan man utifrån yrkesregistret i P. A. Huldbergs Stockholms adresska-

lender konstatera att det 1856 fanns sex stycken möbelhandlare i Stockholm och att en av dessa 

sålde antikviteter. 1870 så hade det totala antalet ökat till tretton, varav två sålde antikviteter.77 

Även om antalet möbelhandlare 1840 var lika stort som 1855 och detta i sin tur bara var knappt 

hälften så stort  som det 1870 så kan detta inte förklara varför ingen av dessa möbelhandlare 

eller någon snickare, tapetserare eller stolmakare annonserade. Inte minst då den ökande mäng-

den annonser för begagnade möbler visar på att det fanns en marknad. 

En möjlig förklaring skulle kunna vara den radikalisering av hantverksföreningarna som en-

ligt Arne Munthe skedde under perioden 1852–1856.78 I en tid där debatten blev allt hårdare 

och där många hantverkare ville gå tillbaka till en tidigare ordning kan det ha blivit svårare att 

bryta mot det numera avskaffade skråväsendets tradition av annonsreglering. Detta måste dock 

betraktas som ren spekulation och det skulle krävas ytterligare undersökningar för att ta reda på 

om så faktiskt var fallet. 

* 

När det gäller utformningen och budskapet i möbelannonserna så kan man genom att jämföra 

annonserna för nytillverkat med de för begagnat samt exempelannonserna se att det 1840 fanns 

en tydlig skillnad mellan den reglerade och den oreglerade delen av annonsmarknaden. Detta 

                                                 
77 Stockholms adresskalender vol. 1 & 15. 
78 Se Tidigare forskning. 
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är något som stämmer väl överens med Murhems undersökning av tidningsannonser mellan 

1760 och 1800.79 Annonserna för nytillverkade möbler utvecklas dock en hel del fram till 1870 

och i många fall är dessa nu tydligare och informationsrikare än annonserna för begagnat. Detta 

är en utveckling som går i samma riktning som den tidigare konstaterade ökande andelen av 

annonser för nytillverkat. Jämfört med exempelannonserna är det dock uppenbart att möbelan-

nonserna fortfarande ligger efter och det finns fortfarande annonser för möbelmagasin som inte 

skiljer sig alls från de som förekom trettio år tidigare.  

Till skillnad från i Anderssons undersökning av Dagligt Allehanda under åren 1825–1845 

så finns det under alla de sex observationsperioderna gott om annonser som använder sig av 

varors exklusivitet eller det faktum att de är moderna. Detta tycks i lika stor utsträckning gälla 

för begagnat som nytillverkat. Möblernas kvalité framhålls ofta och det är flera möbeltillverkare 

som lämnar garanti på varorna. 

Som jag skrev i inledningen till denna analys förändrades möbelannonseringen under de 

undersökta åren. Möbelmagasinen kom att alltmer försöka marknadsföra sig själva. Då företa-

gen ännu saknade namn så blev gatuadressen ett sätt att skapa ett varumärke och en tydlig (eller 

möjligen övertydlig) adress kom att synas i allt fler annonser. Det tog dock lång tid att komma 

bort från den tidigare annonsregleringen och med tanke på möblers ökande betydelse och det 

uppdämda annonseringsbehov som borde ha funnits, så är inte minst bristen på utveckling 1855 

ett tydligt tecken på att det var svårt att bryta gamla vanor. Om avsaknaden av annonser under 

1855 dessutom kan kopplas till radikaliseringen inom skråväsendets efterföljare är det inte lång-

sökt att säga att det verkligen handlade om marknadsföring i skråväsendets skugga. 

  

                                                 
79 Se Tidigare forskning. 
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Summering av slutsatser och vidare forskning 

I denna uppsats har jag undersökt hur möbelannonseringen i Stockholms Dagblad förändrades 

under perioden 1840–1870, för att därmed se vilken effekt avskaffandet av skråväsendet 1846 

samt de ytterligare reformer som följde under 1860-talet hade på marknadsföringen. 

Undersökningen visar att annonseringen förändrades i en marknadsorienterad riktning under 

perioden. Annonserna 1870 var tydligare och innehöll mer information till konsumenterna 1870 

än vad de hade gjort trettio år tidigare. Ett oväntat resultat var att denna utveckling inte verkar 

ha skett gradvis efter skråväsendets avskaffande 1846. Under 1855 så förekom så gott som inga 

annonser för nytillverkade möbler under observationsmånaderna. För att bättre kunna tolka 

detta resultat skulle ytterligare undersökningar av fler år och fler typer av varor behöva göras. 

Vad som kan konstateras är dock att annonseringen för nytillverkade möbler inte utvecklades 

till 1855 trots att en viss utveckling gick att se när det gällde begagnat. 

Ytterligare ett resultat som inte har kunnat förklaras är den begränsade annonseringen för 

nytillverkat under oktober. Även i detta fall så avviker resultatet från trenden för begagnade 

möbler. 

Vad som kan konstateras är att även med den förändring som skedde mellan 1840 och 1870 

så hade den del av marknaden som varit reglerad inte kommit ifatt den övriga utvecklingen 

inom marknadsföring.  
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Bilaga 1. Bilder 1840 

Bild 1: Exempelannons för 1840 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: D. Schücks möbelhandel    Bild 3: E. Brandells möbelmagasin 

 
 
 
 
 

 
 
 

   

Källa: Stockholms Dagblad 1840-04-06 

Källa: Stockholms Dagblad 1840-04-01 

Källa: Stockholms Dagblad bihang till 1840-10-26 

 



32 

Bilaga 2. Bilder 1855 

Bild 1: Exempelannonser för 1855 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Källa: Stockholms Dagblad 1855-04-05 
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Bilaga 3. Bilder 1870 

Bild 1: Småannons med handpekare   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Källa: Stockholms Dagblad 1870-10-07 
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Bild 2: Exempelannonser 1870 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Källa: Stockholms Dagblad 1870-04-11 
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Bild 3: Möbelmagasinet Sankt Paulsgatan 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Källa: Stockholms Dagblad 1870-04-02 
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Bild 4: C. F. Winbergs 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bild 5: Nya Möbelmagasinet Södermalmstorg 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bild 6: Nytt Möbelmagasin 

 

Källa: Stockholms Dagblad 1870-04-04 

Källa: Stockholms Dagblad 1870-04-07 

Källa: Stockholms Dagblad 1870-10-01 


