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Förord 

En dag försvinner, ett år förflyter,  
det ena minnet det andra jagar. 

Den korta stunden blev hos mig evig, 
den bittra stunden, den ljuva stunden 

 
 

Det är knappast troligt att Johan Ludvig Runebergs dikt “Den enda stunden” 
egentligen handlar om hur det är att vara doktorand. Jag har också varit 
tvungen att ta bort de första raderna för att den ska passa. Men i dess ovan-
stående form är den på pricken en beskrivning av mina år som doktorand vid 
ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Tiden har gått så 
fantastiskt fort, dagarna har försvunnit, åren har förflutit. Det här är utan 
tvekan år som jag alltid kommer att bära med mig, de kommer att bli för mig 
eviga. Och trots att det har funnits stunder då jag verkligen har känt mig 
eländig i förhållande till min avhandling är det tveklöst så att de ljuva stun-
derna har varit desto fler. Att det har blivit så många ljuva stunder beror på 
att jag under hela tiden omgetts av vänskap och vetenskap, något jag värderar 
högt. 

Den som mest påtagligt har gestalt båda dessa V:n under hela min dokto-
randtid är Maria Axelsson. Maria, det du gjort för mig under de här åren är 
ovärderligt. Jag är djupt tacksam för all hjälp med avhandlingen, för all 
uppmuntran och för att du alltid har tagit dig tid att lyssna. Men mest är jag 
tacksam för allt skoj vi har haft och för att du, genom din blotta närvaro på 
institutionen, gjort att jag har längtat till jobbet. Hade alla människor en vän 
som du skulle världen garanterat vara en bättre plats att leva på. 

Mina handledare under åren har också haft en god förmåga att vara båda 
sorters V. Ylva Hasselberg, Susanna Hedenborg, Klas Nyberg och Fredrik 
Sandgren har alla vid olika tillfällen varit mig till stor hjälp. Fredrik och Klas 
var med i inledningsskedet och hjälpte mig in den fascinerade värld som 
1700-talet utgör. Tack för att ni också efter avslutat handlederi alltid svarat 
på frågor och varit behjälpliga. Tack Klas, inte minst för all hjälp de sista 
skälvande månaderna. Fredrik, tack för att du för många många år sedan 
gjorde det klart för mig att ekonomisk-historia är ett ämne väl värt att för-
djupa sig i, du hade alldeles rätt! Tack också för att du har lyckats hantera 
situationen att vara en kär vän och en kritisk kollega på ett utmärkt sätt. 
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Susanna och Ylva har fört den här boken i hamn mest med hjälp av mo-
rötter men också med en del piska då det har behövts. Ert engagemang har 
gjort det möjligt för mig att skriva färdigt boken. Susanna, dina kunskaper 
om Stockholms 1700-tal och din förmåga att nätverka i praktiken, vilket du 
lärt mig, har varit till stor hjälp, tack för all kunskap och alla kontakter. Tack 
för ett aldrig sinat tålamod då sommaren blev höst 2007. Ylva, ditt mod som 
du försökt överföra till mig och din ständiga tilltro till det här arbetet har 
varit oerhört viktigt för mig. Alla våra samtal om vetenskap i allmänhet och 
nätverk i synnerhet har gjort den här avhandlingen bättre, och min dokto-
randtid mer givande.  

Vapendragarna runt kaffebordet på morgonen, Lars Fälting och Tom 
Petersson; tack för pratstunder, för uppmuntran, för åsiktsprövningar och för 
vänskap. En dag som inte började i köket med er var en sämre dag. Tack för 
att ni också vid andra tider på dagen tagit er tid med mig.  

Viktoria Bergström, Theresa Johnsson och Julia Peralta, och Johanna 
Värlander tack för att ni flera gånger hjälpt mig att baka ut mina surdegar. Ni 
är ena riktiga v:are allihop 

Pernilla Jonsson ska ha stort tack för all vänskap och all vetenskaplig 
kunskap som jag har fått ta del av. När du tar dig an ett problem vet jag att 
det blir löst. Inte minst tack för hjälp med att reda ut mystiska statistiska 
företeelser. Där är jag också skyldig Dan Bäcklund ett stort tack. Tack för 
allt tålamod och all tid du givit mig Dan. Torbjörn Engdahl har varit mig till 
stor hjälp i mina funderingar runt pengar på 1700-talet., Du har faktiskt fått 
mig att tycka att ekonomi kan vara riktigt spännande, nästan lika spännande 
som våra samtal om politik och fotboll! Kersti Ullenhag har vid ett flertal 
tillfällen läst det jag skrivit och kommenterat. Tack, Kersti. Tack också för 
mycket omtanke och uppmuntran.  

Inom institutionens väggar finns och har funnits flera personer som genom 
åren hjälpt mig genom att svara på en mängd frågor, läst texter, och i största 
allmänhet visat intresse för mitt arbete. Stort tack till Åsa Eklund, Peter 
Hedberg, Hilda Hellgren, Malin Jonsson, Mats Larsson, Kristina Lilja, Erik 
Lindberg, Maurits Nyström. Göran Rydén, och Göran Ulväng. Särskilt tack 
till Lili-Annè Aldman och Anna Wikander som generöst givit mig tillgång 
till, utav dem, excerperat material.  

Speciellt vill jag tacka Lynn Karlsson och Birgitta Ferm som från min 
första termin på institutionen varit behjälpliga i alla praktiska ting. Tack 
Lynn för all hjälp med datorer och många bra råd i vetenskapliga spörsmål. 
Tack Birgitta för att du förstår sånt jag inte förstår, föräldrapenning, semes-
terdagar och allt vad det nu är. Tack också för alla trevliga samtal, inte minst 
om hundar. 

Att korrekturlesa min text kräver en hel del tålamod och empati. Mycket 
tacksamhet riktas därför till Maria Axelsson, Andreas Dahlkvist, Hans 
Holmlund, Peter Jansson, Julia Peralta, Tom Petersson, Gunnel Ågren och 
Henrik Ågren. . 
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På institutionen är ni så väldigt många som hjälpt och stöttat mig. Kolle-
gor har kommit och gått. Egentligen vill jag nämna er alla, men eftersom det 
kan uppfattas något tjatigt så tillägnar jag istället denna bok till alla er som 
varit verksamma på ekonomisk-historiska institutionen under min tid som 
doktorand där. 

Det finns en rad människor utanför den egna institutionen som välvilligt 
delat med sig av sina vetenskapliga kunskaper. Först och främst Sven Fritz 
som har hjälpt mig, jag vet inte hur många gånger, genom att ha läst, förkla-
rat och rekommenderat. Stort tack Sven, jag är väldigt glad att jag har haft 
dig som en räddande ängel bara ett mejl bort.  

Christine Bladh och Stefan Lundblad har vid flera tillfällen svarat på frå-
gor, främst rörande 1700-talets grosshandlare. Tack Christine och Stefan, för 
era alltid lika vänskapliga som vetenskapliga svar. Tack också till Stellan 
Dahlgren och Göran B Nilsson som läst och kommenterat texten.  

Utan John Ösths benägna hjälp hade den här avhandlingen varit tråkigare, 
då hade den nämligen saknat kartor. John gav mig mycket av sin tid, hjärtligt 
tack. Tack också till alla er som satt i projektets referensgrupp och flera 
gånger under arbetets början läst och kom med förtjänstfulla kommentarer. 

Mina kära vänner Ellen Almgren och Martin Bennulf har haft den goda 
egenskapen att vara både riktigt, riktigt bra vänner och inneha goda veten-
skapliga kunskaper. Umgänget mer er är alltid ett nöje, inte bara för den 
goda maten och de härliga hundpromenaderna utan också för att detta ofta 
kommer med samtal om vetenskap. Samtal som flera gånger har utvecklat 
mitt skrivande. Ni har dessutom ryckt in och förklarat saker som har med 
siffror och statistik att göra, tack.  

Ett stort tack riktas till vännerna Anna Karin Björnberg, Nina Hemmings-
son och Davor Vusir för att ni så ofta har gjort mitt arbete lättare genom att 
ställa upp som hundvakter. Att veta att Zelda haft det så bra som med er då 
jag själv inte har räckt till har varit fantastiskt. Tack för att ni är mina vänner. 
Ett extra tack till Nina som gjorde bokens framsida åt mig. Puss till dig. 

Min mor, Gunnel Ågren och min svärmor, Gunvor Holmlund, har på ett 
fantastiskt sätt ställt upp med barnpassning, matlagning och hundpromenader 
så att jag har kunnat arbete mer än vad som annars varit möjligt. Jag är oer-
hört tacksam mot er båda. Mina syskon Henrik och Ingrid Ågren har på olika 
sätt låtit mig veta att de tror på det jag gör. Henrik, tack för att du många 
gånger har fört intressanta vetenskapliga diskussioner med mig och för att du 
ett otal gånger ha svarat på frågor rörande 1700-talets politiska och sociala 
struktur. Extra stortack för att du har ryckt in och läst texter på kort varsel i 
slutskedet. Ingrid, tack för att du ständigt har uppmuntrat mig och visat om-
sorg. Det är inte så dumt att vara lillasyster i familjen Ågren! 

Hans Holmlund och de senaste åren också Lisa Ågren, ni har gjort det värt 
att komma hem varje kväll. Lisa, ditt bidrag till denna boks färdigställande 
är väl i det närmaste obefintligt. Men det gör inget, du ger mig så mycket 
annat. Tack gullunge. Hans, dina bidrag till denne boks färdigställande och 
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till mitt välbefinnande är enorma. Hur ska jag kunna tacka för det? Ibland 
finner inte ens jag några ord. Här och nu får det helt enkelt räcka med ett 
tack.  

Jag har fått olika typer av finansiellt stöd under avhandlingsskrivandet. 
Tack till, i kronologisk ordning: Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse 
för samhällsvetenskaplig forskning, skattebetalarna genom Uppsala univer-
sitet samt Helge Ax:son Johnsons stiftelse. 

Vetenskap och vänskap, två v:n som jag hoppas att jag framöver ska få 
vara med att producera mer av och också få ta del av. Eftersom jag hade min 
tonårstid under 80-talet stod V länge för Tv-serien V. Serien om hur skräck-
ödlor från rymden försökte förslava människorna men mötte motstånd från 
frihetsrörelsen som, när de inte sköt ödlor, sprang omkring och skrev V på 
husväggarna. V för Victory. Jag har nu besegrat min skräcködla med namnet 
”Jag kommer aldrig att bli klar”. Nu är jag ta mig tusan klar. V.  
 
 
 
 
Uppsala, sent i oktober 2007 
Karin Ågren 
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KAPITEL 1  

Driftiga dynamiker eller privilegierade parasiter? 

Du vet att min förmögenhet är satt på kölar. Jag har inga 
pengar här och inga varor att förvandla till kontanter 
just, men i Venedig har jag stor kredit, försök, kvittera 
ut så mycket du kan få här på mitt namn. Till Belmont 
skall du och sköna Portia! Och gör det genast, nej, jag 
gör det själv där pengar finns; det måste gå att få bland 
mina vänner, om jag skriver på. 

William Shakespeare (1564-1616) 
Köpmannen i Venedig. Akt I scen 1 
i översättning av Lars Huldén 

I William Shakespeares drama Köpmannen i Venedig är den unge Bassanio 
utblottad. Han har levt över sina tillgångar men har kommit på ett sätt att 
lösa sina ekonomiska problem. Den rika arvtagerskan Portia är nämligen 
giftassugen och väntar bara på rätt man att äkta. För att kunna rusta ett skepp 
och resa ståndsmässigt till Portia ber Bassanio sin gode vän köpmannen 
Antonio om hjälp. Antonio lovar att bistå med pengar, men är själv tvungen 
att skuldsätta sig då hans ”förmögenhet är satt på kölar”. Det vill säga han 
har investerat sin förmögenhet i skepp som är på väg tillbaka till Venedig, 
fullastade med varor. Antonios namn och rykte är väl ansett och det är därför 
möjligt för honom att ta ett lån hos ockraren Shylock. Shylock lånar ut 
pengar mot ränta och inte som Antonio, för att hjälpa sina vänner. Bassanio 
får så småningom sin Portia och därmed tillgång till hennes stora förmögen-
het. Bassanio kan sedan med hjälp av Portia återbetala sin skuld till Antonio. 
Och Antonio kan till slut bli skuldfri gentemot Shylock. 

Shakespeares drama utspelas i Venedig under sent 1500-tal och handlar 
om kärlek, vänskap, pengar och lojalitet. Dramat är fiktivt men likväl var 
många av de ovannämnda aspekterna viktiga för en faktisk köpmans möjlig-
het att bedriva handel. Den här avhandlingen speglar en annan tid och en 
annan plats än Shakespeares drama men samma företeelser står i centrum, 
krediter och kontakter. Här är det grosshandlare verksamma i Stockholm 
under andra halvan av 1700-talet som utgör aktörerna och avhandlingen 
syftar till att beskriva hur och förklara varför grosshandlarna agerade som de 
gjorde. Avhandlingen syftar också till att hitta 1700-talets Antonio, Bassanio 
och Portia, det vill säga, köpmannen, låntagaren och arvtagerskan.  
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För att kunna visa och förklara varför grosshandlarna agerade som de 
gjorde behövs en förståelse för vilka möjligheter de hade att agera. I olika 
samhällen och för olika individer finns olika möjligheter till agerande. Jag 
kommer i följande kapitel att diskutera vilka möjligheter det fanns för gross-
handlarna i Stockholm under 1700-talet att agera. Dock, och det bör påtalas 
med en gång, är inte detta den första vetenskapliga text som behandlar den 
här gruppen av personer. Det finns ett relativt gediget forskningsläge både 
internationellt och nationellt. Varför handelsmän har väckt intresse och vad 
tidigare forskare har velat veta leder in på de mer specifika frågeställning-
arna för den här studien. 

Handelns omdiskuterade betydelse 
Handelsmän finns och har funnits i flera olika kategorier. Vilken typ av varor 
som säljs och i vilka kvantiteter är exempel på sådant som skiljer den ene 
handelsmannen från den andre. Köpmannen i Shakespeares verk, Antonio, 
tillhörde de mer välbeställda handelsmännen. Han sysslade nämligen med 
fjärrhandel, vilket var en typ av handel som det behövdes ett stort kapital för 
att kunna bedriva. Anledningen till att Antonio inte själv hade möjlighet att 
låna pengar till Bassiano var att han just då hade sitt kapital placerat i olika 
skepp som var ute på haven i affärsresor. Ett var på väg genom den Engelska 
kanalen, ett annat var på väg från Tripolis. Han hade ett skepp på väg till 
Mexico och ytterligare ett seglade mot Indien. Antonio var i dramat gross-
handlare, och det som kännetecknar grosshandlare både i det fiktiva 1500-
talet och i verklighetens 1700-tal var att de bedrev fjärrhandel. Deras han-
delsverksamhet rörde sig om stora partier varor, som de sedan förmedlade på 
marknaden. Insatserna i verksamheten var både stora och riskfyllda men om 
det gick bra blev vinster ansenliga. 

Denna verksamhet har väckt forskares intressen under lång tid. En del av 
intresset kan säkert förklaras med den ekonomiska framgång som gärna för-
knippats med grosshandleriet, men att grosshandlarna var verksamma på en 
internationell marknad och att deras agerande kännetecknades av risktagande 
har likaså väckt många frågor. Det vetenskapliga forskningsläget om handeln 
kännetecknas av diskussioner runt handelns betydelse. Särskilt har handelns 
verksamhet diskuterats i förhållande till feodalismens upplösning, kapitalis-
mens framväxt och så småningom industrialiseringen i olika länder. Fram-
förallt har diskussionen rört huruvida handelsmännen hade en dynamisk 
inverkan på samhället. Frågor som: vad använde de kapitalet de acku-
mulerade till; investerades det i verksamheter som var den allmänna sam-
hällsnyttan till godo, eller användes kapitalet enbart för att gynna den egna 
individen; var handelsmännen en bidragande orsak till att utvecklingen gick 
framåt, eller drog de endast nytta av de regelverk som omgivningen gav dem 
utan att själva förändra något, har varit viktiga i tidigare forskning. 
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Framställningen av handelsmannen har varierat. Det är inte alltid hans1 
handelsaktivitet framställts som positiv som kommit allmänheten till godo.2 
Tvister om betydelsen av handeln för samhällsutvecklingen har förekommit, 
till exempel i den så kallade Dobb-Sweezydebatten. Debatten fokuserade på 
olika förklaringsmodeller för feodalismens upplösning. Diskussionen inled-
des med en bok från 1946 av ekonomen Maurice Dobb om kapitalismens 
utveckling. Debatten som boken väckte kom att fortsätta långt in på 1970-
talet med flera olika forskare inblandade. Den stora tvistefrågan handlade om 
vad det var som var avgörande för övergången från feodalism till kapitalism. 
Var det handeln eller var det produktionsförhållandena som var viktigast? 
Medan ekonomen Paul Sweezy menade att förklaringen till feodalismens 
upplösning var en handelsexplosion ansåg Dobb att framväxten av ett kapi-
talistiskt samhälle till större del berodde på de inneboende svagheter som 
fanns i det feodala systemet.3  

Åsiktsskillnaderna mellan Dobb och Sweezy kom så småningom att leda 
in på en diskussion om bland annat demografiska aspekter och frågor om 
den agrara utvecklingen. När historikern Robert Brenner år 1976 kritiserade 
de tidigare analyserna och framhöll klassförhållanden som den dominerande 
orsaken till feodalismens sönderfall fortsatte debatten men kom därefter att 
kallas Brennerdebatten.4 Diskussionen bottnar alltså i hur det feodala sam-
hället upplöstes och blev kapitalistiskt. Handelsmännens roll i det hela råder 
det skilda uppfattningar om. 

Historikern Fernand Braudel diskuterar också handelsmannens betydelse, 
och pekar just på vikten av fjärrhandeln för kapitalismens utveckling. Denna 
typ av handel, menade Braudel, skapade de största vinsterna och blev därmed 
den viktigaste orsaken till att handelskapitalismen kunde utvecklas.5 Braudel 
framhåller skillnaderna mellan olika köpmän; deras agerande likväl som deras 
vinster skilde sig åt. Den grundläggande skillnaden i deras handelsverk-
samhet var att medan minuthandlaren höll sig till den inhemska marknaden 
så handlade grosshandlarna på den internationella och blev på grund av det 
de som kunde göra stora vinster. Till skillnad från minuthandlarna var 
grosshandlarna inte specialiserade utan sysslade med flera olika typer av 
varor. Braudel hävdar att grosshandlarna inte kunde specialisera sig utan var 
tvungna att hela tiden vara anpassningsbara för att överleva. Framförallt i 
England men även i andra länder förändrades grosshandlarnas tillvaro under 
                                                      
1 Jag kommer i avhandlingen att använda ordet handelsmän och skriva om handlaren som han. 
Detta på grund av den diskriminering som rådde gentemot kvinnor under denna period då 
kvinnor bara i undantagsfall hade rätt att driva handelshus. 
2 För en översikt av affärsmannens historia se Beard, M (1939) som inledningsvis beskriver 
hur affärsmannen framställts genom historien och ger en bild av affärsmannen genom århund-
raden från antiken fram till 1930-tal. 
3 Sweezy, P (1970) och Dobb, M (1973). 
4 Se Brenner, R (1979) för en förståelse för hans kritik och idéer. 
5 Braudel, F (1986) s. 375 ff. 
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1600- och 1700-talet. Medan andra handlare blev allt mer specialiserade 
ökade grosshandlarens makt och rikedom i samhället.6  

Också i Sverige hade grosshandlarna en glansperiod under 1700-talet 
men liksom i övriga Europa hade grunden till deras framgång lagts på 1600-
talet då Sveriges export av framförallt järn och koppar ökade. När exporten 
av varor ökade fanns det behov av handelsmän som kunde träda in och orga-
nisera handeln. I och med de vinster som kan göras i exporthandeln har fors-
kare menat att en ny elit från borgargruppen formerade sig i Sverige under 
1700-talet.7  

Historikern Martin Åberg undrar, i kölvattnet av Dobb-Swezey debatten, 
vilken roll 1700-talets handelskapitalister i Sverige spelade för den kom-
mande industriella utvecklingen. Åberg undersöker det Svenska ostindiska 
kompaniets delägare i syfte att få fram om de vinster som kompaniet gjorde 
kom samhället till del eller om handelskapitalisterna var, som Åberg formu-
lerar det, ”ett parasitärt inslag i det ekonomiska livet”8? Genom att jämföra 
om social status och ekonomiska investeringar skilde sig åt mellan de personer 
som var delägare i kompaniet och andra handelsmän diskuterar Åberg om 
delägarna i kompaniet representerade ett nytt, mer kapitalistiskt orienterat 
samhälle. Studien visar att delägarna i kompaniet i liten eller ingen ut-
sträckning skiljer sig från andra handelsmän och Åberg kan sammanfatta 
studien med att gruppen snarare bör betraktas som parasiter på samhället än 
som en dynamisk faktor i utvecklingen.9  

Andra forskare har däremot hävdat att 1700-talets handelsmän var den 
främsta dynamiska faktorn i samhället. Inte minst deras betydelse för, den 
för Sveriges utveckling så viktiga, bruksnäringen har lyfts fram.10 Till exempel 
hävdar historikern Leos Müller då han sammanfattar sin undersökning om 
två handelsfamiljer i Stockholm under 1600- och 1700-talen att handels-
männen tveklöst hade en dynamisk roll i Sveriges utveckling. Under den 
tidigare perioden som beskrivs visar Müller hur Sverige, tack vare handels-
kontakterna, sammanfördes med den tidens viktigaste marknader. På 1700-
talet fortsatte förmedlandet av varor och krediter men handelsmännen kom nu 
dessutom att få betydelse när det gällde att bygga upp den inhemska kredit-
marknaden.11 En av anledningarna till att Åberg och Müllers slutsatser skiljer 

                                                      
6 Braudel, F (1986) s. 353 ff. 
7 Heckscher, E F (1957) s. 197 ff., Magnusson, L (1997) s. 131 och s. 270 ff. 
8 Åberg, M (1998) s. 2 ff. 
9 Åberg, M (1988). Kapitel 5 behandlar gruppens sociala status och kapitel 7 de ekonomiska 
investeringarna som personerna gjorde. I det sammanfattande kapitlet, nummer 8, menar 
Åberg att Karl Marx beskrivning av handelskapitalism som parasiterande på samhället passar 
bättre in på den grupp han undersökt än andra forskares mer dynamiska beskrivning av gruppen.  
10 Heckscher, E F (1949) s. 681, Samuelsson, K (1951) s. 7. 
11 Müller, L (1998). Frågan om handelsfamiljernas betydelse i Sveriges socio-ekonomiska 
utveckling belyses genomgående i avhandlingen, se s. 281 ff. för en sammanfattning av vilken 
betydelse Müller menar att gruppen hade. 
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sig åt är att Åberg analyserar flera personer än vad Müller gör. Müllers 
undersökning omfattar två familjer som båda var framgångsrika som handlare, 
medan Åberg studerar ett större antal personer och inte kan finna att de 
överlag skulle vara särdeles dynamiska.  

Det råder således delade meningar i forskarvärlden huruvida handels-
männen skall betraktas som ett dynamiskt inslag i samhällsutvecklingen eller 
inte. Åsikten att handelsmännen hade en dynamisk inverkan på samhället 
verkar emellertid ha vunnit ökad acceptans under senare år.12 Men om det nu 
är så att de påverkade samhället, hur bar de sig då åt? Bland dem som anser 
att deras aktivitet drev utvecklingen framåt finns en stor åsiktsskillnad; de 
som menar att det var individualistiska drag som påverkade och de som 
framhåller samhällets strukturer som avgörande för att förändring kan ske. 

Orsak till agerande 
Den som driver samhället framåt, som får förändringar att ske kallas ofta 
entreprenör. Vissa forskare tillskriver entreprenören olika specifika egen-
skaper vilket förklarar deras förmåga att förändra. Andra forskare ifrågasätter 
idén om dessa egenskaper, och menar snarare att aktören anpassar sig till och 
drar fördel av samhällets strukturer. 

Nationalekonomen Joseph Schumpeter menar att det är de individuella 
egenskaperna som avgör i fall framgång nås eller inte. Schumpeter skriver 
om entreprenören och dennes betydelse för borgarklassen. Den renodlade 
entreprenören är en personlighetstyp som genomför nya kombinationer av till 
exempel material och förmågor vilket bidrar till att föra den ekonomiska ut-
vecklingen framåt. Schumpeter gör skillnad mellan kapitalist och entreprenör i 
sin egen samtid men menar att under 1800-talets första hälft, och tidigare, var 
kapitalisten och entreprenören en och samma individ. Samma person som 
tog riskerna genom att tillsätta kapital, stod också för de nya idéerna.13  

Sociologen Max Weber är liksom Schumpeter intresserad av de person-
liga egenskaperna hos de människor som han menar bidragit till förändringar. 
Webers intresse är i hög grad koncentrerat på kapitalisten som person, 
snarare än kapitalismen som fenomen. Weber framhåller att det är hur 
människan tänker som har betydelse för händelsernas utveckling. Det är 
uppväxtmiljön med sin påverkan på andlig och mental utveckling som är 
avgörande för yrkesvalen14 och inom den protestantiska läran, menar Weber, 
finns det tydliga drag som framhåller värdet i att arbeta och tjäna pengar till 

                                                      
12 Se till exempel Nyberg, K (2001) s. 5 där Nyberg utgår från att handelsmännen under 1700-
talet hade en dynamisk inverkan på samhällsutvecklingen, både den sociala och den ekono-
miska utvecklingen. 
13 Schumpeter, J (1994). I kapitlet Den ekonomiska utvecklingen diskuterar Schumpeter 
entreprenörens egenskaper och betydelse för den ekonomiska utvecklingen. 
14 Weber M (1992) s. 19. 
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Guds ära. Framförallt framhålls kalvinismen som en religiös inriktning som 
har stor betydelse för kapitalismens framväxt.15 Ur den religiöst livliga epoken 
som präglade 1600-talet uppstod en specifik borgerlig ekonomisk etik. Den 
borgerliga företagaren följer sina ekonomiska intressen, tryggt förvissade om 
att vara i Guds nåd. Det var hans plikt, så länge han inte använde sina pengar 
på ett anstötligt vis.16  

Weber och Schumpeter talar om aktörens egenskaper som avgörande för 
förändringar. Braudel hävdar också att aktören är viktig men varnar för att 
tillskriva honom särskilda egenskaper. Braudel vänder sig mot forskare som 
Weber och Werner Sombart som menar att handelskapitalisten skulle besitta 
speciell förmåga vilket medförde en ekonomisk överlägsenhet. Vad som 
avgör, hävdar Braudel, är de klasskillnader som råder i samhället.17  

Liksom Schumpeter använder även historikern Peter Burke ordet entreprenör 
när han jämför grupper av eliter i två olika städer. Burke ställer entreprenörer 
i kontrast till rentierer, de som lever på räntorna av sin förmögenhet. Burke 
diskuterar hur begreppen använts tidigare i forskningen där entreprenören 
har framställts som en person som driver utvecklingen framåt medan rentie-
ren är passiv, konservativ och utan någon möjlighet, eller vilja, att förändra 
samhället.18 De eliter som Burke besrkiver under 1500- och 1600-talet går 
från att vara entreprenörer till att bli rentierer, en utveckling som Burke för-
klarar med de kristider som 1600-talet förde med sig.19 När det råder krig 
eller andra typer av kriser i ett samhälle är ekonomisk handling mer svår-
hanterlig eftersom det inte är lika lätt att kunna beräkna hur stor risk agerandet 
för med sig. Därför menar Burke blir entreprenören en ränteindrivande jord-
ägare.  

Aktörens betydelse kan sålunda uppfattas som viktig utan att de rådande 
strukturerna för den skull glöms bort. Braudel och Burke förnekar inte aktö-
rens betydelse men menar att aktören handlar efter de omständigheter som 
råder. 

En debatt om varför aktörer agerade som de gjorde har förts gällande 
Storbritanniens industriella nedgång. Även här har aktören satts i centrum. 
Men medan historikern Martin J Wiener menar att aktörens agerande bott-
nade i en miljö vars negativa inställning till industrialiseringen påverkade 
aktören att söka sig från staden, menar historikern W D Rubinstein att aktö-
rens handlande var rationellt och att de var tvungna att anpassa sig efter en ny 
tid.20 

                                                      
15 Weber M (1992) s. 76. 
16 Weber M (1992) s. 83. 
17 Braudel, F (1986) s. 373 f. 
18 Burke, P (1994) s. 2 f. 
19 Burke, P (1994) s. 132 ff. 
20 Wiener, M J (1981) och Rubinstein, W D (1993). 
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Wiener har beskrivit den engelska kulturen och, som han ser det, till-
bakagången av den industriella andan under andra halvan av 1800-talet. 
Wiener menar att de brittiska skolorna utbildade eleverna till att bli miss-
tänksamma och ointresserade av affärsvärlden, vilket i sin tur fick till följd 
att de som skulle ta över affärseliten flyttade ut på landet och struntade i 
företagsvärlden.21 Medelklassen, som i början av 1800-talet hade en tilltro till 
ekonomisk tillväxt ändrade åsikt mot århundrades slut vilket Wiener menar 
berodde på de ledande kulturutövarna i Storbritannien. De var egentligen 
inte redo för fler förändringar och när kultureliten uttryckligen vände sig mot 
den ekonomiska utveckling som var på gång lyssnade den växande medel-
klassen på detta.22 Storbritanniens befolkning hade alltid haft en stark passion 
för landsbygden och en flykt tillbaka till landet gjorde att den nya eliten 
kunde glömma den moderna världens alla krav och slappna av.23 Så små-
ningom ser ändå Wiener att stämningen börjar förändras. Eliten blev mer 
positiv till industrialiseringen, speciellt om den anpassades till elitens egna 
önskemål.24 

Rubinstein vänder sig emot Wieners förklaring att Storbritanniens indust-
riella nedgång skulle ha berott på att landets kapitalister och entreprenörer 
påverkades negativt av landets kultur. Rubinstein menar, tvärtemot Wiener, 
att Storbritanniens högre kultur var en av de minst fientliga till entreprenör-
skap och affärsliv i hela Europa, till och med i hela världen. Dessutom menar 
Rubinstein att landets ekonomi inte alls gick bakåt från mitten av 1800-talet 
utan faktiskt gick framåt.25 Förklaringen till de brittiska företagens ekono-
miska aktivitet var den profithunger som drev företagaren. Den rationella 
företagaren valde att utbilda sig och få ett yrke; en profession.26 Att skaffa sig 
en utbildning, menar Rubinstein, var ekonomiskt rationellt eftersom det 
kunde leda till ekonomisk trygghet.27  

Oavsett om forskare har framhållit personliga egenskaper eller samhälls-
strukturen som viktigast för möjligheten till samhällets utveckling är det få 
som menar att aktören är oviktig. I den här studien kommer ett antal aktörer 
att utgöra studieobjekten, och deras agerande ska förklaras. Genom att be-
skriva under vilka omständigheter de kunde agera menar jag att deras beteende 
kan förstås. Men även om samhällsstrukturen är viktig behövs också begrepp 
för att kunna analysera det specifika agerandet i olika situationer. 

                                                      
21 Wiener, M J (1981) s. 18 ff. 
22 Wiener, M J (1981) s. 40. 
23 Wiener, M J (1981) s. 46 ff. 
24 Wiener, M J (1981) s. 159. 
25 Rubinstein, W D (1993) s. 49. 
26 Rubinstein W D (1993) s. 85. 
27 Rubinstein W D (1993) s. 124. 



 22

Rationalitet och strategier 
Rationalitetsbegreppet är viktigt i en studie där syftet är att förklara agerande. 
Vad är det som driver en företagare att agera som han gör? Rubinstein pekar 
på ekonomisk rationalitet och menar att utbildning kunde vara ett sätt att 
trygga sin försörjning. Den till synes raka vägen behöver därmed inte alltid 
vara den mest rationella. För företagarna i Rubinsteins studie var en utbild-
ning det mest rationella för det kunde leda till ekonomisk vinning. Genom 
denna förklaring sätts ekonomin i centrum för en persons val. Andra forskare 
har menat att inte bara är ekonomisk trygghet som påverkar hur en människa 
väljer. Exempelvis använder Müller social reproduktion som ett begrepp för 
att visa att det finns mer som driver människan än vinstmaximering och 
makt, vilket traditionellt använts som förklaring för ekonomiska aktörers 
agerande. Social reproduktion handlar om, förutom den biologiska reproduk-
tionen, överförandet av sociala värderingar och kulturella ideal.28 I Müllers 
undersökning om handelsmän visar han hur kortsiktig vinstmaximering 
kunde få stå tillbaka till förmån för den sociala reproduktionen.29 

Rationalitet är ett viktigt begrepp i historikern Ylva Hasselbergs studie 
om en bruksfamiljs agerande i Sverige under första halvan av 1800-talet. 
Hasselberg kontrasterar begreppet rationalitet mot traditionalism. Utifrån 
Weber och Sombarts idéer får Hasselberg fram två idealtyper som handlar på 
olika sätt. Den ena typen strävar efter ständig vinstmaximering och hans 
agerande har inget att göra med social reproduktion, tvärtom kommer intresset 
av att ackumulera ekonomiskt kapital i konflikt med normer som värnar om 
den sociala reproduktionen. Den andra idealtypens strävan är istället att 
reproducera sin egen grupp och detta görs genom samarbete inom gruppen. 
För att knyta an till Shakespeares drama representerar hans långivare ideal-
typerna. Shylock som tar ränta på sina pengar och som nyttjar lånen till egen 
ekonomisk vinning och Antonio som lånar till sin vän för att han ska kunna 
gifta sig rikt och lyckligt. Ett giftermål som reproducerar den grupp som 
Antonio själv tillhör. 

Agerande där idealtypen strävar efter vinstmaximering betraktas av Weber 
och Sombart, menar Hasselberg, som ett modernt eller rationellt beteende 
medan reproduktion av den egna gruppen ses som ett omodernt tillika 
traditionalistiskt beteende.30 Hasselberg hävdar att i det västerländska kapital-
istiska samhället ses rationellt tänkande som det förnuftiga tänkandet och är 
starkt kopplat till ekonomiskt agerande. Det traditionella agerandet innebär 
ett upprätthållande av sociala relationer och har kommit att framstå som så 
långt från det rationella att de olika sätten att agera inte går att förena i det 
moderna samhällets.31 Hasselberg vill utifrån diskussionen om den rationella 
                                                      
28 Müller, L (1998) s. 24 f. 
29 Muller, L (1998) s. 246. 
30 Hasselberg, Y (1998) s. 25 f. 
31 Hasselberg, Y (1998) s. 35. 
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ekonomiska aktören undersöka om den bilden passar in på en brukspatron 
under 1800-talet.32 Hennes slutsatser blir att aktörernas agerande inte går att 
beskriva som ekonomiskt rationellt i den bemärkelse som exempelvis Weber 
och Schumpeter lägger i begreppet. Den ekonomiska verksamheten var in-
bäddad i det sociala livet och val gjordes ofta på bevekelsegrund av sociala 
relationer.33 

I diskussionen runt rationellt agerande som finns i Hasselbergs studie är 
Webers teorier om begreppet centrala.34 Weber anser att socialt handlande kan 
kategoriseras efter fyra olika typer av rationalitet. Dessa typer är: målratio-
nellt, värderationellt, affektuellt, och traditionellt handlande. Med mål-
rationellt menar Weber en handling som har ett bestämt mål vilket uppnås 
genom ett genomtänkt agerande. Handlandet anpassas till det mål aktören 
vill uppnå. Värderationellt handlande är ett handlande som inte är kopplat till 
handlingens resultat utan till de värderingar som individen har, exempelvis 
etiska och religiösa. Detta handlande har vissa gemensamma drag med det 
affektuella handlandet. Likheten mellan dem är att det inte är resultatet som 
ger handlingen mening utan handlingen i sig. De skiljer sig emellertid åt 
genom att i den värderationella handlingen finns ett specifikt mål formulerat 
medan det affektuella handlandet beskrivs av Weber som ”en okontrollerad 
reaktion på någon ovanlig stimulans”. Även den traditionella handlingen 
beskrivs som mer eller mindre reflexmässig och bestäms av vanor som indi-
viden egentligen inte reflekterar över. Handlingarna beskrivna på detta sätt 
är idealtyper, det är sällan som handlingarna i verkligheten helt går att för-
klaras med bara en av typerna. Ofta är det en blandning av flera handlings-
typer.35  

De olika sociala handlingarna som Weber beskriver behöver inte betraktas 
i termer av modernt eller omodernt agerande. Ett målrationellt agerande 
behöver inte kopplas till en önskan om vinstmaximering. Målet med ageran-
det skulle lika gärna kunna vara att reproducera den egna familjen.  

Jag menar att vad som avgör vilken typ av handling som utförs, eller vad 
som motiverar handlingen inte bara bestäms av individen. Människor påverkas 
även av den ekonomiska, politiska och sociala miljö som omger dem. Hur 
stark denna påverkan är varierar från fall till fall. Ett visst stråk av egen vilja 
kan spåras i de flesta val. Hur pass stort detta stråk av egen vilja som en 
individ kan unna sig beror på sammanhanget. Kön, klass, etnicitet och ålder 
är alla olika aspekter som är avgörande för individens handlingsutrymme.  

Rationalitetsbegreppet är starkt kopplat till begreppet strategier. Om en 
person handlar rationellt betyder det då att det finns en bakomliggande strategi 
till allt handlande? En strategi innebär att det finns ett långsiktigt övergripande 
                                                      
32 Hasselberg, Y (1998) s. 13. 
33 Hasselberg, Y (1998) s. 284. 
34 Hasselberg, Y (1998) kapitel 1. 
35 Weber, M (1983) s. 18 f. 
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tillvägagångssätt. Begreppet väcker genast frågor, är det möjlighet att disku-
tera strategier i historisk forskning? Går det att avgöra om en persons agerande 
för 250 år sedan var planerat? Kan de källor som är bevarade bekräfta ett 
strategiskt agerande?  

Historikern Rosemarie Fiebranz har använt sig av strategibegreppet då 
hon tolkar människors agerande i en agrar hushållsekonomi under perioden 
1750–1850. Hon betonar vikten av att förstå det kulturella och materiella 
sammanhang som individen befann sig i för att kunna analysera strategier. 
Fiebranz anser att ett strategiskt agerande är möjligt att rekonstruera, men att 
det inte är säkert att aktören själv skulle definiera agerandet som strategiskt.36 
Precis som Fiebranz anser jag att det går att finna strategiska ageranden i 
historien, men att jag som forskare måste vara medveten om att strategin är 
det jag som ser. Den behöver inte ha setts som en strategi av aktören. Viktigt 
är också att komma ihåg att aktören var bunden av det sammanhang hon 
levde i, både de normer som rådde och de kulturella och materiella förutsätt-
ningar som omgav henne. Vilka strategier som användes blir helt enkelt en 
fråga om analys av det empiriska materialet. 

Användande av strategibegreppet innebär att jag postulerar att människan 
handlar rationellt, men det behöver inte vara ett så kallat modernt beteende. 
När ett handlande är rationellt medför det att det finns ett bakomliggande 
motiv. Vilket detta motiv är vet endast individen som utför handlingen. Var-
för individen anser att hon handlar som hon gör är inte möjligt att få svar på 
utan att fråga henne. Då ingen av avhandlingens aktörer finns att fråga 
kommer deras egna motiv inte att kunna diskuteras, däremot finns det teore-
tiska begrepp som går att använda för att tydligare kunna tolka de avtryck 
som aktörernas rationella handlingar har gjort i källmaterialen. Detta leder 
fram till en mer exakt beskrivning av varför den här avhandlingen skrivs och 
vilka frågor som förhoppningsvis ska besvaras under läsningens gång. 

Vilket handlingsutrymme hade grosshandlarna i 1700-talets Stockholm? 
För att kunna förstå det måste det sammanhang de befann sig i närmare be-
skrivas. Innan jag gör det ska emellertid denna avhandling placeras i det 
ovan beskrivna forskningsläget om synen på handelsmannen och hans bety-
delse. Det övergripande syftet med avhandlingen är inte att försöka få svar 
på om handelsmännen hade en dynamisk positiv effekt på samhället eller 
inte, men det blir ganska snart tydligt då jag läser tidigare forskares studier om 
de svenska grosshandlarna att de påverkade sin samtid, vilket jag kommer att 
diskutera i kapitel två.  

Forskningen om vad som påverkar en persons agerande, individuella 
egenskaper eller strukturella förhållanden, och om detta agerande kan be-
traktas som rationellt har mer direkt betydelse för avhandlingen. Den nyare 
forskningen har vid flera tillfällen lyft fram och visat på att agerande under 
1700-talet och tidigt 1800-tal var styrt av social reproduktion och menat att 
                                                      
36 Fiebranz, R (2002) s. 41 ff. 
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agerandet bör ses utifrån ett socialt, snarare än ett strikt ekonomiskt vinst-
maximerande, agerande. Jag kommer i min analys att använda mig av strategi 
och rationalitetsbegreppen för att kunna förklara aktörers beteenden, men jag 
menar att aktörerna handlade efter vilka strukturella förutsättningar de 
befann sig i och att deras drivkraft handlade om att reproducera den egna 
familjen och gruppen. De formella och informella normer som påverkade 
grosshandlarnas agerande diskuteras i det följande avsnittet. 

1700-talets politiska och ekonomiska struktur 
För att förstå vilka möjligheter en individ hade att agera måste den om-
givande miljön beskrivas. Lagar och förordningar som gäller i ett samhälle 
tillsammans med de oskrivna regler som finns mellan personer påverkar 
individens agerande. Varför grosshandlarna agerade som de gjorde kan därför 
inte förstås frikopplat från det ekonomiska och politiska tänkandet som präg-
lade 1700-talet. Det finns ett relativt gediget forskningsläge om både den 
ekonomiska politik som fördes och de politiska förändringar som präglade 
århundradet. Vad som däremot är svårare att komma åt är de oskrivna regler-
na. Jag kommer att diskutera dessa i form av nätverksteorier och återkommer 
till det senare i kapitlet för att till en början diskutera det som formade 
samhällets politiska tänkande, nämligen ståndsuppdelningen. 

Under 1700-talet delades befolkningen upp i fyra stånd; adel, präster, 
borgare och bönder. Dessutom fanns de så kallade ofrälse ståndspersonerna. 
Till dessa räknades till exempel godsägare, läkare och olika statstjänstemän. 
De ofrälse ståndspersonerna stod över borgarna och bönderna i rang. Helt 
utanför detta stod alla de som inte hörde hemma i vare sig de fyra stånden 
eller bland de ofrälse.37 Synen på vilken funktion de olika stånden hade i 
1700-talets samhälle brukar förklaras med en metafor av människokroppen 
där varje stånd och deras olika inbördes grupperingar hade en viktig funktion 
att fylla för att samhällskroppen skulle fungera. Det var av vikt att de olika 
delarna levde i harmoni med varandra och inte utmanade varandras funktio-
ner. De olika delarna var beroende av varandra men betraktades inte som 
jämställda. De högre stånden hade större befogenheter och resurser. Över allt 
annat stod kungen. Han var kroppens huvud och symboliserade förnuftet. 
Stånden var samhällets byggstenar. Inom varje stånd fanns det sedan olika 
tillhörigheter som exempelvis skrå.38 Till varje stånd fanns politisk makt 
kopplad. De som inte tillhörde något av stånden hade heller ingen politisk 
makt. Inom stånden var det också stora skillnader. Det personer som faktiskt 
hade ståndets privilegier var färre än de som räknades till ståndet. Till exem-

                                                      
37 Carlsson, S (1949) s. 10. 
38 Alla personer kunde inte delas in i stånd. Det fanns personer som stod utanför denna indel-
ning men vars rättigheter ändock styrdes av ståndens olika privilegium. 
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pel räknades bodbetjänter till borgarståndet utan att få ta del av borgerskapets 
rättigheter.39  

Ekonomisk-historiker Erik Lindberg som analyserat hur väl lagarna som 
reglerade näringslivet efterföljdes av borgarna tillämpar ett kontrakts-
teoretiskt perspektiv i synen på förhållandet mellan stat och privilegierade 
grupper. Privilegierna utdelades av staten och de olika grupperna i samhället 
fick dessa i utbyte mot politiskt och ekonomiskt stöd. Borgarnas privilegier 
bestod av olika lagar och förordningar som rörde näringslivet. Egentligen var 
det inte borgerskapet som fick privilegierna utan städerna och de olika 
grupperna av näringsidkare fördelade sedan privilegierna inom borgerskapet.40 
Som stad var Stockholm gynnad av privilegier. Staden hade rätt att bedriva 
utrikeshandel (det var en så kallad stapelstad) och var därtill ensam om dessa 
rättigheter i Svealand. Mycket av den svenska 1700-tals handeln var därmed 
koncentrerad till huvudstaden.41 

Borgarnas privilegier 
Borgerskapets ståndsprivilegier erkände att borgarna var det enda ståndet 
som hade rätt att bedriva borgerlig näring. Det fanns dock inga skrivna regler 
som bestämde vad som avsågs med borgerlig näring utan praxis fick avgöra 
från fall till fall. Detta gjorde att det kunde skilja mellan olika städer vad som 
menades med borgerlig näring.42 

Till borgerskapet räknades både hantverkare och handelsmän, och inom 
båda dessa grupper fanns en mängd korporationer eller societeter fördelade 
efter vilken typ av handel eller hantverk som bedrevs. De olika grupperna 
hade olika sorters privilegium. Näringspolitiskt fanns idén att de olika kor-
porationerna skulle agera enbart inom sin egen verksamhet och att de olika 
näringarna inte skulle blandas.43 Denna tanke kan kopplas till den redan nämnda 
synen på samhället som en kropp som var beroende av sina olika delar för att 
fungera. Viktigt var också att de olika delarna inte skulle överträda varandras 
områden. Det fanns en rädsla inför att tillåta olika näringsgrenar gå in i 
varandra eftersom man då befarade att det rådande ståndssystemet skulle 
ifrågasättas.44 

                                                      
39 Wirilander, K (1982) s. 13.  
40 Lindberg, E (2001) s. 20 f.  
41 Lindberg, E (2001) s. 45. 
42 Lindberg, E (2001) s. 35. 
43 Lindberg, E (2001) s. 59. 
44 Se Magnusson, L (1999) s. 260 f., som menar att de ekonomiska tänkarna fruktade oordning 
mellan näringsgrenar och att det skulle bli ett ”småplottrande” om olika individer ägnade sig 
åt flera olika näringar. Se också Runefelt, L (2001) s. 192 för en diskussion om begreppet 
frihandel som Runefelt menar var ett uttryck för att beskriva hur näringslivet var ordnat så att 
varje person tilläts utföra sin syssla utan att den sysslan överträddes av någon annan. Frihan-
del handlade alltså om att slippa andra individers intrång inte frihet från statens intressen. 
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Det skedde en del maktförskjutningar under 1700-talet, nya grupper fick 
makt och andra grupper förlorade makt, både sett ur ett ekonomiskt och ur 
ett politiskt perspektiv. I periodens början innehades de högre befattningarna 
i första hand av jordägande adel. Men det som kännetecknar frihetstiden var 
att inte minst de framstående inom borgerskapet fick allt mer att säga till om. 
Under århundradets senare hälft uppstod flera motsättningar inom och mellan 
stånden och privilegiesystemet kritiserades.45 Några som vann ekonomisk 
och politisk makt var de handelsmän som ägnade sig åt fjärrhandel.46 Den 
verksamhet de ägnade sig åt var något av en hjärtefråga för staten och statens 
vilja att engagera sig i näringslivet märks inte minst i alla de olika författ-
ningar rörande näringspolitik och kreditmarknad som kom under 1700-talet.47  

En av de viktigaste aspekterna var den roll man ansåg utrikeshandeln 
spelade för ett lands välstånd. Genom att sälja det överflöd som fanns i landet, 
helst i förädlad form, och att försöka begränsa inflödet av varor, speciellt 
varor som ansågs som onödiga, skulle landet bli välmående. Kontrollen över 
handeln sågs som avgörande för om handeln skulle göra stora vinster eller 
stora förluster. Övervakningen skulle komma från statligt håll men det be-
dömdes likväl som viktigt att de inhemska köpmännen hade kontroll över 
handeln och att vinsterna inte gick till utländska handlare. Tillsynen över 
verksamheten från statens sida sågs inte som något problem utan tvärtom 
som självklar. Däremot var det viktigt att skydda varje näringsidkare från 
intrång från andra individer.48  

I och med att handeln betraktades som viktig för landets välstånd blir 
också de personer som utövade handeln viktiga, det vill säga handelsmännen. 
Ekonomisk-historikern Leif Runefelt betonar vikten av att förstå hur 1700-
talets tänkare såg på människan för att förstå de ekonomiska teorierna. 
Runefelt betonar framförallt vikten av att förstå synen på nytta, egennytta 
och allmänhetens nytta. Människans psyke ansågs tvådelat, den ena delen 
var dygden, det rationella som var starkt förknippat med nyttan. Den andra 
delen var det affektuella, det irrationella.49 Handelsmannen sågs som både 
den egennyttige som enbart tänkte på sin egen vinning och som den person 
vars verksamhet kunde bidra till ett allmänt välstånd. Runefelt visar att bland 
samtida handelsmän fanns bilden av den egna gruppen bestående av dels de 
som bara för egen vinnings skull tog in onödiga varor i landet, dels de som 
tog in varor som var nödvändiga för allmänheten. Som bilden av den dålige 
handlaren utmålades ofta kramhandlaren; handlaren som ansågs sälja onödiga 
varor i småpartier.50 Runefelt visar sålunda att debatten om handelsmannen 

                                                      
45 Melkersson, M (1997) s. 48 f. och s. 104. 
46 Magnusson, L (1997) s. 269 ff. 
47 Melkersson, M (1997) s. 52 ff. 
48 Runefelt, L (2001) s. 133, s. 148 ff. och s. 192. 
49 Runefelt, L (2005) s. 15 ff. 
50 Runefelt, L (2005) s. 87 ff. 
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som dynamisk eller parasiterande har pågått åtminstone ända sedan 1700-
talet. Även bland handelsmännen själva pågick en diskussion om vilken roll 
för samhället de faktiskt spelade och borde spela. 

När kramhandlarna av dåtidens debattörer pekades ut som de egennyttiga 
och därmed sågs som ett dåligt föredöme antyder det den konflikt som fanns 
inom hela borgerskapet. Olika grupperingar hade olika privilegier och dessa 
gav ekonomiska utkomster som kunde skilja stort mellan grupperna.51 Sam-
tidigt som det fanns incitament att arbeta tillsammans för att skydda sina 
privilegier från de andra stånden, vann varje enskild grupp privilegium på 
bekostnad av en annan borgerlig grupp.52  

Under frihetstiden skapades flera nya organisationer som var till gagn för 
handelsmännens verksamhet, till exempel Jernkontoret och Saltkontoret. Att 
dessa, och andra, kom till stånd kan förklaras med hur viktig handeln ansågs 
vara för hela nationens välstånd. Därför gynnade staten sådant som kunde 
hjälpa fram handeln. De olika institutionerna skapades för att på så sätt lösa 
enskilda handlares problem på kollektiv basis. Flera av dem kan ses ur ett 
nyttoperspektiv. Om individen kunde spara och göra förbättringar var det 
troligt att detta på sikt kom staten till glädje.53  

Den rådande synen var således att olika delar av befolkningen var viktiga, 
och i symbios med varandra, för att samhället skulle kunna fungera. Gross-
handlarna sågs som en av dessa grupper. De var en undergrupp till det stånd 
de tillhörde; borgerskapet. Idén om samhällskroppen påverkade de olika 
delarnas möjlighet att agera. De privilegier som borgarna fick gav dem ut-
rymme att bedriva handel, ett område som omhuldades av dåtidens politiker. 
Samtidigt rådde konflikter inom gruppen, men också motsättningar mellan 
grupperna. Motsättningar som bottnade i att olika grupper fick olika privile-
gier. Det var med utgångspunkt från dessa privilegier de hade möjlighet att 
agera.  

Jag menar att handlingsutrymmet inte bara påverkas av de övergripande 
samhällsideologier eller av de politiska och ekonomiska idéerna som råder 
för stunden. Lika viktigt för en individs möjlighet att agera är hennes egna, 
personliga omgivning, vilket jag väljer att kalla nätverk. Att använda be-
greppet nätverk gör det möjligt att komma åt informella kontakter. Relationer 
människor emellan kan ges större vikt, vilket i sin tur kan förklara varför 
människor agerade som de gjorde.  

                                                      
51 Brolin, P-E (1953), bilaga B visar på skillnader mellan olika handels- och hantverkargrupper.  
52 Lindberg, E (2001) s. 59. 
53 Runefelt, L (2005) s. 68 menar att sparsamhet i fråga om resurser var en viktig aspekt av 
1700-talets ekonomiska tänkande. 
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Att skapa goda relationer 
Nätverk är ett begrepp som har använts inom flera olika vetenskapliga disci-
pliner. Inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena brukar 
skillnaden göras mellan kvantitativa och kvalitativa nätverksanalyser. I de 
rent kvantitativa analyserna betraktas nätverket som något som har tydliga 
gränser och där de noder som ingår i nätverket kan räknas och kartläggas. De 
kvalitativa nätverksanalyserna beskiver inte noderna utan relationerna mellan 
de personer som ingår i nätverket. I den kvalitativa analysen har inte nätverket 
en fast form, det går inte att peka ut den punkt där nätverket ”tar slut”.  

Alla människor ingår i olika sociala sammanhang, med sin familj, med 
sina kollegor, med fackföreningen eller vad det kan vara. Men det är skillnad 
på vilka funktioner dessa sociala sammanhang och nätverk fyller. För att 
nätverksbegreppet ska vara bärkraftigt måste begreppet nätverk definieras. 
Alla relationer är nämligen inte nätverksrelationer. Eller rättare, om alla 
kontakter en människa har skulle betraktas som nätverkskontakter skulle 
själva begreppet urholkas och inte längre vara intressant att använda som 
analysverktyg.  

Nätverkets viktigaste funktioner har beskrivits som: utbyte, sammanhåll-
ning och utestängning.54 Det vill säga, de som ingår i nätverket bidrar med 
någon form av resurs till varandra. Det kan vara materiella resurser eller mer 
abstrakta som exempelvis information. Inom nätverket håller man ihop och 
är lojal sinsemellan, vilket betyder att vem som helst inte kan vara med. En 
nätverksrelation kan således skapa trygghet och vara en ersättning för for-
mella regler och institutioner. Ett nätverk består av sociala relationer men 
bygger inte sällan på gemensamma ekonomiska intressen. Inom till exempel 
en maffiaorganisation skapas egna regler och de som tillhör maffian åtnjuter 
den trygghet och den lojalitet som finns inom organisationen.55 Ju mindre 
utvecklade formella institutioner det finns i samhället, eller ju mindre anled-
ning man själv har att lita på dessa institutioner, desto viktigare blir nätverken 
för individen.56 

Tidigare forskning har visat, inte bara hur handelsmännen under 1700-
talet använde personliga kontakter i drivandet av sina handelshus utan också 
hur samma personer var med om att skapa organisationer som skulle under-

                                                      
54 Hasselberg, Y, Müller, L & Stenlås, N (2002) s. 18. 
55 Se Lappalainen, T (1993) där han beskriver den italienska maffians framväxt och organisa-
tion och visar på hur det i en svag stat finns möjlighet för en maffiaorganisation att växa och 
styra många av de institutioner som vanligtvis styrs av staten. 
56 North, D (1991) s. 105 ff. Det finns två typer av institutioner som styr hur samhället funge-
rar, enligt ekonomisk-historiker Douglass North, dels de formella, dels de informella. De 
formella institutioner är lagar och andra regler som människor utformat, med de informella 
menas det sätt vi beter oss gentemot varandra på grund av de konventioner som finns oskrivna 
i samhället, se North, D (1997) s. 17. 
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lätta deras verksamhet.57 Det fanns dock flera osäkerhetsfaktorer som de hade 
kvar att förhålla sig till, exempelvis kapitalanskaffning. Tidvis behövde han-
delshusen finansiellt kapital för att kunna bedriva sina omfattande verksam-
heter. De hade även behov av information för att kunna hålla sig underättade 
om både det internationella och det nationella handelsläget. Det bästa sättet 
att få information var via korrespondens. Ett problem var emellertid den 
osäkra postgången. 

Den korrespondens som fördes mellan köpmän avhandlade bara till viss 
del rena affärsuppgörelser. Minst lika mycket plats fick nyheter om politik, 
skördar och efterfrågan på olika varor. Eftersom postgången kunde vara både 
långsam och osäker fanns det ett behov av flera personer att korrespondera 
med. Det som var en nyhet då brevet skrevs kunde vara passé då det anlände. 
Det hade därför sina fördelar att ha flera informationskällor. Samtidigt kunde 
det finnas en poäng med att nyheterna inte var allmängods, utan att de var 
mer eller mindre exklusiva för mottagaren. Tillgången till pålitliga informa-
tionskällor, och källor som inte var allmänna för hela köpmanssamhället, gav 
grosshandlaren ett bra vapen i kampen om marknaden.58 En källa som kunde 
förmedla information, en källa som gärna fick vara exklusiv, var mycket 
värd. Informationen som köpmännen fick via brev kunde således påverka 
deras sätt att driva handel. Detta gjorde naturligtvis att det måste finnas ett 
förtroende mellan brevskrivarna, de måste kunna lita på varandra.  

Behovet av tillit 
Handeln var under 1700-talet uppbyggd runt tillit. Det var ont om kontanter, 
infrastrukturen var dålig, och möjligheter att få snabb och tillförlitlig informa-
tion var på de flesta håll näst intill obefintlig. Fjärrhandel, vilket grosshand-
larna var involverade i, krävde stora kapitalinsatser och stora risker. Detta 
gjorde att grosshandlarna var tvungen att bedriva handel med människor som 
de litade på. Men tillit till andra personer är inget som i sig själv är givet. 
Tilliten måste skapas och återskapas. Det handlar inte bara om att förlita sig 
på att andra människor är hederliga och står vid sina ord, det handlar också 
om att kunna lita på att de inte plötsligt ändrar inriktning på till exempel sin 
handelsverksamhet. Man måste kunna utgå från hur den andre personen ska 
handla. På så sätt kan osäkerhetsfaktorer minskas. Tilliten kan produceras 
och reproduceras då den prövas. Ju mer man litar på varandra desto mer kan 
man satsa i förhållandet. I den här studien kommer begreppet tillit främst att 
                                                      
57 Se Boëthius, B & Kromonov, Å (1947) om bildandet av Jernkontoret och Carlén, S (1997) 
som behandlar Saltkontorets framväxt. Båda verken skildrar hur flera av de största gross-
handlarna var med om dessa institutionernas bildande. Se Müller, L (1998) där han visar på 
vikten av sociala kontakter för handelsmän verksamma i Stockholm under 1600- och 1700-
talen.  
58 Braudel, F (1986) s. 381ff. Price, J M (1989) s. 278. Hasselberg, Y (1998) och Müller, L 
(1998) har båda visat på vikten av korrespondens för bruksfamiljer och handelsmän. 
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vara aktuellt i relation till ekonomiska krediter. Att låna pengar eller att låna 
ut pengar under 1700-talet innebar sällan att kontanta medel bytte händer 
utan att den ene partnern gick i god för den andra.  

Hur skapas ett förtroende? Sociologen Niklas Luhmann menar att förtro-
ende skapas genom erfarenhet, genom att vi kan blicka tillbaka och analysera 
det som hänt mellan det egna jaget och en annan människa. När förtroendet 
väl är skapat används det för att kunna förutse framtida händelser, och för att 
minska de osäkerhetsmoment som omger oss. Tillit och förtroende kan 
erhållas både till andra människor och till system. Systemförtroende innebär 
att känna förtroende för ett socialt system.59 En förutsättning för att tillit ska 
kunna bestå mellan två eller flera personer är att det är ett ömsesidigt 
förhållande där tilliten då och då klarar av att sättas på prov. Om förtroendet 
består efter att det har prövats innebär det att förtroendet ytterligare stärks. 
Möjligheten finns naturligtvis att förtroendet sviks, därför menar Luhmann 
att förtroende alltid är ett vågspel. I ett förhållande där det finns ett starkt 
förtroende, till exempel i ett förhållande som har utvecklats under längre tid, 
finns det utrymme för snedsteg, men allt för stora svek klarar inte heller 
dessa förtroenderelationer av.60 En bra förutsättning för att skapa förtroende 
mellan två individer är en miljö där parterna vet att de kommer att stöta på 
varandra igen. Det faktum att de inblandade kommer att mötas igen gör det 
svårare att bryta ett förtroende.61  

Till skillnad från det personliga förtroendet utvecklas systemförtroendet i 
moderna, industrialiserade samhällen, där institutioner växer fram och som 
med tiden visar sig hålla det de lovar och som inte bygger på relationer mellan 
enskilda personer.62 I ett system med ett väl fungerande systemförtroende blir 
således det personliga förtroendet inte lika viktigt. Om det finns institutioner 
som banker eller arbetsförmedlingar som fungerar som de ska, blir behovet 
av släktingar och vänner som kan låna ut pengar eller ordna arbete mindre 
för den enskilda individen.  

Under 1700-talet byggdes flera organisationer upp, organisationer som 
knappast ersatte personförtroende med systemförtroende men som genom sin 
existens gjorde handelsmännens tillvaro något mer säker. Flera av organisa-
tionerna kom dock inte till förrän under andra halvan av 1700-talet, och ibland 
först under dess sista decennier. Därför kan behovet av att ha personer i sin 
omgivning som grosshandlaren hade personligt förtroende för inte negligeras 
trots de olika organisationernas framväxt.  

                                                      
59 Luhmann, N (2005) s. 37 ff. 
60 Luhmann, N (2005) kapitel 4. 
61 Luhmann, N (2005) s. 65. 
62 Luhmann, N (2005) s. 61 f. 



 32

Nätverkens funktion  
Nätverkens viktigaste funktion är utbyte, utestängning och sammanhållning. 
Nätverket måste innebära att någon form av utbyte sker mellan de personer 
som ingår i nätverket. Detta utbyte, av exempelvis information eller av mate-
riella ting, måste vara lönande för båda parter. Utestängning och samman-
hållning betyder att inte vem som helst kan ingå i nätverket. Det som avgör 
vilka som kan ingå är i första hand tillit. Mellan de människor som har en 
nätverksrelation måste det finnas tillit för att nätverket ska kunna existera 
och utvecklas. Forskarna menar att det finns en påtaglig klassaspekt i nät-
verksrelationens utestängning och sammanhållning. Knyta an och lita på 
personer som tillhör den egna klassen är enklare än att knyta an till andra 
samhällsgrupper. Nyttan och behovet av utbyte är helt enkelt större inom den 
egna klassen.63 I föreliggande undersökning utgår jag från att de personer 
som ingick i nätverksrelationer med varandra hyste förtroende för varandra 
och att det förtroendet i sin tur påverkade handelsmannens möjlighet att be-
driva sin verksamhet.  

Det är således genom erfarenhet, sin egen eller andras, som ett förtroende 
kan skapas och nätverksrelationer byggas. När förtroendet väl är etablerat 
kan utbyte mellan personerna inom nätverket börja, vilket i sin tur kan leda 
till att ytterligare stärka relationen. Utbyte innebär också att den andre per-
sonen sätts i tacksamhetsskuld. Tacksamhetsskuld kan skapas genom att till 
exempel ge en gåva som bör betalas tillbaka för att inte bryta med de normer 
som finns i samhället.  

Att få något kräver ofta i förlängningen att något ges. Genom att ge och få 
skapas kontakter mellan människor, samtidigt som också tacksamhetsskuld 
kan skapas på det sättet. Vad som fås och ges beror på tillgång och efter-
frågan. Grosshandlarna på 1700-talet besatt ofta stora rikedomar men det var 
inte alltid deras sociala anseende stod i paritet med deras förmögenhet. En 
grosshandlare kunde vinna i socialt anseende om hans dotter exempelvis 
giftes dig adligt. Adelsmannens familj kunde, i sin tur, genom äktenskapet få 
ökade tillgångar genom det nya släktskapet.  

Fördelarna av att ingå i ett nätverk har analyserats av Ann Prior och Maurice 
Kirby som undersökt varför det fanns en överrepresentation av kväkare bland 
framgångsrika entreprenörer i England under 1700- och 1800-talen. Studien 
visar hur kväkarna hjälpte varandra med krediter, hur de disciplinerade unga 
medlemmar till att göra rätt för sig och hur de hjälpte varandra att nå sina 
mål. För kväkarna var det inte bara ett sätt att visa välvilja mot likasinnade 
utan det var lika väl ett sätt att bevara samhället från moraliskt förfall.64 
Kväkarna ägnade sig åt företagsverksamhet för att söka uppskattning och 
gillande från andra kväkare, men det var inte först och främst för att bli 

                                                      
63 Hasselberg, Y, Müller, L & Stenlås, N (2002) s. 19 ff. 
64 Prior, A & Kirby, M (1993) s. 70 ff. 
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entreprenörer utan för att det öppnade dörren till en värld av nätverk, vilket 
gjorde det möjligt att överleva.65  

Antropologen Marcel Mauss har studerat utbyte och menar att utbyten, i 
form av gåvor, inte är något som sker spontant utan det finns tydliga regler 
som omgärdar gåvoutbytet.66 Alla former av gåvor kräver en motprestation, 
om inte annat så för att upprätthålla de goda förbindelserna.67 Sociologen 
Caroline Bledsoe har behandlat sociala relationer i Liberia utifrån ett gåvo-
perspektiv. Hon visar att ledare i samhället försökte knyta till sig män som 
de ansåg som farliga rivaler.68 Föräldrar kunde skicka sina barn till mäktiga 
ledare för att på så sätt försöka uppnå beskydd, och flickor giftes in i familjer 
som man ansåg att det var viktigt att hålla goda relationer till.69 Det Bledsoe 
visar med sin studie är att det är genom sociala relationer som makt och re-
surser skapas och upprätthålls. Tillgången till socialt kapital blir på så sätt 
den viktigaste resurs en människa kan ha. 

Begreppet socialt kapital har myntats av kulturantropologen Pierre Bourdieu. 
Till en persons sociala kapital räknas hennes sociala kontakter, det vill säga 
hennes nätverk. Resurser kan användas i en utbytessituation. Genom att 
kunna förmedla kontakter mellan två människor har en typ av utbyte skett. 
För att förmedling ska kunna ske måste personerna vara överens om att det 
finns ett socialt band mellan dem. De sociala resurserna behöver dock inte 
bara vara intressanta i ett förmedlingssyfte mellan två personer, en människas 
sociala kontakter kan givetvis vara direktverkande. För en grosshandlare på 
1700-talet kunde kontakter med ett annat handelshus till exempel göra det 
möjligt för grosshandlare att sätta sin son i lära där. 

Andra kapitalbegrepp som Bourdieu diskuterat är det kulturella kapitalet. 
Människans kulturella kapital är den utbildning hon har och de materiella 
ting hon omger sig med. De olika samhällsklasserna, menar Bourdieu, lägger 
sig till med kollektiva livsstilar, sätt att vara (habitus) som markerar vilken 
klass de tillhör. På detta sätt skapas makteliter i samhället. Alla olika kapital-
former, även inräknat ekonomiskt kapital kan användas som resurser i ett 
nätverksförhållande.70  De kan ge ökad trovärdighet åt en individ vilket kan 
vara första steget till att förtroende kan skapas, och det kan också användas 
som en resurs i en utbytessituation. En persons egna handlingar har möjlig-
het att övervinna den brist i goda relationer som kanske till en början hindrar 
hennes interagerande med andra människor. 

                                                      
65 Prior, A & Kirby, M (1993) s. 82 f. 
66 Mauss, M (1972). 
67 Mauss, M (1972) s. 94. 
68 Bledsoe, C (1980) s. 56 ff. 
69 Bledsoe, C (1980) s. 70–78. 
70 Se Broady, P (1986) kapitel 3 för en genomgång av de olika kapitalformer som den sociolo-
gen Pierre Bourdieu skapat. 
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Möjligheten och förmågan att kunna interagera med andra människor är 
avgörande för att förtroende över huvudtaget ska kunna skapas mellan indi-
vider och för att i förlängningen kunna bygga nätverk. Genom de olika kapital 
en individ har tillgång till identifieras hon också av andra. Klädstil kan till 
exempel vara ett sätt att markera sina ståndpunkter och sin livsstil och en 
signal till andra människor om vem man är. Det finns förstås många fler sätt, 
hur vi talar, var vi bor, vilken konst eller musik vi uppskattar. Genom att 
omge sig med människor som har samma kulturella eller symboliska kapital 
som man själv har ökar trygghetskänslan. 

Olika kapitalformer kan användas som resurser i ett nätverksförhållande. 
De kan ge ökad trovärdighet åt en individ vilket kan vara första steget till att 
förtroende kan skapas, och det kan användas som en resurs i en utbytessitua-
tion. Det sociala kapitalet är grunden för all interaktion mellan individer, 
vilket gör att det sociala kapitlet blir väldigt viktigt för individen. En pålitlig 
referens är i långa loppet viktigare än en snygg skjorta. Personen måste dock 
kunna leva upp till de resurser hon uppvisar. Det räcker inte med att nämna 
olika kontakter om inte de nämnda kontakterna anser att en god relation 
finns. Man kan i och för sig vända på det; en persons egna handlingar har 
möjlighet att övervinna den brist i goda relationer som kanske till en början 
hindrar hennes interagerande med andra människor.  

I föreliggande avhandling kommer inte nätverket användas som ett meto-
diskt begrepp utan som ett teoretiskt. Jag utgår från att alla människor ingår i 
nätverk och postulerar vissa antaganden om nätverkens funktion, nämligen 
funktionen av utbyte, exkludering och sammanhållning. Tilliten är viktig för 
var och en av dessa funktioner. Begreppet nätverk kommer, tillsammans 
med en förståelse för det privilegiesamhälle 1700-talet var, att användas för 
att kunna förklara grosshandlarnas agerande. De personliga kontakterna är 
det som i första hand kommer att diskuteras för att förstå agerandet. De som 
ingår i undersökningen hade samma privilegier och kunde därmed agera på 
ett liknande sätt när det gällde att bedriva sin verksamhet. Det är däremot 
inte troligt att alla grosshandlare hade samma kontakter, varför jag i första 
hand kommer att undersöka vilka olika sociala band de hade och vad det kan 
ha haft betydelse i deras agerande. 

Hur förklara agerande? 
Syftet med avhandlingen är att beskriva hur och förklara varför grosshand-
larna agerade som de gjorde. Påståendet att människors agerande påverkas 
av den omgivning de befinner sig i är egentligen ganska trivial. Det är själv-
klart att handlingsutrymmet för en doktorand i Sverige ser annorlunda ut än 
för en textilarbetare i Kina. Anledningen till det är flera. Jag har ovan visat på 
hur idéer om samhällets uppbyggnad och på nätverks funktioner för att 
tydliggöra vad som påverkar handlingsutrymmet. Att dessa aspekter påverkar 
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agerandet är härmed ganska självklart. Vad som däremot blir intressant är att 
analysera hur människor inom samma grupp, och därmed vid en första 
anblick, med samma förutsättningar agerar. För att kunna finna om det fanns 
likheter och skillnader i agerandet kommer en större grupp grosshandlare att 
ingå i studien.  

Dessa individers agerande ska analyseras ur både ett ekonomiskt och ett 
socialt perspektiv. Genom att jämföra grosshandlarna sinsemellan går det att 
beskriva vilka eventuella ekonomiska skillnader och likheter det fanns inom 
gruppen. Jag vill också försöka få svar på om en eventuell skillnad i ekono-
misk situation hade något samband med skillnader i sociala kontakter. Tidi-
gare studier om Stockholms grosshandlare har i första hand antingen be-
handlat ett par familjer eller utgått från dem som drev de mest omfattande 
handelshusen.71 Även i olika översiktsverk om svenskt 1700-tal har i första 
hand fokus legat på de mest förmögna grosshandlarna.72 Detta har gjort att 
bilden av grosshandlarna har stagnerat i en syn på dem som mycket rika och 
med likartat beteenden. Visserligen visar flera forskare att gruppen med 
grosshandlare var ekonomiskt differentierad,73 men ett något mer omfattande 
vetenskapligt arbete som närmare diskuterar detta är ännu inte gjort. Genom 
att analysera ett större antal personer blir det möjligt att komplettera och, 
möjligen, problematisera den gängse bilden.  

Runt de övergripande frågorna om kapitalismens uppkomst har, som 
ovan beskrivits, långa diskussioner förts. Det är inte min ambition att föra 
den debatten vidare på samma generella sätt utan den här avhandlingen 
kommer att behandla grosshandlarnas sociala och ekonomiska beteenden. 
Utgångspunkten blir Hasselbergs och Müllers diskussioner om det sociala 
agerandet som en drivkraft i den ekonomiska verksamheten. För att förstå 
agerandet kommer de teoretiska begrepp som diskuterats i detta kapitel att 
användas.  

Strategibegreppet kommer att användas för att förklara grosshandlarnas 
agerande. Begreppet postulerar att bakom agerandet fanns en rationalitet. 
Denna rationalitet måste dock ses utifrån Webers olika rationalitetstyper. 
Handlingen kan således vara rationell på olika sätt, som ett sätt att uppnå ett 
specifikt mål, eller vara bottnat i individens värderingar. En persons nätverk 
kan påverka vilken typ av handling en individ utför. Eftersom nätverket 
bygger på förtroende kan inte individen handla på ett sätt som bryter detta 
förtroende. Mellan individerna finns oskrivna normer som påverkar möjlig-
heten att agera.  

                                                      
71 Samuelsson, K (1951) och Müller, L (1998).  
72 Magnusson, L (1997) s. 270, Högberg, S (1967) s. 168. 
73 Heckscher, E F (1957) s. 681, Lindberg, E (2007) framförallt s. 12. 
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Hur analysera agerande? 
När det nu står klart vad som ska göras och varför är det dags att ta itu med 
hur det ska göras. Genom att jag analyserar ett större antal handelsmän än 
vad tidigare forskare har gjort kan nya, mer generaliserbara, uppgifter att 
kunna framträda. Det finns dock inte bara fördelar med att undersöka en stor 
grupp individer, en del saker måste bli annorlunda än då bara ett fåtal perso-
ner studeras.  

Då kvalitativ nätverksanalys använts av historiker har ofta ett fåtal fall 
analyserats och materialet som vanligtvis har studerats för att få kunskap om 
nätverk har varit personligt relaterade material, som exempelvis brev.74 På 
detta sätt har en djupstudie av nätverket varit möjligt. Jag kommer att analy-
sera flera individer och någon djupstudie med läsning av brev efter alla dessa 
är inte möjlig. Eftersom flera personer ska studeras blir det inte möjligt att 
använda personligt relaterat material. Detta därför att sådant material inte 
finns att få tag på efter alla individer. Det material jag utgår från är istället 
offentligt och därmed mer representativt material. I föreliggande studie får 
jag möjlighet att jämföra de ekonomiskt mest framgångsrika med de mindre 
framgångsrika och på så sätt kan skillnader och likheter inom gruppen 
grosshandlare diskuteras.  

Jag kommer att tala om nätverk mellan personer som jag i den empiriska 
studien finner hade antingen släktbaserade relationer eller relationer som 
byggde på ekonomiskt samröre, kompanjoner eller andra nära ekonomiska 
band som grundats i starkt förtroendekapital. En persons sociala kontakter 
kan vara många och utbredda och för att verkligen kunna komma åt alla 
kontakter behöver en djupstudie göras där individen själv kan visa vilka 
kontakter som finns och vilka kontakter som är nätverksrelationer. Men läs-
ning av brev eller dagboksmaterial blir inte aktuellt här beroende på det stora 
flertalet personer agerande som ska analyseras. Fokus läggs istället på så-
dana relationer som tidigare forskning pekat ut som väsentliga för gross-
handlarna – familjerelationer. 

Metoden som jag tillämpar i avhandlingen är en så kallad prosopografisk 
metod vilket betyder att jag skriver en kollektiv biografi över grosshandlarna. 
Det går ut på att samma fakta samlas in om alla i gruppen och att jag som 
forskare är intresserad av att få svar på samma frågor om alla individer.75 
Detta för att kunna jämföra grosshandlarna med varandra. Jag använder en 
kvantitativ metod och olika sambandsanalyser har utförts på materialet i 

                                                      
74 Bull, I (1998), Hasselberg, Y (1998), Müller, L (1998) är exempel på forskare som använt 
brevmaterial i studier om nätverk. 
75 Se också Nilson, T (2004) s. 15 som använder samma metod. Se bilaga A där de personer 
som ingår i studien och vars kollektiva biografi jag skriver presenteras. Stavningen på perso-
nernas namn kunde skifta mellan olika källor; jag har i första hand använt den stavning som 
användes i bouppteckningarna. I bilaga C diskuterar jag närmare vilka källor jag använt för att 
skriva denna biografi.  
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syfte att förstå skillnader och likheter personerna mellan. Även om den över-
gripande metoden är genomgående för hela avhandlingen så innebär varje 
nytt kapitel och därmed frågeställning speciella metodiska problem som 
diskuteras när de blir aktuella.  

Det står emellertid redan klart att jag måste avgränsa vilken typ av fakta 
som kan samlas in då en relativt stor grupp kommer att hanteras. Eftersom 
jag är intresserad av sociala och ekonomiska ageranden har jag koncentrerat 
mig på uppgifter som belyser dessa frågor. Som huvudsaklig källa kommer 
bouppteckningar att användas. Metod och källkritiska aspekter på boupp-
teckningsmaterialet är många och dessa diskuteras i kapitel tre samt i bilaga 
D där också materialet presenteras.  

Annat källmaterial än bouppteckningar är likväl nödvändigt för att av-
handlingens syfte ska kunna uppnås. Först och främst måste den grupp av 
grosshandlare som ska ingå i undersökningen identifieras. Detta görs genom 
samtida taxeringslängder som ger information om vilka personer det var som 
var aktiva som grosshandlare vilka år. Ytterligare information om socialt och 
ekonomiskt agerande kommer att hämtas från kyrkböcker och konkursakter. 
Eftersom grosshandlarna var personer som ofta hade både politisk och eko-
nomiskt makt i samhället förekommer de i olika biografiska uppslagsverk, 
vilka också kommer att användas.76 

För att kunna analysera en grupp personer måste även en kategorisering 
göras, vilket givetvis på flera sätt kan ifrågasättas. När kategorisering görs, 
görs samtidigt antaganden om dem som kategoriseras. Förutom att jag i och 
med min kategorisering antar att det fanns vissa aspekter av personerna som 
placerar dem i samma kategori kan jag dessutom genom dessa antaganden 
reproducera invanda föreställningar om grupper eller personer.77 Fördelen med 
den kategorisering som görs här att det är en kategorisering som är analog 
med dåtidens kategorisering. Att gruppera de individer som ska analyseras 
som grosshandlare är ingenting som hittas på här och nu, snart 300 år senare. 
De som hade rätt att bedriva fjärrhandel betraktades som grosshandlare 
under 1700-talet och hade samma skyldigheter gällande exempelvis taxering 
och samma exempelvis, politiska rättigheter som grupp. Sen fanns det förstås 
skillnader inom gruppen och det är dessa skillnader och den skillnadernas 
eventuella betydelse för individens agerande som kommer att diskuteras i 
avhandlingen. 

Undersökningen sträcker sig från 1700-talets början till en bit in i 1800-
talets första decennium, med tyngdpunkt på den senare delen av 1700-talet. 
Detta gör det möjligt för mig att beskriva eventuella skillnader i grosshand-
                                                      
76 För att skaffa information om grosshandlarnas sociala förhållanden har en mängd källmate-
rial använts. Dessa redovisas i bilaga C. 
77 Peralta Prieto, J (2006) s. 20 ff. resonerar om kategoriseringar och diskuterar olika forskares 
syn på frågan. Peralta Prieto menar att det kanske är nödvändigt med kategoriseringar men att 
då kategoriseringar görs måste vi vara medvetna om de eventuella negativa resultat detta kan 
få, som till exempel särbehandling. 
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larnas agerande under 100-års period. Tiden präglades till viss del av ekono-
miska förändringar. Sverige bytte valuta och Stockholm hamnade i en stag-
nationsperiod.78 Under perioden försvagades också Stockholms privilegierade 
ställning som handelsstad.79 En rad olika organisationer som påverkade gross-
handlarnas verksamhet växte likväl fram runt den här tiden. Kanske kan 
framväxten av dessa organisationer ha gjort grosshandlarnas behov av 
personliga kontakter mindre. I kapitel 2 diskuterar jag mer ingående de 
politiska och ekonomiska skeenden som formade Sverige under 1700-talet.  

Ett forskningsläge som specifikt rör Sveriges och Stockholms grosshandlare 
kommer närmare att diskuteras i kapitel två och utifrån detta forskningsläge 
kommer denna avhandlings frågeställningar och disposition ytterligare att 
kunna formuleras. 

 
 
 

                                                      
78 De ekonomiska förändringarna över tid kommer att diskuteras längre fram i avhandlingen. 
Stockholms ekonomiska stagnation finns beskriven i Söderberg, J Jonsson, U & Persson C 
(1991). Förändringen i valutasystemet har Jörberg, L (1972a) s. 75 ff. skrivit om. 
79 Högberg, S (1969) s. 34. 
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KAPITEL 2  

Grosshandlarnas arena 

1700-talet var en omvälvande tid i Sverige, både ekonomiskt och politiskt. 
Under frihetstiden minskade kungens makt i landet medan makten för riksråd 
och riksdag, med alla fyra ständerna representerade, ökade. De privilegier 
som tillkom grosshandlarna handlade bland annat om deras rätt att få bedriva 
handel och om de rättigheter den stad de levde i hade. Nu formades de första 
politiska partierna, hattar och mössor. Under 1700-talet bildades Svenska 
ostindiska kompaniet vilket innebar stora rikedomar för dem som var med i 
kompaniet. Men Stockholm stad hamnade också från mitten av århundradet i 
en stagnationsperiod som drabbade handelshusen. I det här kapitlet ska jag 
diskutera borgerskapets situation i allmänhet och grosshandlarnas ekonomiska 
och politiska situation i Stockholm under 1700-talet i synnerhet.  

Staden och den egentliga befolkningen 
Stockholm hade under 1700-talet en särställning bland landets städer. Både 
ekonomiskt och politiskt hade staden fördelar som inte förekom någon an-
nanstans. Socialt var staden speciell då både kungahuset och landets förvalt-
ning hade sitt huvudsäte där. Det var i Stockholm den mesta delen av export-
handeln skedde och där manufakturerna fanns i störst utsträckning. Enligt 
vissa beräkningar bodde cirka fyra procent av landets befolkning i Stockholm. 
Då både manufakturerna och hovet präglade staden var andelen arbetare och 
ståndspersoner betydligt fler där än i resten av landet. Stockholm var en så 
kallad stapelstad, det vill säga en stad som hade rätt att bedriva så kallad 
passiv utrikeshandel. De handlare som verkade i städer utan stapelrätt var 
tvungna att föra ut sina varor via någon av stapelstäderna, vilket gav 
Stockholm handelsfördelar.1 

Till ytan var Stockholm betydligt mindre än idag. Den största delen av 
stadens befolkning återfanns i de kvarter som idag kallas för Gamla stan. 
Gamla stan ligger på den förhållandevis lilla ön mellan Norrmalm och Sö-
dermalm, och omfattar Stadsholmen, Helgeandsholmen och Riddarholmen.2 

                                                      
1 Högberg, S (1969) s. 34. 
2 Se bilaga B för en översiktskarta över Gamla stan från 1700-talet. Riddarholmen räknas inte 
alltid till Gamla stan, men under 1700-talet hörde det till det som kallades Staden. 
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På 1700-talet kallades Gamla stan kort och gott för Staden. Stockholm hade 
år 1760 drygt 69 000 invånare.3 Alla dessa bodde förstås inte i Gamla Stan. 
Även på malmarna fanns det hus, men länge var det de mindre attraktiva 
husen som fanns där.4  

Vid nedre Norrmalm skedde på 1700-talet en social omvandling då flera 
adelspalats gjorde att kvarteren fick en annan prägel. Mindre bemedlade 
personer flyttade från området. Blasieholmen och området runt nuvarande 
Mariatorget var även det ställen där det främst bodde förmögna personer. 
Under 1800-talet övertogs malmarna mer och mer av de välbärgade perso-
nerna då dessa lämnade Gamla stan som hade börjat bli slitet.  

Stockholms fabriksområde var på 1700-talet Kungsholmen där även lägre 
hantverkare hade sina tillhåll. På Stadsholmen fanns de mest välbärgade 
handlarna, de som var grosshandlare och som många gånger hade sina hus 
vid Skeppsbron.5 Skeppsbron är den gata som löper längs med Stadsholmens 
östra sida, omgiven av Mälaren på ena långsidan och Östralånggatan på den 
andra. 

På Skeppsbron kunde omlastning av varor som kom från Mälaren ske. 
Mälaren nås nämligen från Stadsholmens västra sida, medan den östra sidan 
har kontakt med Östersjön. Varor från inlandet kom över Mälaren och frak-
tades genom staden för att sedan lastas om på skepp för export till utlandet. 
Längs Skeppsbron finns Skeppsbrokajen, varifrån handelsfartygen både 
anlände och avreste.6 

Skeppsbron är ett verk av Gustav II Adolf som ville ge Stockholm en 
paradgata. Något det på sätt och vis blev med sina påkostade byggnader och 
rika invånare. Byggandet av Skeppsbron var välplanerat. Den naturliga land-
höjningen hjälpte till, men ett visst utfyllnadsarbete behövdes. Tomterna 
såldes år 1628 av kronan till hugade spekulanter. Det var attraktiva och dyra 
tomter vilket gjorde att köparna kom att härröra främst från välbärgade bor-
gare.7 

Den förnäma karaktär som gatan hade förstärktes då det på 1730-talet 
anlades en trädallé längs kajen. Men Skeppsbron var inte någon lugn del av 
staden där dåtidens överklass kunde leva i lugn och ro. Här pågick ständigt 
livlig aktivitet och kommers av olika slag. Vid bryggan kunde även riktigt 
stora skepp lägga till. Längs kajen fanns sjömännens kokhus och våghuset 
där de inkommande varorna förtullades.8 

Till stadsbefolkningen räknades egentligen endast de grupper som bedrev 
borgerlig näring, hantverkare och borgare. I realiteten bodde det många män-

                                                      
3 Ericson, L (2001) s. 100. 
4 Ericson, L (2001) s. 59 ff. 
5 Ericson, L (2001) s. 84 f. 
6 Ericson, L (2001) s. 19. 
7 Ericson, L (2001) s. 50 f. 
8 Högberg, S (1981) s. 290. 
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niskor i Stockholm som inte hörde till denna grupp. Av de 20 000 vuxna 
män som fanns i Stockholm år 1760 var mindre än 3 000 borgare. Både 
köpmännen och hantverkarna måste söka burskap för att få rätt att bedriva 
handel eller hantverk, det gav också rättighet att delta i stadens politiska liv. 
Men burskapet gav dem också skyldighet att bidra till stadens kostnader 
genom skatt.9 Borgerskapet var dock ingen homogen grupp, både näringens 
art och omfattning kunde skilja stort inom ståndet.10 

Borgerskapet  
Alla handlare och hantverkare tillhörde borgarståndet. Både handlarna och 
hantverkarna var i sin tur fördelade på många olika specialområden. Gross-
handlarna var de som bedrev handel i stora partier och sysslade ofta med 
fjärrhandel. Denna typ av handelsman hade generellt sett de största inkoms-
terna. Bland handlarna fanns exempelvis minuthandlare, eller detaljister som 
är ett vanligare ord i dag. Det fanns olika former av kramhandlare, till exempel 
linkrämare och kryddkrämare; det fanns handlare som var specialiserade på 
livsmedel, så kallade viktualiehandlare, med mera. Hantverkarna kunde 
tillhöra än fler yrkeskategorier, hit räknades bagare, skräddare, guldsmeder, 
linvävare och många fler.11 Till borgerskapet hörde även manufakturister och 
fabrikörer.  

Handelsmännen i Stockholm organiserade sig inom olika societeter bero-
ende på vilken typ av handel som bedrevs. Hantverkarna var tvungna att 
tillhöra sina olika skrån medan de olika handelsgruppernas organisering var 
friare enligt stadgarna. I många städer fanns endast en gemensam societet för 
alla handlare men i bland annat Stockholm kom fler och fler societeter för 
olika handelsgrupper att bildas. Dessa, liksom skråna, utgjorde underlag inte 
enbart för vilka olika privilegier de skilda grupperna fick utan var dessutom 
underlag till hur staden förvaltades.12 Genom bildande av handelssocieteter 
kunde den enskilda handelsgruppens intressen bevakas. Societeten kunde till 
exempel kontrollera vilka som kom in i yrket och kunde skydda sina privile-
gier från andra grupper.13 

Sedan medeltiden fanns det bland Sveriges städer en stark tradition av 
självstyre, även om detta självstyre under vissa perioder inte var lika själv-
klart. Frihetstiden var dock en period där städernas självstyre åter stärktes. 
En gång varje år träffades borgerskapet i allmänna rådstugan för att bland 

                                                      
9 Högberg, S (1981) s. 279 f. 
10 Lindberg, E (2001) s. 14 f. 
11Se tabellbilaga i Söderlund, E (1943) för en uppräkning av olika hantverksyrken som fanns i 
Stockholm under 1700-talet. 
12 Herlitz, N (1924) s. 117 ff. 
13 Wottle, M (2000) kapitel 5.  
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annat diskutera taxeringar och andra ekonomiska angelägenheter.14 Stads-
administrationen i Stockholm var år 1750 uppbyggd på följande sätt: i toppen 
fanns överståtshållaren vars huvuduppgifter var att bevaka kronans rätt, och 
att beskydda borgerskapet. Direkt under överståthållaren fanns stadens 
magistrat vari fyra kollegium ingick som alla leddes av en borgmästare och 
tre rådmän. Vid sidan av detta fanns Borgerskapets Äldste som i sin tur var 
överordnad bemedlingskommissionen.15 Borgerskapets Äldste var en gammal 
inrättning vars uppgifter dock var något oklara fram till kommunalreformen 
1748.16 I organisationen skulle 48 ledamöter sitta, hälften skulle vara hant-
verkare och hälften handlare (antalet ledamöter var detsamma åtminstone sen 
mitten av 1600-talet). Av de 24 handlare som satt var hälften grosshandlare, 
trots att de utgjorde en mycket mindre andel av borgerskapet totalt sett.17 

Förutom tillträde till Borgerskapet Äldste hade grosshandlarna en egen 
societet. Societeten verkar ha sammanträtt relativt ofta. Här diskuterades 
givetvis frågor som rörde handeln och bland annat fick grosshandelssocieteten 
remisser från kommerskollegiet.18 

1700-talet kom att bli ett omvälvande århundrade för Stockholms borgare 
såväl ekonomiskt som politiskt. Inledningsfasen av seklet kan med få ord 
beskrivas som osäker; detta till följd av det stora nordiska kriget. I och med 
krigsslutet började en expansionsfas för Stockholms del. Både exporten och 
importen ökade och bruksnäringen satte fart vilket gynnade, framförallt, de 
stora handelshusen. Mot slutet av 1750-talet började dock konjunkturen att 
svänga eftersom det internationella handelsläget försvagades i och med nya 
krig. Sverige drabbades dessutom av missväxt och inflationen steg. År 1763 
nådde krisen sin höjdpunkt vilket innebar att flera svenska handelshus gick i 
konkurs. Stockholm hamnade nu i en stagnationsperiod som skulle komma 
att vara fram till mitten av 1800-talet.19  

Men det var inte bara ekonomiska förändringar som Stockholms borgare 
fick lov att anpassa sig till, även politiskt förändrades klimatet under 1700-
talet. Till en början stod borgerskapet relativt enat, men under årens gång 
kom åsikterna inom gruppen att gå isär. De mer välbärgade borgarna, det vill 
                                                      
14 Fällström, A-M & Mäntylä I (1982) s. 186. 
15 Ericsson, B (1982) s. 310 f. 
16 Boëthius, B (1943) s. 19. 
17 Frohnert, P (1980) s. 6. Söderlund, E (1943) s. 316 tabell 13 visar i sitt arbete om Stock-
holms hantverkare hur många handlare respektive hantverkare som taxerade i Stockholm 
mellan 1720–1770. Hantverkarna var under hela perioden fler än handlarna men medan anta-
let hantverkare höll sig relativt konstant ökade antalet handlare För att ta ett exempel var 
handlarna år 1750 478 stycken medan hantverkarna var 1063. Handlarna var således gynnade 
var det gällde representation i Borgerskapets Äldste. 
18 Frohnert, P (1980) s. 12. Det finns i princip inget skrivet som enbart behandlar grosshandels-
societeten. Frohnert uppmärksammar dock att Borgerskapets Äldstes protokoll också omfattar 
de enskilda societeterna, däribland grosshandlarnas. 
19 Se Söderberg, J, Jonsson, U & Persson, C (1991) för en analys av Stockholms stagnations-
period.  
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säga företrädarna för de större handelshusen, gick politiskt utanför ståndet 
och hade mer gemensamma åsikter med adeln och byråkrater än med mindre 
bemedlade inom det egna ståndet. Mindre bemedlade borgare fick stå till-
baka medan de mest framgångsrika grosshandlarna fick fler privilegier. 20  

Vid 1765 års riksdag tog mösspartiet makten över hattpartiet som då hade 
varit det ledande partiet sedan 1738 års riksdag. Inom borgarståndet hade en 
opposition mot hattpartiet börjat märkas från år 1761 då kravet från en norr-
ländsk handelsman om fler stapelstäder hade röstats ner. Förslaget hade röstats 
igenom av de andra stånden, men majoriteten mot förslaget var för stor bland 
borgarna. När sedan landets inflation sköt fart och det blev missväxt bara 
något år senare var hattpartiets dagar vid makten räknade.21 Under de drygt 
25 år som hattarna hade haft makten inom borgerskapet hade de lyckats 
genomföra flera organisatoriska förändringar som gynnade deras verksamhet. 
Innan dessa diskuteras behöver dock grosshandlarnas verksamhet närmare 
beskrivas för att skapa en förståelse för vilka möjligheter grosshandlarna 
hade att påverka sin verksamhet. 

Stadens förvaltning 
Under frihetstiden var riksdagen landets högsta styrande organ och alla städer 
hade rätt att sända representanter till riksdagen, som i fredstid samlades vart 
tredje år. Stadens styrande organ var magistratet, vilket kan liknas vid 
dagens kommunfullmäktige och tingsrätt. Magistratens uppgift var, förutom 
att genom sitt arbete gynna staden, att ansvara för att lag och ordning hölls. 
Styrande i magistraten var, vilket nämnts, borgmästare samt rådmän. Råd-
männen var flera till antalet och bland dem fanns det både sådana som var 
utbildade, litterata, och sådana som inte var det, illiterata. I de större städerna 
satt det ofta två borgmästare, en som skulle sköta de juridiska uppgifterna 
och därför hade sådan utbildning. Den andre borgmästaren hade ansvar för 
ekonomi och administration.22  

I Stockholm fanns inte mindre än fyra olika borgmästare: politie-, justite-, 
handels- och ämbets-, och byggningsborgmästare som var och en hade 
ansvar för ett eget område. Borgmästarens status var hög, dels hade han 
kunglig fullmakt, dels hade han den högsta befattningen bland stadens 
borgare. Det var ändå inte ovanligt att borgmästaren drev verksamhet vid 
sidan av förtroendeuppdraget. Även rådmännen var fler i Stockholm än i 
andra städer, i huvudstaden var de 16 till antalet. Liksom borgmästaren hade 
rådmännen ett högt anseende i staden. Att bli invald i magistraten var den 
möjlighet som fanns för ämbetsmän som varken tillhörde adeln eller som gjort 

                                                      
20 Boëthius B (1943) s. 190 f.  
21 Brolin, P-E (1953) s. 11 ff. 
22 Fällström, A-M & Mäntylä, I (1982) s. 188 f. 
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militär karriär att gå en politisk väg.23 Förutom den politiska makt borg-
mästare och rådmän hade i staden gav deras positioner dem möjlighet att 
väljas som stadens representanter till riksdagen och därmed potentiellt kunna 
påverka rikspolitiken.24  

Borgarna hade möjlighet att föra fram sina åsikter i de allmänna rådstu-
gorna dit de kunde kallas av magistraten flera gånger per år. Här valdes 
också borgmästare och råd. Dessa allmänna sammankomster uppfattades av 
myndigheter som ett potentiellt hot då de samlade mycket folk och kunde 
leda till upprorsplaner. Istället rekommenderades varje stad att ha ett utskott 
bland borgarna: Borgerskapets Äldste, som skulle bestå av ett fåtal personer 
som hade direkt kontakt med magistraten. En av deras uppgifter var att upp-
skatta hur mycket skatt borgarna skulle betala. Att sedan driva in denna skatt 
var en uppgift som cirkulerade bland borgerskapets medlemmar.25  

Borgarna utgjorde en ganska liten del av stadens befolkning men deras 
inflytande över stadens förvaltning var stort. Borgerskapet hade under fri-
hetstiden rätt att tillsammans med magistraten välja både borgmästare och 
råd. Alla borgares röster vägde dock inte lika tungt. Från och med 1743 be-
stämdes det att de som betalade mest i skatt enligt taxeringslängderna, och 
därmed i störst utsträckning bidrog till staden kostnader, också skulle vara de 
som hade störst möjlighet att påverka valet.26 Genom att den som betalade 
mest i skatt hade störst möjlighet att påverka valen var det förstås ett incita-
ment för inte försöka smita undan skatten.  

Verksamhetens organisering 
Grosshandlarens firma, handelshuset, hade sin bas i familjen och i hushållet. 
Hela hushållet var mer eller mindre involverat i företaget och det fanns inga 
tydliga gränser mellan det privata och det offentliga under 1700-talet.27 Till 
hushållet hörde, förutom kärnfamiljen, olika tjänstefolk, jungfru, drängar, 
pigor och kokerskor samt även personer som var anställda enbart för handels-
verksamhetens skull, såsom kontorsbetjänter.28  

I grosshandlarens vardag var det förmodligen en ganska liten del som 
ägnades åt räkenskaper och bokhållning, det arbetet överläts åt kontors-
betjänten. Däremot ägnades mycket tid åt brevskrivande. Korrespondens 

                                                      
23 Herlitz, N (1924) s. 130 ff. och s. 333, se Eriksson B (1982) s. 311 för en översikt av Stock-
holms administrativa kanaler.  
24 Fällström, A-M & Mäntylä, I (1982) s. 229. 
25 Fällström, A-M & Mäntylä, I (1982) s. 194 ff. 
26 Fällström, A-M & Mäntylä, I (1982) s. 197. 
27 Bull, I (1998) s. 179 och Müller, L (1998) s. 31. 
28 Se Norrby, J (1991) s. 7 f. för ett exempel på vilka personer som ingick i en av Stockholms 
mest framgångsrika handelshus under 1700-talet. 
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mellan handelsmän var flitigt förkommande. Det var viktigt att hålla kontak-
ten med agenter och andra handlare.29 Genom denna korrespondens, och de 
kontakter som grosshandlarna hade i andra länder genom sin fjärrhandel, 
fick han tillgång till information. Information om ekonomiska och politiska 
förhållanden kunde vara avgörande för hans verksamhet.30 Verksamheten för 
en handelsman kretsade inte bara runt varor, han var ofta ägare eller delägare 
till de fartyg som transporterade varor till och från staden. Mäklaruppdrag 
tillhörde många gånger hans uppgifter. Han förmedlade varor och krediter 
mellan olika handelsmän, eller mellan producent och konsument. En annan 
viktig uppgift för handelsmannen var hans bankirverksamhet. Grosshandlarna 
fungerade som långivare och handeln bedrevs till stor del med varukrediter.31 

Kraven på den svenska handelsmannens kunskaper var höga. Han skulle 
känna till olika länders tullar och andra avgifter som skatter, han måste 
känna till olika myntslag, kunna bokhållning, känna till marknader, produk-
tionssätt och olika transportmöjligheter. Hans kunskaper om andra marknader 
och andra länders konsumtionsbehov behövde vara omfattande. För att till 
fullo kunna bedriva fjärrhandel behövde han dessutom ha vissa insikter i 
politiska lägen för att kunna avgöra var eventuella oroligheter höll på att 
bryta ut.32  

Behovet av denna typ av kunskap var inget nytt i och med 1700-talet, utan 
hade funnits ända sen dess att handel på en internationell marknad började 
bli mer omfattande. För att få den kunskap som handelsmannen behövde 
fanns redan på 1100-talet särskilda skolor i Italien som var fristående från 
kyrkan. Dessa skolor hade borgarna själva inrättat för att ge kunskap i 
läsning, räkning och annat som handelsmannen skulle komma att ha nytta av.33  

I Sverige skulle handelslärlingen gå sju år i skola och sedan under fyra år 
vara köpsven. Då lärotiden var till ända skulle den blivande handlaren av-
lägga ett kunskapsprov. Om han blev godkänd var vägen mot ett burskap 
öppen men det krävdes dock inträdesavgifter till flera olika inrättningar.34 
Den långa lärotiden för att bli grosshandlare kunde förkortas om eleven visade 
goda kunskaper i bokhållning och var duktig i främmande språk. Lärotiden 
kunde också bli kortare om lärlingen var son till en handlande och som 
genom sina kunskaper visade att han egentligen var färdigutbildad innan de 

                                                      
29 Price, J M (1989) s. 278. Flera forskare som har beskrivit handelsmän har använt sig av just 
brevkorrespondens. Se till exempel Dahl, G (1998) som studerat handelsmän i Italien under 
1300–1500-tal, Müller, L (1998) som studerar två handelsfamiljer i Stockholm under 1600- 
och 1700-talen, eller Hasselberg, Y (1998) som studerar bruksfamiljen Clason under tidigt 
1800-tal. 
30 Braudel, F (1986) s. 381 f. 
31 Herlitz, N (1924), s. 21 f. 
32 Nováky, G (1993) s. 220 f, se också Braudel, F (1986) s. 380. 
33 Dahl, G (1998) s. 67. 
34 Herlitz, N (1924) s. 122 ff.  
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angivna åren var till ända.35 Att lära sig bli handelsman innebar även praktiska 
övningar, som kunde ske antingen i den egna familjens handelshus eller så 
kunde lärlingen få praktisk övning hos någon handlande i ett annat land.36 
Genom att låta sin son praktisera i ett annat handelshus kunde viktiga 
kontakter knytas eller stärkas mellan de olika handelshusen. 

Den huvudsakliga handelsprodukten för 1700-talets grosshandlare i 
Stockholm var järn. Det var inte ovanligt att järnet utgjorde betydligt mer än 
tre fjärdedelar av de största exportörernas hela exporthandel. Andra varor 
som utmärkte sig i exporthandeln var koppar, mässing, tjära, beck och trä. 
Grosshandlarna importerade även varor; mycket spannmål, men även stora 
mängder salt, socker, tobak och textilier togs in i landet.37 Specialisering på 
endast en vara var knappast möjlig för grosshandlarna, det var för riskfyllt. 
De var tvungna att vara verksamma på flera områden för att sprida riskerna.38  

Men hur fungerade då denna omfattande verksamhet? Hur klarade en 
person av att bedriva både inrikes och utrikes handel och att dessutom finan-
siera den dyra verksamheten? Till stor del var grosshandlarna beroende av 
kontakter med handelshus i andra länder som kunde ta emot och förmedla 
varor. Kontakter med producenter och handlare behövdes inom landet för att 
ha möjlighet att sälja och köpa varor. Framförallt var järnet en viktig vara 
varför handelsrelationer med järnbruken var betydelsefulla. För att gross-
handlaren skulle våga ta vissa mer kostsamma risker fanns ett behov av att 
organisera särskilda delar av verksamheten med andra grosshandlare. Få 
grosshandlare ägde till exempel egna skepp utan flera gick ihop och var del-
ägare i ett eller flera gemensamma skepp. Det fanns flera sådana organisato-
riska lösningar; jag ska nedan diskutera några av dem.  

Gemensam organisering 
Den största exportvaran för handelsmännen var, som sagt, järn. Järnet hade 
fördelar som exportvara, eftersom det inte förstördes av att ligga i lager. 
Däremot var det en vara med flera mellanhänder vilket innebar att krediter 
måste kunna utlovas innan varan till slut såldes. Järnförsäljningen var säsong-
betonad och avkastningen blev därför oregelbunden, men samtidigt behövde 
produktionen finansieras året om. 

I början av 1700-talet stod de utländska järnimporterna för den kredit som 
höll järnproduktionen igång. Järnbruken sålde sin årliga produktion till en 
grosshandlare verksam i någon i en stapelstad, som sedan såg till att pro-
dukten exporterades. Antingen agerade han själv försäljare eller så var han 
kommissionär åt bruket. Möjligheten för grosshandlaren att ersätta bruksäga-
                                                      
35 Hult, P (1934) s. 536. 
36 Braudel, F (1986) s. 380. 
37 Samuelsson, K (1951) s. 76 ff. 
38 Braudel, F (1986) s. 353 f. 
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ren för produkten var genom kredit från utländska handelshus. Grosshandlarna 
förmedlade sedan krediten till bruksägarna som hade ansvar för att samordna 
produktionens olika faser och se till att järnet fanns för export under den 
säsong då skeppen skulle lastas och varan kunde utskeppas. Brukspatronen 
hade i sin tur folk under sig som skulle betalas. Eftersom det var de utländska 
köpmännen som gav kredit till produktionen fick dessa goda möjligheter att 
göra ett bra pris på järnet, något som förstås inte ansågs positivt inom landets 
egna gränser. Det bedömdes viktigt för både grosshandlaren och bruksägaren 
att bli mer självständiga gentemot sina respektive köpare för att försöka 
vinna ett högre pris.39  

Anledningen till att försäljningen av järn gick via grosshandlarna och inte 
direkt från brukspatronen till det utländska handelshuset var att grosshand-
larna var de som hade kontakterna med de stora utländska handelshusen; 
bruksägaren hade mycket sällan resurser att själv kunna organisera försälj-
ningen.40 Flera av handelshusen hade järnbruk direkt knutna till sig, och det 
har i forskningen diskuterats hur förhållandet mellan handelshus och bruk 
egentligen såg ut. En del har hävdat att bruken var alltigenom underställda 
handelshusen och helt i deras händer.41 Senare forskning menar att även om 
det säkert fanns bruk som hamnade i beroendeställning fanns det många bruk 
som stod självständiga gentemot handelshusen.42 Eftersom man vill försöka 
minska de utländska järnköparnas inflytande över handeln startades, efter 
flera år av diskussioner, Jernkontoret år 1747. Tanken var att Jernkontoret 
skulle fungera som en intresseorganisation och kreditinstitut för den svenska 
järnnäringen. För att inte priset på järnet skulle sjunka i tider av brist på ef-
terfrågan skulle Jernkontoret även stödköpa järn.43 

Genom bildandet av Jernkontoret gjorde man en gemensam lösning på de 
problem som aktörerna på marknaden erfor i samband med avsättningen av 
järnet. Det finns fler sådana exempel. Tre år efter bildande av Jernkontoret 
bildades Saltkontoret. Dess uppgift var att se till att det alltid fanns salt i 
landet och att priserna inte fluktuerade för mycket. Salt var, till skillnad från 
järn, en vara som fördes in i landet.44 Problemet med järnhantering var, som 
beskrevs ovan, möjligheten att finansiera den inhemska verksamheten utan 
att göra sig beroende av utländska köpare. Då det gällde saltet handlade det 
om att helt enkelt säkra utbudet. Här hade grosshandlarna intressen som 
återförsäljare av salt inom landet.  

                                                      
39 Boëthius, B & Kromnow, Å (1947) s. 9 f., Hildebrand, K-G (1987) s. 147 ff. 
40 Heckscher, E F (1949) s. 681. 
41 Samuelsson, K (1951) s. 102. 
42 Fritz, S (kommande), se Hildebrand, K-G (1987) s. 150 f. för en längre diskussion om hur 
synen på förhållandet mellan bruk och handelshus har förändrats inom forskningsfältet. 
43 Boëthius, B & Kromnow, Å (1947) s. 147. 
44 Carlén, S (1997) s. 115. Carlén beskriver Saltkontorets uppgifter som ”en blandning mellan 
en social skyddsinrättning och ett aktivt exportråd”. 
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Det var inte bara ifråga om enskilda varor som grosshandlarna slog sig 
samman; de bildade också gemensamma handelskompanier, det mest kända 
är det Svenska ostindiska kompaniet, grundat i Göteborg 1731. Även ett 
levantiskt kompani med inriktning på handel på Medelhavet upprättades 
under 1730-talet.45 Kompanihandeln fick privilegier från staten och fick 
monopoliserat handelstillstånd mellan ett visst antal år, så kallade oktrojer. 
Den första oktrojen gav Ostindiska kompaniet ensamrätt på ostindisk handel 
i 15 år. De första privilegierna som utdelades innebar att kompaniets direk-
tion fick stor makt eftersom privilegierna var utställda på ett par enskilda 
personer och inte på kompaniet som ett företag. Under kompaniets mer än 
80-åriga historia kom dock aktieägarnas inflytande allt mer att öka. Det 
fanns ett toppskikt på knappt tio handelshus som fördelade den största delen 
av kompaniet mellan sig men det totala antalet delägare var uppemot 200. 
De allra flestas andel var mycket liten.46 

Efter den första oktrojen, som i stort sett hade varit en angelägenhet enbart 
för Göteborgs borgerskap, började allt fler grosshandlare i Stockholm att bli 
delaktiga i affärerna. Flera av direktionstjänster inom kompaniet gick i arv 
varför vissa handelsfamiljer var involverade i företaget i ett par generationer.47 
Ostindiska kompaniet var ett företag (eller formellt sett fler då företaget 
upplöstes efter varje oktroj för att sedan ombildas då nästa privilegier gavs) 
som omsatte mycket pengar. Att bygga och utrusta ostindiefararna var ingen 
billig affär, och lasten de kom tillbaka med till Sverige gav goda vinster. Det 
hände förstås att skepp förliste vilket medförde stora förluster framförallt 
innan det fanns möjlighet att försäkra skeppen.48 

Ett beslut om att inrätta ett svenskt sjöförsäkringsföretag fattades av riks-
dagen och följdes upp av regeringen år 1739, företaget kallades Sjöassurans-
kompaniet. Beslutet togs efter flera års diskussioner om inrättandet av ett 
dylikt företag. Det slutgiltiga förslaget författades av Handels- och manu-
fakturdeputationen och undertecknades av en representant från varje stånd i 
deputationen. Sjöassuranskompaniet fick ensamrätt på handhavande av sjö-
försäkringsfrågor i landet i 12 år framåt. Det hade tidigare varit möjligt för 
svenska skeppsägare att försäkra skepp men de hade då fått vända sig till 
utländska, framförallt holländska, försäkringsbolag.  

Skepp kunde försäkras mot skador och andra olycksfall samt mot sjöröveri. 
Sjöassuranskompaniet finansierades genom aktier, eller lotter. Aktierna var 1 
000 stycken och kostade 1 000 daler silvermynt styck. Endast en femtedel av 
                                                      
45 Se exempelvis Kjellberg, S T (1975), Frängsmyr, T (1976), Åberg, M (1988) och Müller, L 
(1997) angående Ostindiska kompaniet. Se Hahr, G (1966) s 46 ff. för en närmare beskrivning 
av det levantiska kompaniet. 
46 Hansson, H (1979) s. 45 f. 
47 Frängsmyr, T (1976) s. 31 ff. och Åberg M (1988) s. 31 ff. Uppgifter om fördelningen av 
andelarna i kompaniet har endast stått att finna efter den tredje oktrojen, vilket också är de 
förhållanden som diskuteras i texten. 
48 Frängsmyr, T (1976) s. 43 ff. 
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priset var aktieägarna tvungna att lämna till kompaniet. Den resterande delen 
fanns kvar hos aktieinnehavarna men skulle fungera som en garanti vid 
eventuellt behov av mer kapital. Den femtedel som kom till kompaniet 
insattes i Riksbanken till en ränta av 4,5 procent. De pengarna kunde kom-
paniets direktion och aktieägarna använda när det behövdes. I styrelsen för 
kompaniet skulle en adelsman och tre köpmän sitta. Det var således en 
övervikt av köpmän i styrelsen, det var också från denna grupp som de mest 
försäkringsintresserade personerna befann sig.49  

De ovannämnda organisationerna är inte de enda exemplen på hur handels-
männen velat förbättra handelns lönsamhet genom att gemensamt organisera 
sig. Under 1700-talet fanns även kompanier som var till för att stödja manu-
fakturerna50 och arrangemang för att försöka få befolkningen att se mer 
positivt på tullarna och för att garantera en effektivare indrivning av den-
samma, där borgarna hade företräde att bli lottägare i bolaget.51 På 1600-talet 
hade både ett kopparkompani52 och ett tjärkompani53 bildats. De organisationer 
som hittills diskuterats mer ingående är några exempel på relativt framgångs-
rika arrangemang som fanns för att underlätta för handelsrörelserna. Det var 
dock inte alltid som det gick bra. 

Samma år som Jernkontoret startade inrättades ett så kallat växelkontor. 
Kontorets uppgift var att hålla nere kursen genom att sälja växlar till utlandet 
som understeg marknadsvärdet. Handelsbalansen ansågs nämligen som den 
viktigaste faktorn för att behålla värdet på de inhemska sedlarna. Växelkon-
toret kom att drivas i privat regi i överenskommelse mellan finansdeputationen 
och ett fåtal köpmän som skulle driva verksamheten. Växelkontorets verk-
samhet löpte under ett från början fastslaget antal år och när de var till ända 
startades ett nytt kontor, så formellt sett handlade det om flera växelkontor. 
Under knappt tio år fungerade växelkontoren relativt hyggligt men i mitten 
på 50-talet försvårades de internationella affärerna vilket gjorde att kurserna 
steg och 1756 började den svenska inflationen bli riktigt allvarlig.54  

När det blev politiskt skifte från hattarna till mössorna vid riksdagen 
1765/66 gjorde mössorna allmän räfst angående Sveriges statsfinanser. De 
grosshandlare som hade varit aktiva i växelkontoret beskylldes för den infla-
tion som rådde i landet och anklagades dessutom för att ha försökt sko sig 
själva ekonomiskt genom sitt arbete inom växelkontoret. Domen blev hård 
med både ekonomiska och frihetsberövande straff för de som varit inblandade. 
Mössorna utförde även räfst mot flera andra organisationer, bland annat 

                                                      
49 Söderberg, T (1935) se kapitel 6, särskilt s. 166–173.  
50 ”Manufakturkontoret” (1956). 
51 ”Generaltullarrendesocieteten” (1954). 
52 Nyström, P (1954a). 
53 Nyström, P (1954b).  
54 Montgomery, A (1918) s. 23 ff. 
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Jernkontoret och Ostindiska kompaniet, men det resulterade inte i lika hårda 
domar som mot växelkontoret.55  

Möjligheten att låna pengar var något handelsmännen fick lösa utanför 
den formella kreditmarknaden. Visserligen fanns det en riksbank, år 1668 
bildades Riksens Ständers Bank, men den kom aldrig att spela någon större 
roll för handelshusens låneverksamhet.56 Handelsmännen löste sina kredit-
problem vid sidan av Riksbanken. Genom till exempel goda kontakter med 
utländska handelshus kunde de i Sverige etablerade handelshusen köpa sin 
import på kredit. En inhemsk lånemarknad kom till stånd via handelshusen, 
där handelsmännen på grund av de vinster de gjorde kunde låna ut pengar 
både till andra företag och till privatpersoner. Riksbanken hade en svår kon-
kurrent i den privata lånemarknaden. Lån mellan privatpersoner var den 
typen av icke formell låneverksamhet där flest personer var inblandade och 
förekom i alla samhällsklasser.57 Olika organisationer såsom Jernkontoret, 
Saltkontoret och Manufakturdiskonterna fungerade dessutom som kredit-
givare.58 

Riksbankens lån var begränsade till att kunna låna mot säkerhet i form av 
olika förmögenhetsföremål eller mot panter. Frågan om att kunna genomföra 
kortfristiga lån där namnet räckte som säkerhet diskuterades under många år 
under frihetstiden. En av Stockholms stads mest framstående grosshandlare 
föreslog på 1730-talet att ständerna skulle vara med och sponsra en fond för 
att kunna överta växlar och utbetala växelbeloppet i förtid med avdrag, så 
kallade diskontering, för att på så sätt underlätta handelsverksamheten. Först 
nästan 40 år senare, 1773, inrättades Diskontkompaniet som blev ett eget 
organ, det vill säga det löd inte under Riksbanken.59 Att förslaget kom från en 
grosshandlare tyder på att den kreditgivning som fanns inte var tillfredsstäl-
lande, trots att handelshusen och de enskilda aktörerna kunde låna sinsemellan 
både för att betala varuleveranser och låna till investeringar. Åtminstone 
delar av borgerskapet saknade en institutionaliserad lånemarknad.  

Ett flertal organisationer såg alltså dagens ljus under mitten av 1700-talet. 
Grosshandlarna själva var ofta med att driva fram och sedan styra dessa or-
ganisationer. Detta är exempel på det ökade handlingsutrymme som medgavs 
under frihetstiden och med ett ideologiskt tänkande som gick ut på att försöka 
gynna handeln i stor utsträckning. Även om organisationerna som diskuterats 
gynnande alla dem som drev fjärrhandel visar inte minst exemplet Ostindiska 
kompaniet att det i första hand var de välbärgade som till fullo kunde nå 

                                                      
55 Carlsson, S (1979) s. 175 f. Se även Muller, L (2002) som beskriver växelkontorens 
uppgång och fall. 
56 Se till exempel Nygren, I (1985) s. 18 f., Fritz, S (1967) s. 13 ff. 
57 Nygren, I (1981) s. 13 ff. 
58 Se Samuelsson, K (1951) kapitel IV, del A och B för en utförlig diskussion om möjlig 
kreditgivning för Stockholms grosshandlare under perioden. 
59 Fritz, S (1967) s. 125 ff. 
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ekonomisk vinning av de nya organisationerna. Frihetstidens mer liberala 
styre med riksråd och riksdag som styrande organ öppnade för mer makt åt 
fler grupper men i konkreta exempel var det ändå stor skillnad på vilka som 
kunde utnyttja denna nya frihet. 

Världslig och andlig makt 
Initiativ till de ovan diskuterade organisationerna kom ofta från borgarna 
själva men att de fick möjlighet att fungera berodde på att staten accepterade 
förslagen. De nya arrangemangen för handeln uppkom under frihetstiden, en 
period då kungens makt var begränsad, åtminstone jämfört med stormakts-
tiden och den gustavianska tiden. 1700-talet kan politiskt delas upp i tre 
olika perioder. Fram till Karl XIIs död hade kungen all makt, Sverige låg i 
krig och statsfinanserna gick åt till att finansiera krigen. Frihetstiden, mellan 
1719 och fram till Gustav IIIs statskupp präglades av att riksråd och riksdag, 
styrde landet. Under den här perioden antog riskdagen landets första gemen-
samma lag. När sedan Gustav III tog makten 1772 avskaffades partierna och 
kungen fick återigen mer makt. Näringslivsmässigt var 1700-talet en tid då 
den agrara tillväxten tog fart, framförallt från andra halvan av 1700-talet, och 
befolkningen i landet ökade. Utrikeshandeln ökade under perioden och en 
näringspolitik som skulle skydda de inhemska manufakturerna började drivas. 
1700-talet är således ett århundrade då landet genomgick flera förändringar 
vilket påverkade hur landet styrdes och människorna som bodde i landet. 

Det ekonomiska tänkandet som dominerade under 1700-talet i Sverige 
diskuterades i kapitel 1, liksom att befolkningen var uppdelad efter olika 
stånd. De ekonomiska debatterna var dock inte nya i och med 1700-talet. 
Även århundradet innan hade det debatterats på vilket sätt ett lands ekono-
miska tillväxt påverkades av utrikeshandel och affärsverksamhet. Det fanns ett 
starkt behov av förtroende både mellan handelsmän sinsemellan och förtro-
ende till den egna staten. Staten skulle framstå som stark och rättvis framhöll 
dåtidens debattörer. Man menade att det var en fördel för ett land om det var 
lätt för nya köpmän att etablera sig, vilket ansågs medföra bland annat en 
positiv konkurrensmiljö.60  

Fysiokraternas idéer slog igenom under den andra halvan av 1700-talet. 
De såg jordbruket som den främsta källan till ett lands välgång. Tidigare 
hade inte jordbruket setts som oviktigt, men att handeln och industrin hade 
varit viktigare områden att satsa på. Politiskt ville fysiokraterna värna om 
individens frihet och säkerhet och genom en stark furstemakt slå vakt om 
egendomsrätten. Båda dessa strömningar påverkade hur Sverige utvecklades 
rättsligt sett.61 

                                                      
60 Magnusson, L (1999) s. 176 ff. 
61 Inger, G (1986) s. 125 f. 
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Den ökade kyrkliga makten kan förklaras med det tilltagna självstyre som 
kyrkan fick när enväldet föll och frihetstiden började. Kyrkans inverkan på 
det dagliga livet och på den enskilde personens möjlighet till agerande var 
stort. Alla skulle regelbundet gå i kyrkan. Från kyrkans håll arbetades det 
intensivt för att disciplinera församlingsborna. Vad kungen och statskyrkan 
anbelangade fanns endast en tro som var rätt; något som dock från och med 
sent 1600-talet började ifrågasättas. Nya religiösa grupper växte fram som 
inte till fullo accepterade den ortodoxa lära som staten och kyrkan ville göra 
gällande.62 De personer som inte bekände sig till landets tro ställde sig dock 
inte bara utanför trons gemenskap. Enligt läran ställde sig denne utanför hela 
gemenskapen i samhället. Genom att delta i nattvardsgudstjänster visade 
individen att denne var lojal med samhället. Nattvarden var obligatorisk och 
skulle tas minst en gång i kvartalet.63  

Samtidigt som nya icke-statliga trosövertygelser, som pietismen växte 
fram, genomgick samhället en sekularisering och intresset för gudstjänster 
minskade under 1700-talet. Minskningen skedde både på landsbygden och i 
städerna. Stockholm brukar i forskningen förklaras som den första staden där 
kritiken märktes. Kyrkans män försökte förstås motverka dessa tendenser, 
bland annat genom att varna församlingarna för deras beteenden. I Stockholm 
sändes till och med polispatruller ut om söndagarna för att se till att folk kom 
till gudstjänsterna.64 Även om gudstjänsterna var ett tvång och intresset för 
dem minskade under perioden fick de som deltog sig mer till livs än bara 
själva predikan. Under gudstjänsterna förkunnades världsliga nyheter som 
kungliga förordningar eller nyheter som rörde det lokala livet. De förordningar 
som kom från statsmakten var i flera fall ett försök att genom dessa stärka 
statens ideologi.65  

Efter det att lagen antagits 1734 och stadsfäst 1736 kom det ett flertal för-
fattningar under 1700-talet, i form av tillägg till den antagna lagen. Inte minst 
kom det författningar rörande näringslivet.66 De tidigare landslagarna67, som 
vuxit fram i ett utpräglat bondesamhälle och hade mycket lite att säga som 
reglering av handeln. Handelsbalken som den utformades år 1734 bestod av 
18 olika kapitel, och behandlar bland annat lagar om hur köp skall genom-
föras, lagar för stapelstäder och uppstäder, hur man vinner burskap, om pant 
och borgen med mera. I handelsbalken reglerades hur, var och av vem handeln 
fick bedrivas. Lagen gjorde skillnad mellan olika typer av handelsverk-
                                                      
62 Tillhagen, C H (1967) s. 56 ff. och Brohed, I (2006) s. 69 f. 
63 Bergfeldt, B (1997) s. 60 f. 
64 Gustafsson, B (1963) s. 148 och Bergfeldt, B (1997) s. 17 f. 
65 Villstrand, N E (2006) s. 51 ff. 
66 Se Melkersson, M (1997) s. 54 där olika författningar rörande handeln under 1730- och 40-tal 
diskuteras.  
67 Se Westman K-G (1934) och Holmbäck, Å (1934) för en redogörelse över 1734 års till-
komst. Se Malmström, Å (1934) inledningen där 1734 års lag jämförs med mer modern lag-
stiftning. 
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samhet, grosshandlare och minuthandlare. Det var förbjudet för en och samme 
person att driva båda formerna av näring samtidigt. En och samma person 
fick inte enligt heller äga burskap i två olika städer. 

Lagen begränsade på många sätt möjligheterna att bedriva näring och de 
författningar rörande näringen som tillkom behandlade i huvudsak möjlig-
heterna att lätta på näringstvånget.68 Den lag som hade antagits 1734 var 
förstås rådande och skulle åtföljas. Men det fanns utrymme att förändra och 
förbättra utgångsläget. De olika institutioner rörande handeln som instiftades 
under 1700-talet och som ovan diskuterats, till exempel Jernkontoret och 
Saltkontoret, med flera, visar att det var möjligt för handelsmännen att på-
verka förhållandena. Genom politiskt inflytande ökade utsikten att påverka 
och exemplet med växelkontoren visar på vikten av politiskt inflytande. 
Fram till riksdagen 1765/66 hade den politiska makten i borgarståndet legat 
hos hattarna under många år. Hattarna hade starkt stöd från de rika järn-
exportörerna och flera av de ledande grosshandlarna var själva politiskt aktiva. 
Bland annat kunde de sitta som talmän för borgarståndet vid riskdagarnas 
sammankomster. De olika organisationerna som grosshandlarna var med om 
att skapa, både de som gick bra och de som gick mindre bra, visar på deras 
möjlighet att påverka den egna verksamheten. Den möjligheten var inte lika 
stor för alla. Det var ofta samma grosshandlare som var drivande vid 
instiftandet av flera av de ovan diskuterade organisationerna. Ett fåtal personer 
var med om att starta Jernkontoret och Saltkontoret. De var stora aktieägare i 
Ostindiska kompaniet och delaktiga i växelkontoret. De som betalade mest i 
skatt hade mest att säga till om vid val och kunde i större utsträckning vara 
med och bestämma vilka personer som skulle hamna i magistrat och vilka 
som skulle representera stadens borgerskap i riksdagen. Skatten var baserad 
på deras förmögenhet69 vilket medförde att de ekonomiskt mest välbeställda 
hade störst möjlighet att påverka politiskt. 

Ekonomiska förhållanden 
Borgerskapet i Stockholm hade en del ekonomiska skyldigheter till staden, 
bland annat att finansiera en stor del av hovstaten och inkvartering för landets 
trupper, tillfälligt och permanent. Borgarna skulle även bekosta stadsvakten 
och de båtsmän som behövdes för flottan. Redan under medeltiden hade 
borgerskapet taxerats för dylika utgifter. Avgiften kallades då för skottet 
men kom efter hand att omtalas som ordinarie kontribution. Kontributionen 
uttaxerades varje år till den summa som behövdes för att finansiera in-
kvarteringen, stadsvakten och flottan men även andra mindre utgifter kunde 

                                                      
68 Se Hult, P (1934) s. 555 ff. för en sammanfattande genomgång av oppositionen mot närings-
tvånget från andra halvan av 1700-talet till näringsfrihetens införskaffande. 
69 Se kapitel 3 avsnittet Borgerskapets taxering för en redogörelse för hur skatten beräknades 
för de enskilda grosshandlarna. 
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ombesörjas med hjälp av kontributionen.70 Vilket belopp som behövdes för 
att täcka utgifterna samlades i en så kallad gravationslista.71 Borgarna betalade 
förutom en ordinarie kontribution också en allmän. Den ordinarie kontri-
butionen skulle täcka ovan nämnda omkostnader som betungade staden, 
medan den allmänna kontributionen gick till staten.72 

Vilken taxerad summa som skulle inkasseras från var och en sköttes inom 
borgerskapet och det var borgarna själva som såg till att de som hade bor-
garnas förmåner också var med och dela på det ekonomiska ansvaret. Från 
början var det Stockholms magistrat som bestämde hur kontributionen skulle 
drivas in och på vilket sätt den skulle förvaltas. Detta ändrades från tidigt 
1700-tal och borgarna fick då själva ett större inflytande när det gällde taxe-
ringen. Förändringen berodde på att flera borgare ansökte om nedsättning 
(bemedling) av skatten, varför en kommission tillsattes för frågor rörande 
kontributionen. Från början var nio handlande och fyra hantverkare verksamma 
i denna bemedlingskommission med uppgift att pröva kontributionsfrågor. 
Borgerskapet självt utsåg vilka som skulle sitta i kommissionen.73 Antalet 
ledamöter och fördelningen över handlande och hantverkare varierade och 
efter ett antal år bestämdes att varje år skulle ett par ledamöter bytas ut. 
Någon större regelbundenhet i ombytena blev det dock aldrig.74  

År 1719 begärde företrädare för stadens borgare att borgerskapet självt 
genom bemedlingskommissionen skulle få förvalta kontributionen. Detta 
beviljades av magistraten den 10 juni 1720. Från och med år 1722 skiljdes 
handelssocieteten och skråna från varandra och skatt togs ut proportionellt 
från var och en i varje grupp. På så sätt kunde skatten jämkas inom samma 
societet mellan yrkesbröderna.75 Att borgerskapet fick möjlighet att självt 
förvalta skatten var en viktig del i den frigörelse från magistraten som bor-
gerskapet genomdrev under frihetstidens början.76 

Även om rätten att bestämma över kontributionen givits till hela borger-
skapet var det framförallt de som tagit ansvar för finanserna under de eko-
nomiskt tunga krigsåren som den första tiden drev kommissionens arbete.77 
Då kommissionen varit verksam i tio år ville de sittande ledamöterna friställas, 
vilket också skedde. Därefter fanns det allmänt inom kommissionen en mot-
vilja mot att besluta om nya stora utgifter. Det som inte kunde låta vänta på sig 
hänsköts ofta till magistraten och de äldste.78 Detta innebar i förlängningen 

                                                      
70 Boëthius, B (1943) s. 39 ff. 
71 Corin, C F (1938) s. 168. 
72 Boëthius, B (1943) s. 40 ff. 
73 Boëthius, B (1943) s. 51 f. 
74 Boëthius, B (1943) s. 237 f. 
75 Boëthius, B (1943) s. 60 ff. 
76 Corin, C F (1938) s. 170 
77 Boëthius, B (1943) s. 69. 
78 Boëthius, B (1943) s. 238. 
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att från och med år 1748 hade bemedlingskommissionen ingen rätt (något de 
själva hade varit med om att driva fram) att besluta om kontributionen längre. 
Den rätten övertogs nu av kronouppbördsmän. Kommissionen förvaltade 
därefter inte längre statliga medel och pengarna användes istället till 
omsorgen om behövande ledamöter och deras efterlevande.79 

Kapitel 2 har inletts med att diskutera vilken politisk makt som medgavs 
under frihetstiden och hur grosshandlarna på olika sätt fann att utnyttja detta. 
Bland annat genom att flertalet organisationer som underlättade deras handel 
kom till stånd. Möjligheten att påverka var dock inte jämnt fördelat genom 
hela grosshandlargruppen. Ju mer skatt en grosshandlare betalade desto 
större möjlighet hade han att få vara med och fatta politiska beslut. Det är 
också viktigt att komma ihåg att även om handeln många gånger främjades 
och grosshandlarna som grupp kunde påverka sin verksamhet var de fortfa-
rande underordnade samhällets gemenskap där bland annat kyrkans makt var 
stor.  

När nu en generell förståelse för grosshandlarnas situation i Stockholm 
under 1700-talet har givits är det dags att formulera de specifika frågor som 
ska besvaras i avhandlingen för att därigenom uppnå syftet, att förklara hur 
och varför grosshandlarna agerade som de gjorde.  

Stockholms grosshandlare i fokus 
Inom svensk forskning saknas mer omfattande studier som behandlar en 
större grupp av grosshandlare och utifrån flera aspekter. De undersökningar 
som gjorts har antingen koncentrerats på ett fåtal personer, haft specifika 
urvalskriterier eller enbart behandlat vissa delar av verksamheten. Deras 
finansiella, politiska och, i viss mån, sociala liv har av olika forskare och i 
olika grad tidigare undersökts; dock har inte alla dessa aspekter varje gång 
undersökts för hela gruppen. Ett tvärsnitt av de grosshandlare som var aktiva 
vid mitten av 1700-talet analyseras i den här avhandlingen. Urvalet baseras 
inte på vilken förmögenhet de hade eller vilken typ av varor de handlade 
med utan på om de var aktiva som grosshandlare. Alla personer som aktivt 
drev handelshus runt 1700-talet mitt ingår i studien. 

Egentligen bygger avhandlingen på två frågor: hur agerade grosshandlarna 
och varför agerade de så? Det är givetvis inte möjligt att undersöka alla 
infallsvinklar som kan påverka en person och/eller en grupps agerande varför 
jag är tvingad att göra vissa val. Valen jag gör utgår från aspekter som i den 
tidigare forskningen har lyfts fram som viktiga för grosshandlarnas verk-
samhet.  

Något som flera forskare fokuserat på är den rikedom grosshandlarna be-
satt. Det finns en allmänt accepterad bild av grosshandlaren som mycket 
                                                      
79 Boëthius, B (1943) s. 269 f. 
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välbeställd. Jämförs 1700-talets grosshandlare med andra grupper inom då-
tidens borgerskap visar sig den bilden stämma. I en jämförelse mellan olika 
skattenivåer för Stockholms borgerskap under 1760-talet klarläggs skillna-
derna som stora. Grosshandlarna hade i genomsnitt ett skattetryck som var 
mer än två och en halv gång så hög som den handelsgrupp som hade den 
näst högsta taxeringen. Det blir likaså tydligt i redovisningen att skillnaden 
inom den egna grosshandlargruppen var stor.80 Denna skillnad har framkommit 
i nyligen presenterad forskning som också visar på att de ekonomiska 
ojämlikheterna ökade bland grosshandlarna under 1700-talet.81 Den stora 
rikedom som ändå flera av dem skaffade sig gjorde att gruppen har betraktats 
som en social elit där livsstilen och välståndet har jämförts med adelns 
livsföring. Giftermål mellan de båda stånden förekom också.82 Den exklusiva 
livsföringen uppfattades som ett hot av den samtida adeln varför det påstås 
att, för att markera skillnaden, bördsadeln började kalla de rika grosshand-
larna för Skeppsbroadel.83 Att just ordet Skeppsbro valdes som epitet stammar 
från att flera grosshandlare ska ha varit bosatta främst vid denna plats. Namnet 
Skeppsbroadel har levt vidare och blivit ett allmänt vedertaget begrepp 
framförallt i de översiktsverk där Stockholms grosshandlare omnämns.84 

Hur kunde de bli så rika? Handel med järn och de privilegier som gross-
handlarna hade har angetts som förklaring. Detta klarlägger också varför de 
ekonomiska skillnaderna var stora inom gruppen. När den internationella 
marknaden expanderade kom vinsterna till dem som sysslade med fjärrhan-
del. De som inte handlade med järn utan mer agerade på den inhemska 
marknaden gjorde sig inte lika stora förmögenheter.85 De som kontrollerade 
produktionen av järn, det vill säga bruksägarna, hade ingen möjlighet att 
själva skaffa sig den kunskap eller de kontakter som krävdes, utan var i behov 
av experten, det vill säga handelsmannen. Beroendet av personlig kontakt på 
andra orter var således stark för dem som sysslade med handel och detta 
föranledde många invandrade handelsmän att bedriva handel med sina forna 
hemländer. Koncentrationen av handeln var ojämnt fördelad och de allra flesta 
grosshandlare hade troligen en ganska undanskymd roll. Den likställdhet, 
vilket eftersträvades av lagstiftarna, mellan personer som hade samma näring 
saknade fäste i verkligheten.86 

Hur handelshusen finansierade sin, ofta kostsamma, verksamhet beskriver 
forskaren i ekonomisk historia Kurt Samuelsson i den första doktorsavhand-
lingen som skrevs om Stockholms handelshus. I undersökningen ingår de 26 

                                                      
80 Brolin, P-E (1953), bilaga B. 
81 Lindberg, E (2007) s. 10 ff. 
82 Magnusson, L (1997) s. 270 f. Samulesson, K (1951) s. 106. 
83 Forsstrand, C (1916) s. 12. 
84 Se till exempel Högberg, S (1967), Hedenborg; S & Kvarnström, L (2006), Nyberg, K (2007). 
85 Lindberg, E (2007) s. 12 ff. 
86 Heckscher, E F (1957) s. 681 f. 
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största handelshusen som var verksamma under perioden 1730–1815.87 Gross-
handlaren var en mångsysslare men den centrala verksamheten var varu-
handeln, det var där resurserna i första hand skapades och det var varuhandeln 
som ledde till snabba pengar. På längre sikt kunde sedan dessa pengar 
investeras i fasta egendomar som exempelvis bruk. Genom att hålla varor i 
lager kunde profiten ökas. Samuelsson menar att verksamheten ofta skapades 
utan några större kapitaltillgångar och att det var den första generationens 
handelsmän som drev de stora handelshusen.88 Trots att en del av Samuelssons 
resultat på senare tid har hävdats vara feltolkade av andra forskare89 finns det 
inslag i Samuelssons studie som väcker ytterligare frågor och som är 
relevanta för den här avhandlingen. 

I en fotnot till exempel, redogörs för släktförbindelser köpmännen mellan 
där flera familjer länkas samman genom äktenskap. De familjer som ingår i 
exemplet var alla handelsfamiljer som drev jämförelsevis stora handelshus 
och Samuelsson menar att detta exempel räcker för att visa att grosshandlar-
nas äktenskapsmönster var vad Samuelsson kallar dynastiskt.90 Runt detta 
påstående finns det förstås frågor kvar att besvara i en undersökning som 
fokuserar på människors agerande. Samuelsson diskuterar enbart de stora 
handelshusen; hur de grosshandlare som bedrev företag med mindre omsätt-
ning gifte sig framgår inte. Det står inte heller klart vad som uppnåddes genom 
denna typ av giftermål, till exempel om de personer grosshandlarna skapade 
släktband med hade betydelse i den finansiella verksamheten.  

Äktenskapets centrala betydelse för grosshandlarna har diskuterats även i 
senare forskning. Grosshandlarna gifte ofta in sig i andra grosshandlarfamiljer 
och äktenskapet har setts som ett sätt att förmedla kunskap och pengar inom 
sin egen grupp.91 

Samuelsson visar att de stockholmska grosshandlarna hade en internatio-
nell prägel. Flera av handelsmännen var invandrade till landet. Vissa invand-
rade för att de som unga köpmän blev utsända av sina familjer som en del av 
utbildningen till handelsmän, andra var agenter vilka bildade filialer i andra 
länder. Det fanns också de som hade flytt från sina länder på grund av till 
exempel religionsförföljelse. Flera av de stora handelshusen hade ägare med 
utländsk bakgrund och det var en grupp som ekonomiskt klarade sig bra i 
Stockholm.92 Samuelsson menar att det var skillnad på vilken typ av handel 
som människor med olika bakgrund ägnade sig åt, britterna köpte och tyskarna 

                                                      
87 För en genomgång av vilka handelshus som ingår i studien, se Samuelsson, K (1951) s. 25–31. 
88 Samuelsson, K (1951) s. 122 f. 
89 Fritz, S (kommande) menar till exempel att när Samuelsson (1951) på s. 99 ff. beskriver hur 
handelshusen knöt bruken till sig under näst intill tvångsliknande förhållande är detta en stark 
överdrift. Fritz egna studie visar på betydligt vänskapligare band mellan bruk och handelshus. 
90 Samuelsson, K (1951) s. 218 f., fotnot 24. 
91 Bull, I (1998) s. 123 ff., Müller, L (1998), s. 245 ff. 
92 Samuelsson, K (1951) s. 38 f. och s. 72. 
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sålde.93 Hur de invandrade handelsmännen togs emot i Sverige och vilken 
betydelse de fick för bland annat kreditgivning har även studerats av andra 
forskare.94 Däremot har deras agerande i förhållande till de infödda handels-
männen inte tidigare diskuterats. Betedde de sig i övrigt som en grupp för sig 
eller var deras agerande liknande som de grosshandlare som var infödda 
svenskar? 

Vidare menar Samuelsson att grosshandlare hade möjlighet att starta han-
delshus utan några större personliga förmögenheter. De kunde arbeta sig upp 
inom andra handelshus för att sedan starta eget. Detta menar Samuelsson ska 
ha gällt både de invandrade köpmännen liksom de svenskfödda.95 Annan 
forskning visar att grosshandlarna åtminstone under 1760-talet i stor utsträck-
ning kom från familjer där fadern var grosshandlare eller ämbetsman.96 Det 
borde ha haft betydelse då sonen började sin verksamhet. Samuelssons 
påstående blir intressant att undersöka utifrån utsagan om behovet av nätverk, 
Müllers teori om social reproduktion och Samuelssons egen idé om det 
dynastiska äktenskapsmönstret. Vilken roll spelade familjen egentligen för 
grosshandlarna? Vad hade de själva för bakgrund? Kom de verkligen in på 
marknaden mer eller mindre med två tomma händer? 

Utifrån de teoretiska begrepp som presenterades i kapitel 1 och den kun-
skap som delvis redan finns om Stockholms grosshandlare under 1700-talet 
är det nu möjligt att förklara vilka delar av grosshandlarnas agerande som 
kommer att belysas. 

Vikten av äktenskap har lyfts fram vid flera tillfällen, detta ska nu analy-
seras för hela gruppen och jag ska fördjupa kunskapen om det fanns skillnader 
inom gruppen av grosshandlare när det gäller äktenskapsstrategier. Detta ska 
följas upp genom att analysera relationen mellan familjenätverk och finansiellt 
nätverk. Detta kopplas tillbaka till begreppen rationellt eller traditionellt 
beteende, där det traditionella står för en nära koppling mellan familj och 
ekonomi.  

Den bild som återkommit om gruppen som en ny social elit med adliga 
beteenden kommer att beskrivas utifrån konsumtion. Här kommer agerandet 
att kopplas till Bourdieus kapitalbegrepp. Hade alla inom gruppen behov av 
samma typ av kapital? Vad spelade den ekonomiska situationen för roll när 
det gällde vilken typ av vara som konsumerades? 

Slutligen kommer de grosshandlare som hade utländsk härkomst att särskilt 
jämföras med inhemska grosshandlare för att ytterligare komma åt eventuella 

                                                      
93 Samuelsson, K (1951) s. 45. 
94 Hamilton, J (1949). 
95 Samuelsson, K (1951) s.214 f. 
96 Brolin, P-E (1953) s. 91. Brolin visar i sin undersökning att en tredjedel av de grosshand-
larna Brolin beskriver hade antingen fäder med samma yrkesbakgrund som de själva eller 
hade fäder som var ämbetsmän.  
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olikheter i agerande. Valdes olika strategier beroende på om grosshandlaren 
var svensk eller utländsk? 

Avhandlingen är disponerad på följande sätt: 
Kapitel 3 innehåller en presentation av grosshandlare från en ekonomisk 

synpunkt. Aktörernas ekonomi som verksamma handelsmän diskuteras samt 
vilken ekonomisk situation som var aktuell vid grosshandlarens död. Kapitlet 
syftar till att visa de ekonomisk differentiering och till att skapa olika jäm-
förelsegrupper. 

I kapitel 4 diskuteras grosshandlarnas sociala bakgrund samt deras gif-
termålsmönster. Här kommer äktenskapsstrategier att utkristalliseras och 
grosshandlarnas olika strategier jämförs sinsemellan. Jag ska även diskutera 
hur grosshandlarnas barn gifte sig utifrån tanken att även deras äktenskap 
kunde påverka grosshandlarens verksamhet. 

I kapitel 5 tar jag upp förhållandet mellan grosshandlarnas låneverksamhet 
och deras sociala kontakter. Här ställs det finansiella nätverket i relation till 
det sociala.  

Det sjätte kapitlet behandlar grosshandlarnas boende- och konsumtions-
mönster. Boendet är en del av konsumtionen men kommer att behandlas för 
sig för att sedan följas av en analys av vilken typ av övrig konsumtion som 
grosshandlarna ägnade sig åt. Konsumtionen analyseras som en del av gross-
handlarnas strategier. Olika föremål visar på olika typer av strategier och den 
enskilde individens konsumtion tolkas utifrån personens ekonomiska situation. 

Det sjunde och avslutande empiriska kapitlet har en komparativ metod 
och jag analyserar de invandrade grosshandlarnas agerande i förhållande till 
de svenska. I analysen belyser jag återigen de frågor som har varit uppe i de 
tidigare kapitlen men nu med särskild hänsyn till skillnader och olikheter 
mellan dessa två grupper.  

Avhandlingen avslutas med kapitel 8, i vilket trådarna dras ihop, syftet 
och frågorna lyfts fram igen för att slutligen kunna svara på hur grosshand-
larna i Stockholm under 1700-talet agerade och varför.  
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KAPITEL 3  

Identifiering och differentiering 

I dramat Köpmannen i Venedig förekommer personer med flera olika profes-
sioner: handelsmän, ockrare, betjänter och adelspersoner, för att ge några 
exempel. I den här avhandlingen är det endast en profession som är av intresse, 
handelsmannen. Och inte vilken handelsman som helst utan grosshandlaren. 
Avhandlingens första empiriska kapitlet har bland annat till syfte att först 
och främst identifiera vilka som var grosshandlare i Stockholm under 1700-
talet. I detta kapitel ska jag dessutom beskriva grosshandlarnas ekonomiska 
situation utifrån två olika källmaterial som kommit till vid olika tidpunkter i 
handlarnas livscykel. 

För att kunna identifiera gruppen utgår jag från den kategorisering som 
gjordes av handelsmän på 1700-talet. Olika handelsmän hade olika privilegier 
och de med grosshandlarstatus tillhörde en grupp för sig. För att komma åt 
gruppen använder jag mig av stadens taxeringslängder. Taxeringslängderna 
gör det inte bara möjligt att skilja grosshandlare från minuthandlare, varje 
enskild grosshandlare kan på detta sätt identifieras och skiljas från andra 
grosshandlare. På så sätt kan ett tvärsnitt av grosshandlarna tas fram för den 
fortsatta analysen. En första ekonomisk differentiering inom gruppen blir 
också möjlig.1 

Det är svårt att tala om en privat och en offentlig ekonomi under denna 
tid eftersom det egentligen var en och samma. Grosshandlaren var handels-
huset och övriga familjen och hushållet var många gånger starkt involverade 
i verksamheten som ofta drevs från hemmet. Grosshandlarens ekonomiska 
situation enligt taxeringslängderna är endast delvis relaterat till förhållande 
utanför handelsverksamheten. Därför är det inte rimligt att uttala sig om 
grosshandlarens ekonomiska situation enbart utifrån det materialet.  

Andra material kan likaså visa personers ekonomiska resurser, till exempel 
konkursakter och handelsböcker. En konkursakt berättar om både verksam-
heten och det mer privata, eftersom den utgör en förtecknat över vilka 
skulder som den konkursdrabbade hade men även en förteckning över privata 
ägodelar i hemmet. Materialet kan dock bara visa ett begränsat urval av 
personer, dessutom är en konkurs en extrem situation som avviker från han-
delshusets normala tillstånd. Jag kommer att analysera några konkursakter 
                                                      
1 Taxering som underlag för att studera ekonomisk differentiering har använts av flera fors-
kare före mig, se till exempel Burke, P (1994) s. 14 f., Nilson, T (2004) s. 53, Andersson, G 
(kommande), s. 77. 
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som ett kompletterande material. Detta diskuteras närmare i kapitel 5. 
Handelsböcker används inte av den enkla anledningen att det bara finns 
någon enstaka bevarad. Att handelsböcker i sådan liten utsträckning är 
bevarade har förklarats med att de som drev handelshusen, av utrymmesskäl 
inte bevarade särskilt mycket material. En annan förklaring att handels-
böcker finns kvar i så liten omfattning är att handelshuset ofta inte överlevde 
flera generationer.2 

Bouppteckningar är därför det material som finns att tillgå i störst omfatt-
ning och som ger kunskap, bland annat om den förtecknade personens eko-
nomiska tillgångar. Innan de ekonomiska tillgångarna diskuteras ska först 
personerna identifieras och detta görs med hjälp av taxeringslängderna. 

Borgerskapets taxering 
Alla borgare i staden var skyldiga att bidra till stadens omkostnader, vilket 
skedde genom årlig taxering. Taxeringen till den ordinarie kontributionen 
skedde på så sätt att bemedlingskommissionen satte upp en gravationslista 
för det kommande året. Man utgick från mantalslängden för att kunna taxera 
dem som bedrev borgerlig näring. Dessa beskattades sedan efter de behov 
som fanns i staden och efter den skatteskyldiges förmåga. Vid bedömandet 
av skattebetalarens betalningsförmåga togs hänsyn till: vilken rörelse som 
drevs och i vilken omfattning, borgarens förmögenhet och dessutom borga-
rens ekonomiska ställning, det vill säga levnadsnivån.3 Den sammanlagda 
summan som skulle betalas sammanställdes på gravationslistan. Storleken på 
summan var oberoende av hur många borgare som skulle dela på bördan. 
Skattestorleken kunde därför öka eller minska för den enskilde beroende på 
hur många som var med och delade på utgifterna.4 

Forskaren i ekonomisk historia Ernst Söderlund, som har undersökt 
Stockholms hantverkarklass under 1700-talet, menar att bemedlingskommis-
sionens material är det material som är mest representativt för borgarklassens 
ekonomiska förhållanden. Detta eftersom en mycket stor del av alla dem som 
drev borgerlig näring i staden finns med i materialet. Dessutom är materialet 
fullständigt bevarat sedan 1719. Söderlund bedömer, efter sin studie av be-
medlingskommissionens material, att skatten var progressiv. Eftersom prin-
ciperna för progressiviteten är okända, går det inte att räkna ut proportionerna 
mellan inkomsterna. Det är heller möjligt att säga hur stora inkomst-
skillnader det var mellan handelsmännen. Att jämföra skattebeloppen kan 
emellertid ge en uppfattning om inkomst- och förmögenhetsfördelning. 

                                                      
2 Heckscher, E F (1949) s. 678. 
3 Söderlund, E (1943) s. 151. 
4 Boëthius, B (1943) s. 94. 
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Söderlunds totala intryck av taxeringsarbetet är att de olika företagarnas 
ekonomiska ställning på ett träffande sätt är beskrivna i taxeringslängderna.5  

Utifrån denna bedömning och på grund av materialets tillgänglighet har 
borgerskapets bemedlingskommissions taxeringslängder utgjort ett viktigt 
källmaterial för denna avhandling. Jag använder dem inte bara för att identi-
fiera grosshandlarna utan också för att diskutera deras ekonomiska resurser. 
Skatten kom dock inte till för att belysa aktörernas förmögenhet utan för att 
borgerskapet behövde få in pengar till de skyldigheter de hade gentemot 
staden. Eftersom borgerskapet beskattade sig själva är det rimligt att före-
ställa sig att man försökte väcka så lite missnöje som möjligt bland de sina. 
Därför togs troligen inte mer skatt ut än vad som behövdes, vilket kan betyda 
att skatten var en rätt liten andel av grosshandlarnas totala förmögenhet. Den 
progressiva skatten gör det möjligt att beskriva differentiering inom gruppen 
men gör det egentligen inte möjligt att tala om storleken på varje enskild 
individs förmögenhet.  

Jag har studerat längderna från och med år 1746 till och med år 1754. 
Anledningen till att just dessa år är analyserade beror på vad tidigare forskare 
kommit fram till, och på källmaterialets tillgänglighet. Taxeringslängder 
över ordinarie kontribution finns att tillgå i obruten serie från början av 1700-
talet fram till senare halvan av 1800-talet. Detta ger möjlighet att analysera 
längderna för över hundra år. 1700-talet var en gynnsam tid för grosshand-
larna som grupp, både politisk och ekonomiskt. Därför är det intressant att 
beskriva deras agerande just detta århundrade.  

Stadens taxeringslängder är uppförda efter olika yrkesgrupper där gross-
handlarna är förtecknade under en egen rubrik.6 Grosshandlarna fick egen 
rubrik i skattelängderna först på 1730-talet, därför har perioden före inte 
studerats. År 1748 gjordes skattelängderna om. Före dess hade de skatte-
skyldiga betalat både en ordinarie och en allmän kontribution, nu togs den 
allmänna bort och det var bara den ordinarie kontributionen som betalades. 
Av den anledningen vill jag inte fördjupa mig i perioden före 1748. Jag har 
dock valt att ta med 1747 och 1746 års skattelängder för att kunna kontrollera 
om skattesatsen i stort förändrades för grosshandlarna då den allmänna 
skatten försvann.7  

                                                      
5 Söderlund, E (1943) s. 150 ff.  
6 Det kan dock ha hänt att grosshandlare rubricerades under annan titel. Under 1600-talet före-
kom det att handlare som till exempel var registrerade som sidenhandlare var bland de största 
kopparexportörerna. Det kunde också förekomma att utländska handlare undkom att registrera 
sig som borgare, se Müller, L (1998) s. 51. Dock verkar gränserna ha överskridits relativt 
sällan under senare tidsperioder, se Lindberg, E (2001) kap. 5. Självklart kan en eller annan 
grosshandlare som borde ha förekommit i föreliggande avhandling försvunnit på grund av att 
personen tillfälligt registrerades under en annan rubrik i taxeringslängderna. Eftersom jag 
undersöker ett stort antal personer blir resultatet inte avgörande annorlunda för att enstaka 
personer eventuellt inte kommer med i undersökningen. 
7 Skattetrycket förändrades dock inte efter 1747 då skatten förändrades.  
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Under 1760-talet hamnade staden i en stagnationsperiod, handelshus gick 
i konkurs och läget var mer turbulent än tidigare. Stagnationen kan ha inne-
burit att flera handelshus gick i konkurs och att det blev färre personer att 
fördela skatten på, vilket skulle kunna innebära att skattetrycket ökade på 
dem som fortfarande var betalningsdugliga. Av dessa orsaker blev det därför 
naturligt att utgå från tiden runt 1750.  

Som material är bemedlingskommissionens taxeringslängder lätt att arbeta 
med vilket gör att taxeringslängderna för ett flertal år kan undersökas. De 
grosshandlare som var aktiva i flera år kan på detta sätt sållas ut från dem 
som bara drev handelshus ett fåtal år. Att jag valt att inte ta med de gross-
handlare som enbart tycks ha varit aktiva under ett fåtal år beror på att jag 
vill undersöka agerandet hos de personer som varaktigt höll på med handel, 
eftersom eventuella skillnader i agerande annars kan vara svåra att tolka. 

En möjlig orsak till att en grosshandlare bara betalade skatt ett par år kan 
vara att han flyttade från staden och därmed inte bara försvunnit från stadens 
taxeringslängder utan även från andra bevarade källmaterial. För att någor-
lunda kunna försäkra mig om att de grosshandlare som togs med i studien 
var verksamma och lämnade spår efter sig i Stockholm har jag sålunda valt 
bort de grosshandlare som betalade skatt i mindre än tre år.8  

I de längder som jag analyserat är borgarna uppdelade efter yrkestitel. 
Här återfinns alla möjliga olika typer av titlar: fabrikörer, spannmålshandlare, 
garvare med mera. Det är yrkestitlarna brukspatroner (som återfinns under 
huvudrubriken ståndspersoner) och grosshandlare som varit av intresse för 
min studie. Brukspatronerna är intressanta för att det bland dem finns 
personer som är kända från tidigare forskning som viktiga grosshandlare.9 I 
undersökningen kommer alla de personer som i taxeringslängderna kallades 
grosshandlare att ingå samt de personer som stod under rubriken stånds-
personer men som antingen i tidigare forskningen eller genom specifik titel 
visar att de varit grosshandlare.10 För enkelhetens skull kommer dock ordet 
grosshandlare användas om alla, oavsett om de hade en annan titel i käll-
materialen.11 

Förutom personnamn och titel ger taxeringslängderna fler upplysningar om 
grosshandlaren. Den summa som betalades i kontribution, skatt, står angiven, 

                                                      
8 I bilaga D diskuteras eventuellt utflyttade grosshandlare. 
9 Till exempel är personer som i tidigare forskning (se Samuelsson K, 1951) beskrivits som 
köpmän kategoriserade som ståndspersonerna. Frans Jennings och Thomas Plomgren är två 
exempel, BmK (SSA), Huvudbok med verifikation volym 33. 
10 Yrkestitlar som manufakturister och/eller fabrikör skulle också kunna ingå då deras verksam-
het kunde bedrivas av grosshandlare. Problemet är att de bitvis saknas i taxeringslängderna 
fram till och med år 1764. Först då krävdes det att även de hade burskap och taxerade. Se 
Söderlund, E (1943) s. 133. 
11 Sju av de undersökta personerna hade andra titlar än grosshandlare, fem stycken var bruks-
patroner, en var borgmästare och en var direktör. Se bilaga A för närmare presentation av 
vilken titel varje enskild individ hade enligt taxeringslängden.  
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vilket ger en bild av personernas ekonomiska situation. Vissa grosshandlare 
drev inte verksamheten ensamma utan hade kompanjoner. I dessa fall står 
kompanjonernas namn på samma rad, kompanjoner hade dessutom samma 
adress. 

Det finns en del mindre brister i materialet. Dels kunde beskattningsprin-
cipen växla, dels beskattades vissa yrkesgrupper en del år men var befriade 
andra. Änkor som drev rörelsen kunde få tillstånd att slippa betala skatt året 
efter deras makes död. Även de näringsidkare som gifte sig med dottern till 
en borgare slapp skatt det första året, och om någons ekonomiska ställning 
var sådan att det ej ansågs att han kunde betala kontribution slapp han. Det 
kunde vara frågan om borgare som drabbats av skeppsbrott eller annan typ 
av tillfällig olycka. Men i övrigt ansågs det från bemedlingskommissionens 
håll att den som fick del av de fördelar som borgerskapet gav borde betala 
åtminstone någon kontribution eller i annat fall lägga ned verksamheten.12 
Kontributionen, eller riktigare, rätten att slippa den, kunde användas som ett 
sätt att belöna borgare för trogen tjänst i bemedlingskommissionens arbete.13 
På grund av de avbrott som eventuellt kan finnas i skattelängden är det av 
vikt att inte studera taxeringslängderna för enbart ett enda år.  

Alla grosshandlare 
Bemedlingskommissionens taxeringslängder har undersökts kontinuerligt för 
nio år och de grosshandlare som var aktiva i minst tre år kommer att analyse-
ras vidare. Jag har genom ett uppsatsarbete förlagt vid ekonomisk-historiska 
institutionen i Uppsala fått tillgång till ytterligare elva års taxeringslängder, 
och på så sätt fått möjlighet att jämföra längderna för hela 1740- och 50-talet.14 
Tillgången till denna datamängd ger mig möjlighet att till exempel kontrollera 
hur länge ett eventuellt kompanjonskap funnits, eller om grosshandlaren 
kanske tog över sin fars verksamhet, vilket visar på lång stabilitet inom 
näringen. Innan jag går närmare in på de grosshandlare som ska analyseras i 
fortsättningen ska jag dock diskutera hela gruppen för att på så sätt ge en bild 
av hur många och vilka grosshandlare som inte kommer att ingå i under-
sökningen.  

Under de studerade nio åren redovisas namn på 198 olika grosshandlare i 
taxeringslängderna. Dessa handelsmän drev tillsammans 184 handelshus. 
Här återfinns en blandad skara av grosshandlare som avslutade eller påbörjade 
verksamheten under de undersökta åren, av sterbhus (det vill säga dödsbon), 
av änkor som övertagit sina avlidna mäns rörelser, av grosshandlare som var 
kompanjoner med någon annan och av dem som arbetade ensamma. Alla 

                                                      
12 Söderlund, E (1943) s. 133 f. 
13 Boëthius, B (1943) s. 70.  
14 Anna Wikander har, inom ramen för det projekt som denna avhandlig författats, excerperat 
volymerna 23–28, samt 38–42. 
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dessa 198 grosshandlare finns inte med varje undersökt år men det är ändå 
en majoritet som betalade skatt i så pass många år att de ingår i den fortsatta 
studien.  

Diagram 3.1 visar att den största andelen av de grosshandlare som finns 
med i taxeringslängderna betalade skatt alla nio åren. Bortfallet, de vill säga 
de som betalade skatt i enbart ett eller två år var 76 stycken. Den stora skill-
naden på antalet verksamma år ligger mellan de som betalade skatt i två eller 
tre år, varför jag valt att dra gränsen där. De som betalade skatt i minst tre år 
kommer att fortsätta analyseras, dock med ett undantag. Grosshandlaren 
Daniel Rydsted betalade visserligen skatt i tre år, men inte tre år i följd, vilket 
gör det svårt att avgöra hur pass involverad han var i grosshandleriet. Detta 
innebär att 122 personer ingår i studien. 

Att vissa grosshandlare återfinns i materialet i bara ett eller två år tolkar 
jag som att dessa grosshandlare antingen avslutade eller påbörjade sin karriär 
under de år som studerats. Som ett exempel kan Joakim Donner nämnas, en 
grosshandlare som betalade skatt under hela första halvan av 1740-talet.15 
Men 1747 var sista året han fanns med. Året innan, 1746, noteras dock namnet 
Alexander Donner som borgare i taxeringslängden. De två har enligt längderna 
samma adress, Staden 114.16 En inte alltför djärv gissning är att Joakim Donner 

 
 

Diagram 3.1. Antal år som grosshandlarna betalade skatt. Taxeringslängder 
för Stockholm, 1746–1754. (N=198) 
 

Källa: BmK (SSA), Huvudbok med verifikationer volym 29–37.  
                                                      
15 Bmk (SSA) huvudböcker med verifikation volym 24 till och med volym 30. 
16 BmK (SSA), huvudbok med verifikation volym 29. 
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överlät sin affärsverksamhet på sonen Alexander just detta år. Alexander fanns 
sedan kvar som skattebetalande borgare i längderna under hela 1750-talet. 

Av dem som var med enbart i början av undersökningsperioden benämndes 
flera som änkor. Det är troligt att makarna till dessa änkor hade dött något år 
innan och kvinnorna behöll verksamheten bara så pass länge som det tog för 
dem att avveckla den. Detta tycks i första hand gälla de änkor som övertog 
mindre bemedlade rörelser. Henrik Fochs betalade år 1740 20 daler koppar-
mynt (dkm) i skatt17 sedan återkommer inte namnet förrän fyra år senare, 
men då med noteringen att änkan drev rörelsen. Änkan betalade dock ingen 
skatt de fyra år hon sedan återfinns i längderna.18 Änkor som tog över större 
rörelser tenderade att driva dem ett flertal år än änkor som tog över rörelser i 
exempelvis Fochs storlek. Jag återkommer till just dessa änkor senare i detta 
kapitel. 

Då de som enbart var med de sista undersökta åren, 1753 och 1754, 
granskas närmare visar det sig att många av dem var kompanjoner, antingen 
med en annan ny grosshandlare eller med någon som hade varit verksam i 
flera år innan. Kanske var det ett vanligt sätt att börja verksamheten: gå till-
sammans med någon som redan hade inmutat en marknad eller med någon 
som också var ny och sedan växa tillsammans. Självklart fanns det även 
grosshandlare som kom in på marknaden utan någon kompanjon.  

Det fanns grosshandlare som bara förekom i materialet något eller ett par 
år i mitten av perioden. Varför de betalade skatt bara ett enda år vet jag inte, 
men kanske blev de befriade från skatt andra år, eller flyttade sin verksamhet 
till någon annan stad. En av de mest framgångsrika grosshandlarna under 
1700-talet var Christian Hebbe. Under 1740-talets första hälft betalade han 
mellan 300 och 660 dkm i kontribution varje år. Sen försvann han, men 
fanns noterad år 1752, dock utan att någon summa för den ordinarie kontri-
butionen anges. I 1757 ås längder fanns han åter med, denna gång under 
namnet Hebbe & söner, skattestorleken var nu cirka 200 dkm.19 Varför denne 
framgångsrike grosshandlare försvann i några år vet jag inte. En förklaring 
skulle kunna vara att han faktiskt betalade skatt under dessa år, men att han 
då stod uppförd under en annan rubrik i taxeringslängderna. Det är möjligt 
att Hebbe hade fått skattelättnader. En orsak till skattelättnader, eller att helt 
slippa skatt var, fattigdom (vilket förmodligen inte var fallet med Christian 
Hebbe), en annan var om en person skötte någon form av uppgift åt staden.20 

                                                      
17 BmK (SSA), huvudbok med verifikation volym 23. 
18 BmK (SSA), huvudböcker med verifikation volym 27 till och med volym 30. 
19 Bmk (SSA) huvudböcker med verifikation volym 23 till och med 29, samt volym 35 och 
volym 40.  
20 Jansson, A (1991) s. 159 visar att det åtminstone under 1600-talet kunde finnas flera skäl till 
att skatten skrevs ner, eller helt avskrevs under en period. Också under 1700-talet fanns det 
möjlighet att få lägre skatt, det visar inte minst inrättandet av bemedlingskommissionen som 
kom till just för att hantera den typen av ärenden. 
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Några grosshandlare kommer alltså att lämnas här medan de resterande 
122 personerna och deras 116 handelshus beskrivas vidare. Vissa av de 122 
hade dock inte rätt att själva starta företag. De kvinnor som förekom i taxe-
ringslängderna fanns där i egenskap av änkor. Kvinnors möjlighet att agera 
under 1700-talet var generellt sett starkt begränsat av den rådande lagstift-
ningen. Eftersom den här avhandlingen analyserar agerande hos aktörerna 
behöver dessa kvinnor granskas närmare. 

Grosshandlaränkor 
Kvinnorna var under den period som beskrivs juridiskt omyndiga. Så länge 
de var ogifta var deras fäder förmyndare. Om fadern var död utsågs en annan 
manlig förmyndare. De kvinnor som gifte sig fick i och med äktenskapet en 
ny förmyndare i form av maken. En kvinna fick överta sin mans borgerliga 
verksamhet om denne dog men bara så länge hon förblev änka. Gifte hon om 
sig hade hon inte längre rätt att bedriva näring. Eftersom föreliggande av-
handling ska behandla vilka val som aktörerna gjorde och hur dessa val på-
verkade deras ekonomiska situation blir änkorna en svårhanterad grupp. 
Deras män hade innan de dog hunnit bygga upp verksamheten. De val männen 
gjorde under sin verksamma tid påverkade handelshusets verksamhet. 
Änkorna kunde, när de blev huvudansvariga, göra nya val men valen går inte 
att analysera oberoende av deras makar. I kommande avsnitt diskuterar jag 
varje enskild änkas situation för att på så sätt få en förståelse för dem som 
aktörer. Emellertid finns redan en del kunskap om situationen för handels-
änkor under 1700-talet och denna kunskap skall diskuteras först. 

En studie av grosshandlaränkor i Stockholm för perioden 1750 till 1820 
har gjorts av historikern Christine Bladh, i syfte att försöka förklara varför 
vissa änkor drev handelshus med stor framgång. Bladh konstaterar att det 
generellt var få kvinnor som drev handelshuset vidare efter makens frånfälle. 
Totalt finner Bladh 66 kvinnor i Stockholms taxeringslängderna under de 70 
år som hon undersöker, av dessa var 42 aktiva mer än ett år. Bladh menar att 
det är svårt att hitta en gemensam nämnare som förklarar varför vissa kvinnor 
tog över verksamheten efter sin man medan andra inte gjorde det, men en 
trolig förklaring skulle kunna vara viljan att hålla ihop företaget. Om deras 
söner var omyndiga då fadern dog var det av intresse för deras framtida 
utsikter att företaget stannade inom familjen, och då sönerna hade växt upp 
kanske modern helt enkelt ansåg sig mer kompetent som företagsledare efter 
flera års verksamhet.21 

Änkorna hade rätt att erlägga en lägre kontribution vilket Bladh menar 
kan vara anledning att änkorna stod som firmaägare istället för sönerna.22 I 
bevillningsförordningar från 1700-talet skulle änkor taxeras till hälften jämfört 
                                                      
21 Bladh, C (2003). 
22 Bladh, C (2003) s. 75. 
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med männen.23 Denna lag tycks ha efterlevts i de allra flesta fall som disku-
teras i den här avhandlingen, vilket förstås kan ha inneburit att änkans namn 
endast stod på pappret medan det i realiteten var en son som drev firman. 
Intressant att notera är att ett par änkor utgjorde undantag och inte fick skatten 
halverad, men vad detta berodde på kommer jag inte att kunna utröna här. 

I den här studien ingår det tio änkor vilka i snitt betalade 50 dkm mindre i 
skatt jämfört med hela gruppen.24 Detta förklaras förstås till stor del av den 
förordning som sa att änkorna bara behövde taxera hälften av männens be-
lopp. Trots att de nu som änkor hade laglig rätt att bedriva verksamheten var 
det ingen av de tio som gjorde det under någon längre period. 

Av de tio kvinnorna hade sex redan blivit änkor före denna studies första 
nedslagsår. Nio av kvinnorna avslutade eller hade avslutat verksamheten före 
det sista år som jag har studerat, den tionde, Christina Margareta Burgman 
noteras i taxeringslängden flera år efter 1754. Från och med år 1757 finns 
hennes namn med i längderna men ingen summa skatt står angiven.25 Att 
verksamheten upphörde i hennes regi 1757 kan bero på att sonen Johan 
Henrik Albrecht hade hunnit skaffa sig burskap. Sonen var bara 11 år då 
fadern dog men var år 1757 26 år gammal.26 Möjligheten att han skaffat bur-
skap och börjat driva handel vid denna tid är rätt stor även om jag inte kan 
finna bevis för det i taxeringslängderna.  

Av samma anledning är det troligt att Margareta Höwet avslutade verk-
samheten. Hennes make Werner Gerdtsson Groen dog år 1743.27 Höwet fort-
satte att betalade skatt till och med år 1752. Året innan hade för första 
gången parets son Warner Groen, 27 år gammal, noterats i taxeringslängden. 

Två av änkorna dog under undersökningsperioden varpå deras verksamhet 
förstås upphörde. Margareta von Langenberg var sedan år 1739 änka efter 
grosshandlare Johan Philip Vagman. År 1750 dog även von Langenberg var 
efter verksamhetens upphörde.28 Samma sak gällde Anna Catharina Beck 
som drev rörelsen i fem år efter sin make, Johan George Ühlens död. Då 
Beck dog 1750, tog mannens brorson över handelshuset.29  

Anledningen till att de överlevande änkorna upphörde med verksamheten 
tycks ha skiftat. Två av änkorna betalade skatt inte mer än i ett par år efter 
makens död, kanske bara så pass länge som det tog att ordna upp affärerna 
efter dödsboet. Den ena av dessa var Elisabeth Diedrich som blev änka i 
februari 1750.30 Hennes make Johan Alnoor hade då i flera år haft Arnold 
                                                      
23 Stadin, K (1987) s. 125. 
24 Senare i kapitlet kommer skatten för alla de personer som ingår i studien att diskuteras, se 
avsnittet Grosshandlarna och kontributionen. 
25 BmK (SSA), huvubok med verifikation volym 40.  
26 Hahr, G (1966), s. 202. 
27 Register till tyska församlingens dödböcker 1681–1747 (SSA). 
28 Se Hahr, G (1966) s. 202 och register till tyska församlingens dödböcker 1747–1791. 
29 Hahr, G (1966) s. 203. 
30 Elgenstierna, G (1998), ”af Alnoord”. 
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Isendorph som kompanjon. Isendorph fortsatte från och med år 1751 att ha 
handelshus i egen regi, samma år som änkan Diedrich för sista gången upptogs 
i taxeringskalendern. 

Den andra änkan som snabbt avslutade verksamheten efter sin makes död 
var Margareta Luther som blev änka år 1746 då maken Samuel Worster av-
led.31 Redan nästa år fanns en kompanjon med i änkans handelshus, Richard 
Adamson. Sista året Luther betalade skatt var år 1748. Adamson fortsatte 
dock på egen hand i flera år till. De två änkor, Diedrich och Luther, som var 
aktiva ett fåtal år efter makens död hade båda kompanjoner som fortsatte 
ensamma. Det var bara dessa två kvinnor med kompanjoner som slutade med 
verksamheten kort efter makens död. De övriga åtta, ensamma kvinnorna, 
höll på längre. Förmodligen tog kompanjonen över handelshusets kontakter 
och varor.  

Samuel Worster lämnade efter sig ett välmående handelshus vilket han i 
snitt skattade 1 250 daler kopparmynt för. Han hade en förmögenhet enligt 
bouppteckningen på mer än 800 000 dkm.32 De sju barnen som var i livet då 
fadern dog var alla vuxna och fem av dem redan gifta. Änkan, Margareta 
Luther, var vid makens död 53 år fyllda.33 Behovet för henne att fortsätta 
verksamheten var säkert inte så stort. 

Elisabeth Diedrichs situation var annorlunda. Hennes ekonomiska läge 
efter Johan Alnoor var inte lika god som Margareta Luthers. Diedrich hade 
dessutom flera minderåriga barn att försörja34, trots detta höll hon inte 
handelshuset aktivt. Kanske hade den döde maken startat firman tillsammans 
med grosshandlaren Arnold Isendorph.35 De två partnerna kan ha haft en 
överenskommelse om att den överlevande skulle få fortsätta företaget. Än-
kan fick arvet men inte möjligheten att förvalta pengarna inom ramen för 
handelshuset.  

Även Anna Christina Küsel hade barn att försörja då hennes make, gross-
handlaren Henrik Hahr dog år 1747.36 Hon drev firman fram till 1753, då det 
blev uppenbart att firman inte längre var likvid. Handelshuset hade redan vid 
Hahrs död skulder som översteg tillgångarna och borde egentligen redan då 
ha gått i konkurs, men Anna Christina Küsel hade inte uppgivit boets sanna 
tillstånd vid bouppteckningen, på så sätt kunde hon fortsätta försörja sina 
barn. Eftersom bouppteckningen inte hade blivit undertecknad kunde inte 
Küsel anklagas för mened då det hela uppdagades, däremot blev både hon 
och barnen utan arv.37  

                                                      
31 Brötje, A-M (1942) s. 97. 
32 Bouppteckning efter Samuel Worster, BoU (SSA): 1747/2:271. 
33 Brötje, A-M (1942) s. 95.  
34 Bouppteckning efter Johan Alnoor, BoU (SSA): 1750/2:880.  
35 Samuelsson, K (1951) s. 26. 
36 Register till tyska församlingens dödböcker 1681–1747 (SSA). 
37 Hahr, G (1966) s. 190 ff. 
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En av änkorna drev handelshuset i egen regi tills dess att hon gifte om 
sig. Juliana Brandel hade i oktober 1734 ingått äktenskap med grosshandlaren 
Ephraim Lottsach. 38 Drygt nio år senare, i februari 1743 dog Lottsach,39 då 
var Juliana Brandel knappt 27 år. Sista gången hon taxerades för skatt var år 
1752. I april 1753 stod hon åter brud, den här gången gifte hon sig med 
grosshandlaren Gustaf Kierman.40 I och med giftermålet förlorade Brandel 
sin myndighet och därmed möjligheten att bedriva näring. 

Varför de flesta änkorna slutade driva företagen är inte möjligt att ge svar 
på. Historikern Martin Wottle har diskuterat kvinnornas möjlighet att bedriva 
näring i Stockholm på 1700-talet. Wottle pekar på genusordningen i minut-
handelkorporationen och menar att de kvinnor som arbetade självständigt 
hölls tillbaka av den egna organisationen. De kvinnor som underordnade sig 
den patriarkala kontrollen erkändes som behövlig arbetskraft, medan 
exempelvis änkor som ville överta sin döde makes näring endast fick delta i 
organisationen på nåder. Detta för att inte riskera att kvinnorna skulle göra 
anspråk på männens privilegier.41 Troligen var situationen för gross-
handlaränkorna likartad, vilket kan vara en förklaring till att flera slutade 
driva verksamhet. Om änkorna motarbetades av sin egen korporation bör de 
kvinnor som ändå fortsatte driva handel haft starka motiv till detta. Ett par av 
dem drev handelshuset fram till dess att deras söner kunde ta över, en av 
dem torde ha haft samma behov men slutade ändå. Kanske för att verksam-
heten övertogs av en kompanjon.  

I den här studien är jag intresserad av vilka sociala och ekonomiska rela-
tioner som de analyserade personerna hade. Kvinnan var en viktig del i han-
delshuset och kunde många gånger både vara överförare av ekonomiska 
såväl som sociala resurser. Hennes intresse för att få handelshuset att fungera 
ekonomiskt och i förlängningen försöka garantera sina barns trygghet bör 
inte betraktas som mindre än makens intresse för detsamma.42  

Eftersom en kvinna inte kunde starta ett handelshus utan endast överta det 
vid makens frånfälle kommer mannen att analyseras då jag undersöker upp-
byggandet av rörelsen. Till exempel i kapitel 4 där jag undersöker den sociala 
bakgrunden för de som startade handelshus. Då jag däremot i kapitel 5 studerar 
bouppteckningar för att få uppgifter om bland annat kreditnätverk och vilka 
investeringar som gjorts analyserar jag bouppteckningen efter den person 
som sist drev handelshuset enligt taxeringslängden, vilket i de tio fall jag 
beskrev ovan blir kvinnans bouppteckning, inte mannens. I vissa fall har inte 
änkans bouppteckning återfunnits. Om det i dessa fall bara var ett fåtal år 

                                                      
38 Register till tyska församlingens vigselbok 1701–1734 (SSA). 
39 Register till tyska församlingens dödböcker 1681–1747 (SSA). 
40 Jägerskiöld, O (1975–1977). 
41 Wottle, M (2000) kapitel 5, se särskilt s. 217. 
42 Bladh, C (2005) s. 12. 
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mellan makarnas dödsfall, eller om änkan snart efter mannens frånfälle 
avslutade verksamheten har jag studerat mannens bouppteckning. 

I fallet med Juliana Brandel som drev handelshuset i flera år innan hon 
gifte om sig men sedan levde flera år efteråt i ett nytt handelshus har jag 
analyserat hennes bouppteckning. Men jag har också tagit fram hennes första 
makes förrättning. Den ingår inte i undersökningen utan används som en 
jämförelse med Brandels bouppteckning. Detta därför att Brandels boupp-
teckning snarare är en upprättning efter det handelshus som hennes andre 
make Gustaf Kierman stod som ansvarig för. Det blir alltså både mannens 
och kvinnans agerande som beskrivs i de fall handelshuset under urvalsåren, 
drevs av en änka.  

Grosshandlarna och kontributionen 
I följande avsnitt presenteras de 122 grosshandlarna som ska analyseras i 
denna avhandling som grupp. På detta sätt framkommer vilken information 
som bemedlingskommissionens material ger. En presentation av materialet 
ger mig dessutom en chans att närmare presentera de grosshandlare som 
kommer att analyseras i den här avhandlingen.  

Om bara en enda grosshandlaren skulle beskrivas och jag skulle välja den 
mest genomsnittlige så skulle studien handla om en man som drev sin verk-
samhet ensam, utan någon kompanjon. Han skulle ha varit verksam och be-
talat kontribution i alla de nio undersökta åren och skatten han erlade skulle 
vara ungefär 240 dkm för varje år. Jag är dock inte intresserad av att få fram 
och beskriva en genomsnittlig grosshandlare utan mitt intresse är att diskutera 
vad skillnader grosshandlarna emellan kunde bero på. En första tydlig skillnad 
är nivån på den skatt de erlade. 

Skattestorleken ger en fingervisning om hur omfattande de olika gross-
handlarnas verksamhet var, eftersom skatten var progressiv. Kontributionen 
betalades i daler silvermynt (dsm), men då annat material som använts i av-
handlingen, bouppteckningar, är förtecknat i daler kopparmynt (dkm) har jag 
räknat om även kontributionen till kopparmynt.43  

Grosshandlarna som grupp betalade sammanlagt under mitten av 1700-
talet 33 700 dkm per år till bemedlingskommissionen. Kontributionen kunde 
variera kraftigt från handelshus till handelshus, och tycks ha varit utmätt på 
handelshusets verksamhet och inte på handelsmannens inkomst, ty i de fall 
grosshandlaren gick från att driva verksamheten ensam till att skaffa sig en 

                                                      
43 En daler silvermynt var värd tre daler kopparmynt. Kontributionen har multiplicerats med 
tre och resultatet blir den skatt som grosshandlarna betalade omräknat i kopparmynt. De 
penningreformer som genomfördes i Sverige under 1700-talets andra hälft är inte helt enkla 
att förstå. För en längre diskussion om penningreformerna på 1700- och 1800-talet och om-
vandlingsproblematiken, se Jörberg, L (1972a) s. 75 ff. Se också Hedenborg, S (2004) kapitel 
4 samt bilaga till kapitel 4 som redovisar olika sätt att räkna ut längre penningserier. Se även 
bilaga E till föreliggande avhandling. 
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kompanjon fördubblades inte skatten. Inte heller i de fall där två kompanjoner 
skiljdes åt följde skatten personen. Detta vållar ett visst problem i den här 
studien.  

Problemet med kontributionen är att den gäller för handelshuset medan 
alla andra uppgifter som använts i föreliggande avhandling gäller gross-
handlaren. Då grosshandlaren diskuteras blir bilden skev om jag delar skatten 
rakt av mellan kompanjoner, just därför att skatten inte halverades då kom-
panjonerna skilde på sig, eller ökade då fler grosshandlare eventuellt tillkom 
handelshuset. Detta problem är dock överkomligt eftersom handelshusets 
kontribution kan ses som en resurs hos grosshandlaren i fråga, oavsett om 
han hade en kompanjon eller inte. Eftersom det är grosshandlarens eko-
nomiska situation som eftersöks i avhandlingen använder jag handelshusets 
kontribution som ett tecken på individens ekonomiska ställning. Förutom 
detta var antalet personer som var i kompani med varandra få, så problemet 
berör inte någon stor del av aktörerna. 

Det är inte helt klart om båda kompanjonerna i ett handelshus var lika stora 
delägare.44 Jag har därför bestämt att inte dela skatten mellan delägarna utan 
istället genom skatten visa hur stort handelshus grosshandlaren var god för. 
Detta betyder att varje delägare i min sammanställning tilldelas handelshusets 
sammanlagda kontribution. Bröderna Johan Albert och Christian Kantzou, 
till exempel, idkade en verksamhet som beskattades med i snitt 555 dkm i 
skatt för den undersökta perioden. Hade jag delat skatten mellan dem båda 
hade var och en av brödernas skattesats blivit knappt 280 dkm i skatt.  

Då detta är en studie som analyserar personliga relationer och agerande 
finns det en stor fördel med att välja att inte dela skatten mellan kompanjoner. 
När Johan Albert Kantzou sökte kontakter med andra grosshandlare visade 
skatten hur stort företag han drev, vilket kan ha haft betydelse för vilka 
kontakter han hade möjlighet att få. Hur han och hans bror fördelade skatten 
sinsemellan är mindre betydelsefullt. Det är i det fortsatta arbetet viktigt att 
komma ihåg att kontributionen är ett mått på firmans ekonomiska tillstånd.  

Det har redan framgått att grosshandlarna betalade väldigt olika summor i 
skatt. Diagram 3.2 visar hur skatten fördelade sig på de 122 grosshandlarna. 
Lorentz-kurvan visar ojämnheten mellan grosshandlarnas erlagda kontribu-
tion. Om alla hade betalat lika mycket i skatt skulle Lorenz-kurvan och 
diagonallinjen sammanfalla. Avståndet mellan diagonallinjen och Lorenz-
kurvan visar att skatten inte var jämnt fördelad. Kurvan visar att 30 procent 
av grosshandlarna stod för knappt tio procent av den sammanlagda kontri-
butionen medan det omvända förhållandet rådde för toppen av kurva, där 
stod tio procent av grosshandlarna för 30 procent av skatten. Det syns ett 
brott på kurvan som visar att det handelshuset som erlade högst kontribution 
  

 
                                                      
44 Ågren, K (2003) s. 43 f. 
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Diagram 3.2. Lorenzkurva över handelshusens taxering till ordinarie kontri-
bution. Stockholm 1746–1754. (N=122) 
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Källa: BmK (SSA) Huvudbok med verifikation, volym 26–37 
 
stod ensam för hela tio procent av den sammanlagda skatten. Grosshandlaren 
som drev det handelshuset hette Frans Jennings och betalade i snitt över 3 200 
dkm i skatt.  

Sammantaget visar diagram 3.2 att det rådde stora skillnader inom gruppen 
vad det gällde skattebörd, och eftersom skatten var progressiv kan det kon-
stateras att omfattning på grosshandlarnas handelshus varierade stort. 

Genom att påvisa grosshandlarnas ekonomiska situation i relation till vil-
ken skatt de betalade har jag kunnat visa skillnader inom gruppen. De personer 
som betalade en riktigt hög skatt var förhållandevis få medan det stora flertalet 
utgjordes av dem som drev jämförelsevis små rörelser. Det blir genom denna 
studie tydligt att grosshandlarna inte var någon homogen grupp sett ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Eftersom syftet med avhandlingen är att analysera 
agerande och diskutera om agerandet skiljde sig åt i förhållande till vilken 
ekonomisk situation grosshandlarna befann sig i delar jag in aktörerna i fyra 
olika förmögenhetsgrupper baserade på den skatt de betalade. I tabell 3.1 
redovisas hur många grosshandlare som ingår i varje grupp, samt varje grupps 
ekonomiska situation utifrån taxeringslängderna. Dessa grupper kommer 
sedan att jämföras med varandra för att på så sätt kunna diskutera skillnader 
och likheter grupperna mellan, både då det gäller deras relationer och på 
vilket sätt de agerade.  
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Tabell 3.1. Grosshandlare fördelade på taxeringsgrupper, 1746–1754. 
(N=122). 

Grupp 1 2 3 4 Alla 
Kontrib., dkm  15–120 121–240 241–450 451–3300 15–3300 
Antal grossh. 26 36 34  26  122 
Medel, dkm  78 183 331 692 310 
Median, dkm 84 180 321 534 240 
Max., dkm 120 240 450 3 263 3 263 
Min., dkm 15 126 243 466 15 

Källa: BmK (SSA) Huvudbok med verifikation, volym 26–37 
 
Grupperna gjordes efter genomsnittlig erlagd skatt och inte efter antal per-

soner vilket får som följd att de är lite olika stora, men i den här undersök-
ningen är det eventuella skillnader mellan personer med olika ekonomiska re-
surser som är viktiga varför storleken på de olika grupperna blir ointressant. 
Den största ekonomiska skillnaden inom grupperna uppvisas i den grupp där 
den högsta kontributionen erlades. I de övriga tre är de ekonomiska diffe-
rentieringarna mindre. 

Änkor hade, som jag redan nämnt, rätt att erlägga en lägre kontribution 
än vad deras makar betalt. I de fall där änkan tog över verksamheten någon 
gång under de nio år som har undersökts i denna studie kunde således skatte-
satsen sjunka rejält. Detta kan i teorin innebära att maken och änkan borde 
tillhöra två olika grupper. För ett av de undersökta handelshusen var det på 
detta sätt. Grosshandlaren Johan Alnoor betalade i snitt 945 dkm i skatt och 
tillhörde därmed de som hade den allra högsta skattesatsen. Det år hans 
hustru; Elisabeth Diedrich betalade skatt var den bara knappt hälften, nämli-
gen 413 dkm. Diedrich skulle sålunda egentligen tillhöra grupp 3 och inte 
grupp 4 enligt tabell 3.1. Emellertid finns det skäl till att inte skilja på de båda 
makarna här utan låta dem grupperas efter den skatt som Alnoor betalade. 
Den skatt Diedrich ålades att betala visar inte på den skatt handelshuset hade 
möjlighet att betala utan var en nedskrivning för att underlätta änkans 
verksamhet. Sålunda är skatten inte en rättvis bild av handelshusets ekono-
miska situation varför det är mer rimligt att gruppera makarna efter Alnoors 
högre skattesats. De änkor som redan hade tagit över verksamheten före 
denna studies första nedslagsår kategoriseras efter den skatt de erlade, oavsett 
vad deras makar betalade då de levde. 

Den genomsnittliga skatten som en grosshandlare betalade var 310 dkm, 
men de flesta betalade mindre än 201 dkm i skatt. Viktigt att komma ihåg är 
att grosshandlarna var en elitgrupp ekonomiskt sett i samhället och att även 
den grosshandlare som betalade en förhållandevis låg kontribution hade det 
gott ställt i jämförelse med de flesta andra stockholmare under samma tid. I 
Söderlunds undersökning om Stockholms hantverkarklass visar han att hant-
verkarna per person betalade i snitt mellan 11 och 12 dsm (det vill säga 33–36 
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dkm) vid mitten av 1700-talet.45 Den genomsnittlige grosshandlaren betalade 
således tio gånger så mycket i skatt för sin verksamhet jämfört med vad 
hantverkaren gjorde.  

Det var bara en tredjedel som betalade över den genomsnittliga summan i 
skatt. Den grosshandlare som erlade lägst kontribution var Anders Wiebe 
som inte betalade mer än 15 dkm i snitt för de sju år han förekom i materialet, 
den i genomsnitt högsta skatten stod brukspatron Frans Jennings för som 
betalade i snitt över 3 200 dkm. Det fanns bara en enda grosshandlare till 
som erlade över 1 000 dkm i skatt, Samuel Worster, som betalade över 1 200 
dkm. Just som Lorentzkurvan i diagram 3.2 visade var skillnaden större i 
toppen än i botten. Vad som gjorde att det var sådan skillnad mellan gross-
handlarna är vad den här avhandlingen kommer att handla om. 

Ekonomisk slutsummering 
Den ekonomiska situationen som avspeglas för varje aktör i det tvärsnitt som 
gjorts utifrån taxeringslängden kan vara högst beroende av var i livet aktören 
befinner sig då taxeringen förtecknades. En nyetablerad grosshandlare hade 
troligen en annan ekonomisk situation än den grosshandlare som hade drivit 
ett handelshus i flera decennier. Därför kommer aktörernas ekonomiska situ-
ation även att beskrivas med hjälp av bouppteckningar som sammanställdes 
då personerna dog. 

Under de år som jag tog som urvalssår för att studera taxeringslängderna 
hade en del grosshandlare varit verksamma länge, andra kortare tid. Hur lång 
tid en person varit grosshandlare och var någonstans i livscykeln han befann 
sig kan påverka den ekonomiska situationen. Därför kommer också gross-
handlarnas ekonomiska situation att analyseras med hjälp av bouppteckningar 
förrättade efter det att personen avlidit. Detta är inte helt idealt då även 
döden kan inträffa olika i livscykeln. Men trots att det inte är helt rättvist är 
bouppteckningen i alla fall en slutsummering av personens liv: så här gick det; 
bättre eller sämre än så här blev det aldrig.  

I det här kapitlet används bouppteckningarna för att skapa en förståelse för 
olikheter i grosshandlarnas ekonomiska tillgångar. Hur stora var skillnaderna 
inom gruppen? Materialet kan dock ge betydligt mer upplysningar än så vilket 
är användbart för senare delar av undersökningen. Bouppteckningar är väl 
använt och väl diskuterat av tidigare forskare då materialet inte är oproble-
matiskt. Eftersom bouppteckningarna utgör denna avhandlings mest utnyttjade 
källa förtjänar det en längre diskussion vilken finns att läsa i bilaga D. 

Bouppteckningar efter 98 av de 122 grosshandlarna har återfunnits.46 Ta-
bell 3.2 visar hur många bouppteckningar som har återfunnits fördelade efter 
vilken kontribution som erlades.  
                                                      
45 Söderlund, E (1943) s. 333. 
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Tabell 3.2. Bouppteckningar efter grosshandlare 1747–1812. Fördelning på 
taxeringsgrupperna, antal och procent (%).  

 Grosshandlare Med bouppteckning 
Grupp Antal Antal Andel 
1 26 20 77 
2 36 29 81 
3 34 26 76 
4 26 24 92 
Alla 122 98 80 

Källa: Källa: JK (SSA), BoU 1747–1812, Svea hovrätt (RA) samt Gimo bruksarkiv volym 
381. 
Anm: Grupp 1 taxerade mellan 15–120 dkm, grupp 2: 121–240 dkm, grupp 3: 241–450 dkm, 
grupp 4: 451–2300 dkm 
 

Tabell 3.2 visar att bouppteckningar saknas både från dem som erlade en 
hög kontribution och från dem som erlade en låg. Det saknas dock en större 
andel från dem som erlade den lägsta kontributionen jämfört med dem som 
erlade den högsta. De från grupp 4 har så när som på två personer en total 
representation i undersökningen. Det kommer alltså att bli en något sned 
fördelning mellan grupperna i fortsatt undersökning.47 Flest personer förloras 
från den grupp som erlade den näst högsta kontributionen. Bouppteckningar 
efter åtta grosshandlare i denna grupp har inte återfunnits. Vanligen finns 
mer information att inhämta om de som hade en större förmögenhet varför 
personer från taxeringsgrupp 3 borde förekomma mer frekvent i de material 
jag använt än personer från grupp 1.  

Trots detta saknar jag överhuvudtaget uppgifter om tre av de åtta gross-
handlare vars bouppteckning inte återfunnits. Jag har ingen information om 
sociala eller ekonomiska förbindelser för någon av de tre. En trolig förklaring, 
eftersom de inte finns med i något av de använda källmaterialen, är att de 
inte var bosatta i Stockholm någon längre period.  

Alla de 98 återfunna bouppteckningar kommer inte att kunna användas. 
Sex stycken utgår då det i dem antingen inte redovisas något ekonomiskt 
värde, eller i ett fall då boutredningen inte tycks vara färdigställd. Två av 
dessa sex kommer från den grupp som hade lägst taxering (grupp 1), en 
kommer från grupp 2 och resterande 3 är från grupp 3. Ingen av de boupp-
teckningar som har bedömts som omöjliga att använda var således förteck-
nade efter de personer som erlade den högsta kontributionen. 

Varför har dessa sex då plockats bort? Skälen har varierat något och jag 
diskuterar dem fall för fall och börjar med grosshandlaren och brukspatronen 
Johan Eliasson Forsberg. Hans bouppteckning är för komplicerad och ofull-
                                                                                                                             
46Varför inte alla bouppteckningar har hittats finns flera förklaringar till. I bilaga D diskuterar 
jag varför vissa grosshandlare inte boupptecknades, till exempel att bouppteckningar förekom 
mer sällan från mindre bemedlade personer. 
47 Se bilaga A där alla personer som ingår i studien är förtecknade och där det framgår efter 
vilka personer bouppteckningar återfunnits, vilket, i samma bilaga, kan jämföras med vilken 
kontribution dessa personer betalade. 
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ständig för att kunna användas här. Det finns visserligen mycket intressant 
information att hämta ur den, men det är inte möjligt att få fram någon summa 
för förmögenheten från den. Däremot kan jag använda sociala uppgifter så 
som äktenskapspartner och namn på eventuella barn. 48  

Kommerserådet och grosshandlaren Henrik Steinhausen har heller inte 
gått att studera i bouppteckningsmaterialet. Visserligen finns hans testamente49 
på stadsarkivet i Stockholm, registrerat i bouppteckningsförteckningen, men 
den ger inga upplysningar som är jämförbara med de övriga bouppteck-
ningarna. Nästan av samma anledning försvinner Anders Plomgren ur 
undersökningen, eftersom hans bouppteckning bara innehåller värdet på olika 
fastigheter50, någon mer detaljerad bouppteckning tycks inte finnas efter 
honom heller.  

De andra tre bouppteckningar som inte kan analyseras lider av ett gemen-
samt problem, det fanns så lite tillgångar i boet att inga värden har redovisats. 
Varken Christoffer Fanths, Johan Strickerts eller Abraham Cassels51 boupp-
teckningar redovisade något värde. Christoffer Fanths bouppteckning 
förrättades 1765 men han dog redan år 1752.52 Fanth var 50 år när han dog 
och hade då haft burskap i elva år. I bemedlingskommissionens material 
finns noterat att han betalade i snitt 120 dkm i skatt de år som kommissionens 
material är studerat, vilket innebär att han betalade förhållandevis lite i skatt. 
Han var ekonomiskt svag i jämförelse med de flesta andra grosshandlarna. 
Det fanns visserligen andra grosshandlare som betalade ännu mindre i skatt 
än Fanth men skillnaden är att deras bouppteckningar innehåller en förteck-
ning över både tillgångar och skulder. Varför Fanths tillgångar av förrättaren 
ansågs vara utan värde är med hjälp av det källmaterial som använts i detta 
arbete inte möjligt att få ett svar på. 

Johan Strickert dog nästan 30 år efter Fanth, nämligen år 1780, och hans 
bouppteckning upprättades bara några månader efter hans död. Johan Strickert 
var 84 år när han dog. Han betalade 158 dkm i genomsnitt i kontribution. 
Strickerts kontribution var liksom Fanths jämförelsevis låg. Han dog flera 
decennier efter det att de taxeringslängderna som undersökts uppfördes. Hur 
hans ekonomi utvecklades mellan mitten av 1700-talet och fram till hans död 
framgår inte av det använda källmaterialet. 

                                                      
48 Bouppteckning efter Johan Eliasson Forsberg, BoU (SSA): 1755/2/2:1168. Bouppteck-
ningen är också en förteckning efter Forsbergs hustru Catharina Charlotta Buchau.
49 Bouppteckningen efter Henrik Steinhausen, BoU (SSA): 1772/2/2:508 
50 Bouppteckning efter Anders Plomgren, BoU (SSA): 1781/1:482 
51 Bouppteckning efter Christoffer Fanth: 1765/2: 294, Bouppteckning efter Johan Strickert: 
1772/2/2:508, Bouppteckning efter Margareta Refunck: 1767/4:37 BoU (SSA). 
52 I bilaga D finns ett resonemang om hur lång tid det tog mellan det att en person dog och 
bouppteckningen förrättades. Jag resonerar också om vilken betydelse för bouppteckningens 
trovärdighet en lång väntan kan ha haft. Ett visst samband mellan snabbt förfarande och små 
tillgångar uppvisades. 
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Då det gäller den tredje bouppteckning som inte har kunnat användas i 
undersökningen, Abraham Cassels, är det egentligen inte hans bouppteckning 
som analyseras (då den inte har stått att finna) utan hans hustrus Margareta 
Refuncks, som dog år 1761. Abraham Cassel redogjorde i samband med 
bouppteckningens upprättande att strax efter hustruns död var han tvungen 
att avstå all sin egendom åt sina kreditorer. Därför fanns inget av värde kvar 
i boet då den upprättades. Margareta Refunck dog 1761 och det är alltså 
strax efter det som Abraham Cassel fick ge upp sina tillgångar, själv dog han 
enbart sju år senare, då hade han hunnit försättas i konkurs. Fortsättningsvis 
kommer alltså 92 personers bouppteckningar att behandlas.  

De bouppteckningar som ändå utgör underlaget till detta kapitel är 
förrättade mellan år 1747 och år 1812. Bouppteckningen som förrättades 1747 
var efter grosshandlare Samuel Worster som hade dött i juni 1746. Worsters 
handelshus återfinns i de studerade taxeringslängderna år 1746, 1747 och 1748. 
Sista åren (då Worster själv uppenbart inte längre fanns i livet) drevs handels-
huset av änkan och en annan grosshandlare. Tyvärr har änkan, Margareta 
Luthers bouppteckning ej återfunnits, varför jag begagnat mig av Worsters 
istället. Ytterligare en bouppteckning är analyserad efter en grosshandlare 
som egentligen inte själv var verksam tillräckligt länge för att ingå i studien, 
bouppteckningen efter Henrik Hahr. Hahr dog i juni 1747 och bouppteck-
ningen förrättades i början av 1748. Hahrs änka Anna Christina Küsel drev 
handelshuset vidare i sex år fram till 1753, och det hade förstås varit mer 
tillfredsställande att analysera hennes bouppteckning. Küsels bouppteckningar 
har ej återfunnits53 varför jag använt mig av hennes makes istället. 

De 92 bouppteckningar som kommer att användas i undersökningen är 
förtecknade under en period som sträcker sig över 65 år. Bouppteckningarna 
är ojämnt fördelade över åren, flest bouppteckningar som har analyserats 
förrättades på 1760-talet, då 30 stycken av de 92 förrättades. Diagram 3.3 
visar fördelningen av bouppteckningar över åren. 

Från 1747 till 1769 förtecknades 51 bouppteckningar, det vill säga drygt 
hälften. Under de sista två årtionden, 1790–1812 förrättades inte mer än nio 
bouppteckningar. Eftersom endast bouppteckningar har studerats efter per-
soner som fanns med i taxeringslängderna mellan 1746 och 1754 är det inte 
möjligt att någon bouppteckning före år 1746 har kunnat användas. Hur 
bouppteckningarna har fördelats är troligen en indikation på den ålderssam-
mansättning som fanns i gruppen. Flertalet torde ha varit relativt gamla under 
de år som taxeringslängderna undersökts, eftersom de flesta bouppteck-
ningarna förrättades under 1750- och 1760-tal. En hög ålder vid dödsfallet 
kan bidra ofördelaktigt till storleken på tillgångarna då dels handelsmannens 
aktivitet troligen minskat, dels kan arv efter redan avliden make ha gjort att 

                                                      
53 Enligt Hahr, G (1966) s. 197 bosatte sig Anna Christina Küsel hos sin dotter i Finland där 
hon sedermera dog år 1778, vilket förklarar varför ingen bouppteckning står att finna efter 
henne i Stockholms stadsarkiv. 
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Diagram 3.3. Bouppteckningar fördelade på fem perioder, 1747–1812. 
(N=92) 
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Källa: JK (SSA) BoU 1747–1812, Svea hovrätt (RA) samt Gimo bruksarkiv. 

 
boet redan skiftats. Tillgångarna i boet minskar troligen efter en viss ålder 
men det är knappast åldern som är det avgörande för hur mycket pengar som 
en person lämnar efter sig.54 

Bouppteckningarna används i denna avhandling till att bestämma vilken 
ekonomisk förmögenhet grosshandlaren hade för att sedan kunna jämföra det 
med hur han agerade socialt och ekonomiskt. Det var emellertid 65 år mellan 
det att den första och den sista bouppteckningen förrättades. Under denna tid 
hann ekonomin i landet förändras så pass att det inte är möjligt att jämföra 
värdet på tillgångarna över tid utan att räkna om det till ett fast värde. För att 
få fram ett värde som gör det möjligt att jämföra skillnaderna har jag räknat 
ut en så kallade varukorg. Varukorgen innehåller vad grosshandlaren behövde 
för att leva; mat, kläder och möjlighet att hålla en bebolig bostad. Priset på 
vad en sådan varukorg skulle kosta har tagits fram för alla de år som 
bouppteckningar förrättade, 1747–1812. Värdet för varje år har sedan räknats 
om till ett satt indexår. Indexåret valdes till 1783 då priserna visade relativt 
stabila värden.55 Hädanefter kommer alla priser att diskuteras omgjorde till 
1783 års värde om inte annat påtalas. 

                                                      
54 Se Andersson, G (kommande) s. 135 f. I Anderssons studie över det högre skiktet i Arboga 
framgår det genom de studerade bouppteckningarna att efter 60 års ålder avtar familjens 
förmögenhet men det finns inget givet samband mellan ålder och tillgångar. Se också Lilja, K 
& Bäcklund, D (2007) som visar hur nettoförmögenheten för arbetare i Falun uppvisar ett 
livscykelmönster. 
55 I bilaga E finns en längre diskussion om hur beräkningen har gått till. 
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Brutto- och nettoförmögenhet  
I följande avsnitt diskuteras grosshandlarnas ekonomiska situation utifrån de 
värden som framkommer i bouppteckningarna. Jag kommer i huvudsak att 
förhålla mig till boets bruttoförmögenhet och nettoförmögenhet. Bruttoför-
mögenheten, eller tillgångarna är det summerade boets hela värde innan 
skulder dragits från. Nettoförmögenheten eller behållningen är det som återstår 
efter det att dödsboet eventuella skulder betalats. Behållningen är således det 
som återstår i arv till familjen medan tillgången är det samlade värde som 
grosshandlaren samlat på sig under livet. I uträkningen av tillgångar ingår 
även de fordringar som grosshandlarna kunde ha gentemot andra personer.  

Hur de olika tillgångarna värderas i en bouppteckning är vitt omskrivet. 
Forskare som studerat bouppteckningar har varit tvungna att ta hänsyn till att 
vissa typer av tillgångar i boet uppvärderas, medan andra nedvärderas.56 
Värderingsmännens uppgift var att bedöma föremålets värde i det skick det 
befann sig då bouppteckningen gjordes.57 Att diskutera olika föremåls värde 
är förstås av större vikt för de forskare som analyserar vilka typer av föremål 
som fanns i hemmet. För min del är inte föremålen av så stort intresse i det 
här kapitlet, det jag vill komma åt här är boets totala värde.  

En bouppteckning förrättades av personer utsedda från förmyndarkamma-
ren. Deras bedömning av föremålens värde byggde på den uppfattning de 
hade av vad en eventuell köpare skulle kunna tänkas betala för föremålen, 
precis som en värdering görs idag av till exempel en fastighet eller en bil. 
Hur väl detta sedan stämmer överens med det pris som fås vid en hypotetisk 
försäljning är svårt att säga. Fanns det ett köpebrev på till exempel en fastighet 
som rätt nyligen var överlåten, kunde detta förstås användas för att sätta ett 
pris. Men förrättaren kunde också bedöma att den nya köparen rustat det på 
ett sätt som höjde det ursprungliga priset.58 

Bouppteckningarna som undersökts förtecknades som redan nämnts över 
en period på 65 år. De flesta bouppteckningarna nedtecknades före 1770. 
Diagram 3.4 visar vilken bruttoförmögenhet de olika bouppteckningarna 
redovisade. Varje punkt i linjediagrammet symboliserar bruttoförmögen-
heten i en bouppteckning. Diagrammet visar att de bon som förrättades före år 
1767 hade generellt större bruttoförmögenhet än senare dödsbon. Bland de 
personer vars bouppteckningar förrättades före år 1770 var skillnaderna 
mellan storleken på bruttoförmögenheten betydligt större än bland de personer 
                                                      
56 Se till exempel Bringeus, N-A (1974) s. 64, Isacson, M (1979) s. 217f f, Montelius, S 
(1993) s. 452 ff, Fritz, S (2002) s. 94, Hellgren, H (2003) s. 40, Lilja, K (2004) s. 199. 
57 Gadd, C-J (1983) s. 72 f.  
58 I bouppteckningen efter grosshandlaren och handelsborgmästaren Thomas Plomgren BoU 
(SSA): 1756/3:577 står det om bland annat ett stenhus vid Södermalms torg no:3 som köptes 
av landshövdingen Broman till en summa av 72 000 dkm (jag använder det värde som finns 
antecknat i bouppteckningen eftersom det inte står vilket år köpet gjordes och jag därför inte 
kan räkna ut det i 1783 års värde). Huset värderades nu till 146 857 dkm på grund av de för-
bättringar som gjorts. 
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Diagram 3.4. Bouppteckningar fördelade på bouppteckningsår och brutto-
förmögenhet i fasta priser (basår 1783). (N=92). 
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Källa: JK (SSA) BoU 1747–1812, Svea hovrätt (RA) samt Gimo bruksarkiv 

 
som dog efter år 1770. De riktigt höga noteringarna i diagram 3.4 represen-
terar bland annat bouppteckningar efter grosshandlare som bland annat var 
ledande inom flera av de organisationer som diskuterade i kapitel 2, Ost-
indiska kompaniet, Saltkontoret och Växelkontoren. Flera av dem var ledande 
hattar och kunde sålunda driva en politik som gynnade deras verksamhet, 
vilket kan förklara varför deras bruttoförmögenheter var så stora då de dog.  

De var också ett mer gynnsamt ekonomiskt läge under tiden före 1760-
talet. Under 1760-talets första år steg växelkursen vilket var till skada för de 
som sysslade med fjärrhandel. De riktigt förmögna grosshandlarna hade till 
största del varit hattar. När mössorna tog makten vid riksdagen 1765 var 
glansdagarna för de rika hattarna över. Mössorna hade, bland borgarna, sina 
sympatier i högre utsträckning från hantverkare och mindre bemedlade 
handlande. Den politik som nu började drivas gynnade inte längre de mest 
förmögna handelskapitalisterna.59 Perioden från 1760-talets början fram till 
Gustav III statskupp 1772 präglades ekonomiskt av inflation och ett ostabilt 
läge. Den näringspolitik som började föras efter 1772 ifrågasatte på flera håll. 
Bland annat ifrågasattes städernas privilegier, med uppdelningen av stapel- 
och uppstäder.60 I diagram 3.4 framgår det att höga ekonomiska förmögenheter 
kunde åstadkommas under hela 1760-talet trots de vindar av förändring som 
börjat blåsa. Detta beror förstås på att de stora ekonomiska vinsterna som 
syns i diagrammet hade påbörjats innan de politiska förändringarna startade. 

                                                      
59 Carlsson, S (1961) s. 175 ff. 
60 Carlsson, S (1961) s. 209. 
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De förändringar i politiken som skedde ledde till att grosshandlarna, med 
tiden, inte gjorde lika stora förmögenheter.  

Med tiden sjönk således grosshandlarnas tillgångar, trots det fanns fortfa-
rande en eller annan som blev mycket förmögen. Genom undersökningen av 
betald taxering framkom det att skillnaderna inom gruppen var stor. En in-
delning gjordes av grosshandlarna efter hur mycket de taxerade för. Vilket 
inte behöver ha ett samband mellan hur stora tillgångar de hade då de dog. 
Tabell 3.3 visar en sammanfattning av hur grosshandlarnas bruttoförmögenhet 
fördelades över de fyra taxeringsgrupperna.  

Bruttoförmögenheten varierade i gruppen från som lägst 800 dkm till den 
största tillgången på 6 152 000 dkm. Över två tredjedelar av grosshandlarna, 
64 personer, hade dock tillgångar som var mindre än medelvärdet på 775 000, 
medianen var 366 000 för hela gruppen. Det var alltså stora spridningar 
mellan grosshandlarna då deras bruttoförmögenhet jämförs. Tabell 3.3 visar 
dock att indelning i taxeringsgrupper även speglar hur bruttoförmögenheten 
såg ut inom de olika grupperna. De som erlade den lägsta taxeringen och 
därför indelats i grupp 1 hade också den lägsta genomsnittliga bruttoförmö-
genheten. 

Analyseras maxvärderna i varje grupp är det tydligt hur bruttoförmögen-
heten ökar mellan alla grupperna. Maxvärdet i grupp 1 var 700 000 dkm 
medan det i grupp 4 var över 6 miljoner. Samma sak gäller inte för minimi-
värdet i grupperna. Lägst bruttoförmögenhet innehade en person i grupp 2 
medan samma minimivärde fanns i både grupp 3 och grupp 4, vilket i sin tur 
inte skilde sig så mycket från minimivärdet i grupp 1. Den ekonomiska diffe-
rentieringen var sålunda minst i grupp 1. 

Hade grupperna indelats efter vilken bruttoförmögenhet som uppvisades i 
bouppteckningarna istället för efter vilken taxering som betalades hade troli-
gen vissa personer hamnat i andra grupper än vad de nu gör. Fast då hade jag 
endast kunnat analysera 92 personers agerande istället för hur de 122 som nu 
ingår agerade. Tabell 3.3 visar dessutom att taxeringen är ett bra mått även 
på den ekonomiska slutsummeringen. 

Tabell 3.3. Boupptecknad bruttoförmögenhet i olika taxeringsgrupper. 
Tusental, dkm. Fasta priser (basår 1783). (N = 92) 
Grupp Medel Median Max. Min. 
1 268  218  700  9,0  
2 440  285  1 205  0,8 
3 590  419  3 179  15,0  
4 1 718  1 378  6 152  15,0  
Alla 775  366  6 152  0,8 

Källa: JK (SSA) BoU 1747–1812, Svea hovrätt (RA) samt Gimo bruksarkiv,  
Anm: Grupp 1 taxerade mellan 15–120 dkm, grupp 2: 121–240 dkm, grupp 3: 241–450 dkm, 
grupp 4: 451–2300 dkm. 
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Vilken bruttoförmögenhet som fanns i hemmet är, som redan nämnts, inte 
riktigt samma sak som vad personerna faktiskt lämnade efter sig i arv. Från 
bruttoförmögenheten måste skulder och andra kostnader i samband med 
dödsfallet dras innan det går att förstå vad personerna lämnade efter sig. 
Tabell 3.4 visar grosshandlarnas nettoförmögenhet fördelad över de olika 
grupperna. 

Likaledes då nettoförmögenheten analyseras följer förmögenheterna rela-
tivt väl samma mönster som uppvisades i taxeringslängderna. De med låg 
taxering hade också mindre nettoförmögenhet än de med hög taxering. Precis 
som då bruttoförmögenheten studerades ökade maxivärdet för varje grupp. 
Men även grupperna som representerar högre taxering hade låga minimivärden. 

Mest iögonfallande är annars att det i alla grupper fanns personer som 
dog med skulder och slutade därför sina liv på obestånd. I 15 av de 92 analy-
serade fallen hade grosshandlaren större skulder än vad han hade tillgångar. 
De som hade mer skulder än tillgångar var relativt jämnt fördelade över 
grupperna. Ytterligare sex personer hade så låg förmögenhet att deras 
nettoförmögenhet var mindre än 1 000 dkm. Med tanke på att värderingen av 
tillgångarna kanske inte stämde överens med det verkliga värdet betyder det 
inte att alla de vars nettoförmögenhet var låg eller på minus verkligen var 
bankrutta. 

Extremast i hänseende till skulder var Jean Henric Lefebure. Han hade den 
största bruttoförmögenheten och den lägsta nettoförmögenheten.61 Lefebures 
affärer präglades starkt av hans fordringar och skulder varför jag lämnar 
detta fall därhän så länge och återkommer till honom i ett senare kapitel där 
fordringar och skulder diskuteras mer ingående. 

De allra flesta hade dock tillgångar som täckte skulderna. Genomsnittlig 
nettoförmögenhet för de 92 analyserade bouppteckningar var 427 000 dkm 
medan medianen var 187 000. 

I undersökningen av grosshandlarnas brutto- och nettoförmögenhet blir 
det tydligt att det den ekonomiska skillnaden bland dem som bedrev fjärr-
handel var stor.  

 
Tabell 3.4. Boupptecknad nettoförmögenhet i olika taxeringsgrupper. 
Tusental, dkm. Fasta priser (basår 1783). (N=92) 
Grupp Medel Median Max. Min. 
1 128  86  545 -253 
2 329  108  1 153 -145 
3 396  218   2 820 -232 
4 813  981 5 631 -4 322 
Alla 432 188 5 631 -4 322 

Källa: JK (SSA) BoU 1747–1812, Svea hovrätt (RA) samt Gimo bruksarkiv  
Anm: Grupp 1 taxerade mellan 15–120 dkm, grupp 2: 121–240 dkm, grupp 3: 241–450 dkm, 
grupp 4: 451–2300 dkm 

                                                      
61 Bouppteckning efter Jean Henric Lefebure, BoU (SSA): 1769/1:30. 
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Sammanfattning 
I kapitel 3 har det framkommit att grosshandlarna i Stockholm var en mycket 
heterogen grupp sett utifrån deras ekonomiska situation. De stora skillna-
derna i ekonomisk situation har framkommit med hjälp av taxeringslängder 
för Stockholms stad och bouppteckningar förtecknade då grosshandlarna 
dog. Den bild som produceras och reproduceras av Stockholms grosshandlare 
som personer med mycket stora förmögenheter är således missvisande. Att 
det däremot jämfört med den stora delen av Stockholms och Sveriges 
befolkning var en ekonomisk elit råder det ingen tvekan om. Jämförs den skatt 
som grosshandlarna betalade med den skatt som hantverkare vid samma tid 
erlade var grosshandlarna mycket högre taxerade.  

Taxeringen var progressiv varför det blir möjligt att jämföra grosshand-
larna sinsemellan och eftersom alla som ägde burskap var ålagda att betala 
skatt kan en studie av taxeringslängderna ge en totalbild av alla grosshandlare 
som var verksamma. Det fanns dock möjlighet att slippa skatt under vissa 
omständigheter. Därför har jag undersökt flera års längder. Då urvalet var 
gjort återstod 122 grosshandlare. Många av dessa betalade skatt under alla de 
nio år som studerats.  

Några av personerna som fanns med i taxeringslängderna skiljde sig från 
de övriga då de inte hade rätt att bedriva näring annat än i undantagsfall, 
nämligen änkorna. Bara i civilståndet änka var de nämligen myndiga och 
kunde driva handelshus. I undersökningen ingår tio stycken änkor. Ingen av 
dessa drev företaget under någon längre period. Ett skäl till detta kan ha varit 
att änkorna inte var välkomna av den egna gruppen. De som ändå drev han-
delshus i några år var de som tog över någorlunda välmående handelshus. 
Flera av dem verkar ha hållit ihop företaget fram till det att en son kunde ta 
över. 

Skatten som grosshandlarna betalade varierade mellan som lägst 15 dkm i 
snitt per år och som högst över 3 200 dkm. De flesta, nästan två tredjedelar, 
hade dock en genomsnittlig kontribution som låg under gruppens totala medel. 
Det stora flertalet drev relativt små rörelser. Gruppens ekonomiska toppskick 
utgjordes således av en minoritet av den totala gruppen, det är dessutom i 
toppen de riktigt stora skillnaderna fanns. Över 1 000 i skatt betalades bara 
av två personer och det skiljde mer 2 300 dkm till den som betalade mest 
efter dessa två. 

Taxeringslängderna visade grosshandlarens förmögenhet i första hand 
relaterad till handelshuset. Det andra materialet som används, bouppteck-
ningarna visar den totala förmögenheten. Taxeringslängderna fångade gross-
handlarna i olika delar i livet och trots att inte heller döden inträffar vid samma 
skede i livet för alla, fångar materialet grosshandlaren i en slutsummering. 

Av de 122 personerna som ingår i undersökningen har jag kunnat analysera 
bouppteckningar efter 92 personer. De 30 vars bouppteckningar inte har åter-
funnits var personer som i stor utsträckning betalade mellan 15 och 450 dkm 
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i skatt. De som erlade de högsta taxeringsavgifterna var de som i störst 
utsträckning boupptecknades.  

Den äldsta bouppteckning som används i studien förrättades 1747 medan 
den yngsta skrevs ner 1812. Flest förrättningar skedde under 1760-talet då 
30 stycken skrevs. Under perioden 1790–1812 förrättades endast nio 
stycken. Förklaring till det är att urvalet av personer gjordes bland dem som 
var verksamma vid århundrades mitt. De som dog först vid sekelskiftet var 
antingen unga då de fanns med i taxeringslängderna eller förhållandevis 
gamla då de dog. 

Värdet i bouppteckningarna har räknats om till fast pris 1783, detta för att 
kunna jämföra värdet mellan bouppteckningarna. Genom att räkna om till ett 
fast pris försvinner effekterna av inflationen. En varukorg sammansatt efter 
en tänkbar levnadsomkostnad för grosshandlaren har sammanställts. Efter att 
ha studerat prisvariationer från det år då den första bouppteckningen förrät-
tade, 1747, till sista året, 1812 visade sig år 1783 var ett lämpligt basår då 
det inga extrema värden förekom runt detta år.  

Värdet i de enskilda bouppteckningarna varierade starkt. Det fanns en 
viss tidsaspekt i storleken på bruttoförmögenheten. Fram till och med år 
1770 var det flera grosshandlare som dog med en förmögenhet runt eller 
över 2 miljoner dkm. Efter 1770 dog ingen grosshandlare med lika stor för-
mögenhet. Detta kan förklaras med den nya politik som började föras vid 
1760-talets mitt och som i mindre utsträckning än tidigare gynnade de riktigt 
stora handelshusen.  

Jämförs bruttoförmögenhet med storleken på erlagd kontribution visar det 
sig att det generellt fanns ett relativt stabilt samband. De som taxerade för 
små summor dog med mindre bruttoförmögenhet. Skillnaderna mellan de 92 
grosshandlarna var stora då bruttoförmögenheten jämförs. Som minst fanns 
800 000 dkm i ett bo och som mest över 6,1 miljoner. Den genomsnittliga 
förmögenheten var 775 000 dkm. Minst ekonomisk differentiering fanns i 
den grupp som betalade den lägsta kontributionen. 

Även grosshandlarnas nettoförmögenhet har analyserats. Här var skillna-
derna stora. Lägst maximivärde, 545 000 dkm, fanns i gruppen som betalade 
minst i skatt medan det högsta, 5 631 000 dkm, fanns i gruppen med högst 
skattetryck. I snitt hade grosshandlarna en nettoförmögenhet på 432 000 
dkm. I alla grupper fanns det personer som dog på obestånd. Sammanlagt hade 
15 grosshandlare skulder som översteg tillgångarna och alltså dog skuldsatta. 
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KAPITEL 4 

Tager du denna…? 

När Bassiano, den unge mannen i Köpmannen i Venedig, ska beskriva Portia, 
kvinnan han är kär i, nämner han först och främst att hon är arvtagerska, sedan 
beskrivs hennes skönhet och hennes dygd. Hur klok hon dessutom är får 
åskådaren av pjäsen själv upptäcka. Bassiano vet att han inte är ensam om att 
söka hennes gunst: ”Och världen vet rätt väl vad hon är värd: För alla vindar 
och från varje kust tar sig berömda friare dit fram.”1 Att Portia var arvtagerska 
var ingen oviktig information för Bassiano då han själv var utblottad. Ett 
giftermål med Portia skulle trygga hans egen försörjning. Planen lyckades, 
Bassiano och Portia får varandra. I dramat kan inte Portia välja fritt vem hon 
vill gifta sig med. Hennes far bestämde innan han dog att endast den man 
som lyckades svara rätt på en av honom konstruerad gåta hade rätt att äkta 
hans dotter. Gåtan är utformad på ett sådant sätt att den som svarar rätt 
genom sitt svar visar att han inte är en girig man, men heller ingen slösare. 
Ett giftermål med Portia ger nämligen tillgång till den stora förmögenhet hon 
som arvtagerska har rätt till. Fadern har genom sina gåtor försökt försäkra 
sig om att den man som ska bli Portias make inte är någon som lättvindigt 
kommer att göra sig av med den egendom han efterlämnat.  

Det har i många samhällen inte varit möjligt för individer att själva välja 
vem han eller hon ska gifta sig med. Vad som har varit tänkbart har varierat 
mellan olika samhällen och olika tider i historien. Anledningen för människor 
att ingå äktenskap kan vara flera: ekonomiska, religiösa, politiska eller 
känslomässiga. Men oavsett vilka skäl det finns för människor att gifta sig 
blir äktenskapet sällan något som bara berör de båda makarna. Släkter binds 
ihop av den nya konstellationen och egendomar kan komma att överföras 
från den ena familjen till den andra.  

Makten över äktenskapet 
I och med 1734 års lag förändrades till viss del förutsättningarna för äkten-
skapet i Sverige. Tidigare hade det inte krävts en kyrklig vigsel för att ett 
förhållande skulle accepteras som lagligt, något som kyrkan länge hade mot-

                                                      
1 Shakespeare, W (ed. 1994) akt I, scen 1. 
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satt sig. Då den nya lagen trädde i kraft ägde endast de äktenskap som hade 
skett via kyrkan laglig kraft.2  

Giftermålsbalken är den första balken i 1734 års lag och inledningsorden 
i balken är: ”vill man hionalag3 bygga så skall han mö av hennes giftoman 
begära, och ej med våld taga, eller i hemlighet till sig locka”.4 Redan inled-
ningsvis blir det tydligt att äktenskapet sågs som något mannen valde och 
bad om tillåtelse till, inte av den blivande makan utan av hennes giftoman. 
Giftomannen var den person som hade rätt att bestämma över kvinnans äkten-
skapspartner. Lagen fortsätter med att räkna upp vilka kvinnans giftomän 
var, först och främst fadern, men modern ”må därtill råda”. Om fadern var 
död tillföll inte giftomannarätten automatiskt modern utan hon skulle enligt 
lagen rådgöra med fränder. Var båda föräldrarna döda skulle de som enligt 
fadern, eller modern med hjälp av fränder, utsetts till giftomän bestämma. 
Den påföljande paragrafen i kapitlet redogör för vem som hade rätt att vara 
giftoman i händelse av dödsfall bland kvinnans nära släktingar.5  

Frågan om giftoman blir således central i balkens inledning. Anledning 
till detta var att äktenskapet ofta var en fråga om egendom. Kvinnan var 
(med undantag för änkor) själv inte myndig utan stod under sin fars förmyn-
darskap fram till dess att hon gifte sig då maken blev hennes förmyndare. 
Den egendom som därför tillhörde kvinnan, eller skulle komma att tillhöra 
henne vid arv, var ingen egentlig resurs för henne utan för hennes far eller 
make. Lagen föreskrev att den kvinna som gifte sig utan giftomannens god-
kännande inte hade rätt till arvet efter sina föräldrar.6 

Giftomannaskapet handlade om att ha makt över egendomen; den som 
bestämde vem kvinnan skulle gifta sig med bestämde i förlängningen vem 
som skulle förvalta egendomen. I giftermålsbalken från 1734 står det att 
kvinnan följer mannens ”stånd och villkor”7, vilket betyder att en kvinna som 
till exempel hade adlig titel och de privilegier som följde med detta gav upp 
dessa privilegier om hon gifte sig med en man av lägre börd. Historikern 
Maria Sjöberg menar att kontrollen över kvinnans egendom, i första hand 
jordegendomar, blev ett sätt för mannen att skapa makt gentemot andra män. 
Sjöberg hävdar att giftomannen hade en avgörande roll då det gällde överfö-
rande av egendom och att han och den blivande maken hade gemensamma 
intressen i skapandet av maktrelationer. På så sätt, menar Sjöberg, var äkten-
skapet inte en angelägenhet bara för individerna utan blev en samhällsfråga 

                                                      
2 Inger, G (1986) s. 141. Se också Taussi-Sjöberg, M (1995) s. 62 som diskuterar kyrkans 
ökade inflytande över äktenskapet. Taussi-Sjöberg menar att det äldre systemet där trolovning 
var ett laga äktenskap levde kvar efter det att kyrkan tagit mer makt över äktenskapet. 
3 SAOB ”Hjonelag1, äktenskap”.  
4 1734 års lag, GB 1:1. 
5 1734 års lag, GB 1:2. 
6 1734 års lag, GB 6:1. 
7 1734 års lag, GB 9:1. 
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där kvinnans underordning och mannens kontroll också handlade om 
maktrelationer mellan klasserna.8 Fram till 1734 års lag hade det varit för-
bjudet för adeln att gifta sig över ståndsgränserna, nu blev det möjligt, 
åtminstone enligt lagen, för icke-adliga att komma i besittning av högadelns 
resurser, det vill säga via giftermål med kvinnor från högadeln. På samma 
gång kunde mindre bemedlad adel få tillgång till rika borgares resurser 
genom att äkta deras döttrar.9 Det tidigare gällande förbudet hade förstås 
varit ett sätt för adeln att försöka behålla resurserna inom det egna ståndet. 

Kärlek och krav 
Det var norm att gifta sig under 1700-talet. Vid mitten av århundradet hade 
drygt 90 procent av Sveriges befolkning mellan 45–49 år varit gift någon 
gång. Giftermålsåldern var generellt hög.10 Kvinnor fick vid denna tid gifta 
sig då de fyllt 15 år och män då de fyllt 21,11 men genomsnittsåldern vid 
första giftermålet var betydligt högre än så vid 1770-talet mitt, kvinnor var i 
snitt 25 år och män 27.12 Den höga giftermålsåldern kan förklaras med eko-
nomiska förhållanden, mannen och kvinnan förväntades att kunna försörja sig 
själva. Som en följd av den sena giftermålsåldern blev perioden för kvinnan 
som barnafödande kortare än om hon gift sig tidigare.13 Den höga giftermåls-
åldern gällde dock inte kvinnorna ur de högre samhällsklasserna, där 
giftermålsåldern låg runt 20. För de som gifte sig tidigt blev den äldre gene-
rationens bidrag till den nya familjens försörjning viktig.14  

Äktenskapet var rättesnöret i ett samhälle som ansågs bygga på ordning 
och harmoni given av Gud, där hushållet var en viktig byggsten. Alla männi-
skor hade sin plats i samhället, inom sitt stånd och inom sin familj och alla var 
lika viktiga för att samhället skulle fungera även om vissa var till för att lyda 
och andra för att bli åtlydda.15 Hushållet var samhällets minsta enhet och det 
var mannen som representerade hushållet utåt, det var han som hade rätt att 
driva verksamhet och det var han som förvaltade hushållets gemensamma 
egendom. I handelshusets hushåll ingick förutom kärnfamiljen olika typer av 
tjänare. Varje individs tillgång var till nytta för det gemensamma och be-

                                                      
8 Sjöberg, M (1997) s. 173. Även rättshistorikern Åsa Karlsson Sjögren betonar hur reproduktio-
nen av kvinnans underordning kopplas till äktenskapet under 1600-talet och 1700-talet. 
Karlsson Sjögren, Å (1999) s. 109. 
9 Melby, K (2006) s. 40. 
10 Lundh, C (1993) s. 5. 
11 1734 års lag, ÄB 1:6. 
12 Bengtsson, T (2006) s. 118. 
13 Conntz, S (2005) s. 129. En hög giftermålsålder kan tolkas som ett medvetet val för att 
försöka begränsa antalet födda barn, då för många barn kunde bli en ekonomisk belastning, 
Gaunt, D (1983) s. 17. 
14 Andersson, G (2005) s. 57 f. 
15 Melkersson, M (1997) s. 78 f, Helmius, A (1999) s. 137 f. 
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traktades inte som en privat resurs. Den enskilde aktören representerade och 
arbetade för den kollektiva arbetsgemenskap, vilken utgjorde av hushållet.16 
Arbetsplatsen och hemmet var ofta ett och samma för handelshuset under 
1700-talet och en bit in på 1800-talet. Kvinnan, som inte erkändes som en full-
värdig medborgare, hade under denna tid en viktig plats att fylla som mannens 
ersättare när denne var borta. Hon hade då ansvaret affärerna. Familjens och 
hustruns betydelse var inte bara viktig för de svenska handelshusen, även i 
exempelvis engelsk forskning har detta diskuterats.17 Det sociala livet, precis 
som de ekonomiska, hade sin bas i hushållet genom att umgänget bedrevs 
hushållsvis.18 

Inom äktenskapets ramar ryms flera olika aspekter, känslor mellan ma-
karna, sexualitet, barnalstring, omsorg. Äktenskapet handlar också om egen-
dom, resurser, politik, makt och ordning. Vilka känslor människor hade för 
flera hundra år sedan är förstås mycket svårt att få reda på. I den forskning 
som förekommit runt äktenskap är känslor något som ofta diskuteras. Hur 
viktig faktor var kärleken då ett par knöt band med varandra? De forskare 
som har beskrivit känslans betydelse för individen då denne ställdes inför ett 
beslut om äktenskapsbildning har tagit hjälp av brev och dagboksanteck-
ningar, vilket förstås gör det möjlighet att diskutera om och vilka känslor 
som hystes bland dem som har studerats.19  

Under andra halvan av 1700-talet började litteratur som pläderade för 
kärleksäktenskap komma ut på den svenska marknaden. Genom upplys-
ningsfilosofin, och senare romantiken, ansågs känslor allt viktigare att ta 
hänsyn till. Men det talades fortfarande om att äktenskap utan förnuft var 
något som borde undvikas. Helst ville man säkert få ihop båda bitarna, förnuft 
och känsla.20 Under vilket århundrade som kärleken kom att bli en aspekt vid 
äktenskapsbildning finns det olika åsikter om,21 men att möjligheten att ta 
hänsyn till kärleksaspekten var kopplad till den samhällsklass en person 
tillhörde är troligt. Genom giftomannen kunde egendomsöverföring kontrol-
leras och genom att enbart inomäktenskapligt könsumgänge accepterades av 
såväl kyrka som stat kontrollerades egendomens arvtagare. Det är möjligt att 
borgerskapet under 1700-talet hade större möjlighet att välja partner efter 
hjärtat än vad människor från bondbefolkningen hade.  

Böndernas egendom var i och med att den var knuten till jorden mindre 
rörlig än vad borgarnas var, varför behovet för böndernas familj att kontrollera 
                                                      
16 Davidoff, L & Hall, C (1987) s. 285, Bull, I (1998) s. 186. 
17 Davidoff, L & Hall, C (1987) s. 31 f. 
18 Hasselberg, Y (1998) s. 154. 
19 Bjurman, E-L (1998), Bull, I (1998), Ulvros, E H (1998) och Joelson, E (2006) är alla 
exempel på forskare som studerat synen på äktenskap med hjälp av dagböcker eller brev. 
20 Bjurman, E-L (1998) s. 193, Ulvros, E H (1998) s. 79, Helmius, A (1999) s. 135, Coontz, S 
(2005) s. 145ff, Joelson, E (2006) s. 95 f. 
21 Jarrick, A (1997) kapitel 1. För forskningsöversikter i denna fråga se även Gaunt, D (1983) 
s. 51 ff. och Bjurman, E L (1998) s. 42 ff. 
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arvföljden skulle vara viktigare. Mot detta skulle kunna hävdas att bonde-
parets behov att hysa varma känslor för varandra var större än borgerskapets 
då jordbruket krävde ett samarbete. Det kunde bli rätt besvärligt om inte 
äktenskapet i ett mindre bemedlat bondehem fungerade, dels med tanke på 
att driften av jorden inte klarades av en person, dels med tanke på bodelning 
och medgifte som skulle återlämnas. Dessutom blev den ena parten av med 
sitt uppehälle vid skilsmässa och det var inte säkert att den personen skulle 
hitta annan försörjning. Osämja var visserligen sällan ett tillräckligt starkt 
skäl för att en skilsmässa skulle godkännas,22 men de föräldrar som tvingade 
in barnen i ett oönskat äktenskap riskerade att giftermålet inte skulle bli 
lyckat vilket kunde vara förödande för familjens ekonomi. 

Borgarens, och kanske framförallt handelsmannens, behov av nätverk var 
stort och med äktenskapet följer nästan alltid, oavsett om man vill det eller 
inte, en sammankoppling mellan olika släkter. Släkter binds ihop av den nya 
konstellationen och i historisk forskning betonas ofta de sociala och ekono-
miska kontakter som knöts mellan olika familjer då ett nytt äktenskap in-
gicks.23 Det finns forskning som hävdar att en av äktenskapets viktigaste 
funktioner genom historien har varit att skapa fred mellan olika familjer 
genom att de blir släkt med varandra.24 Äktenskapsalliansen skapar i bästa 
fall lojalitet mellan familjerna vilket kan vara en strategi för att vinna ett 
gynnsamt ekonomiskt läge, för att freda sig mot en mäktig familj som man 
känner sig hotad av eller för att kunna göra karriär.25 

Vilka som skulle ingå äktenskap och när det skulle ske skilde sig mellan 
samhällets olika klasser. Det var många aspekter att ta hänsyn till, ekono-
miska och sociala. De personer som analyseras i föreliggande avhandling 
tillhörde den rikare delen i samhället, de var dessutom män, vilket samman-
taget gjorde deras valfrihet förhållandevis stor. Men även rika män är, och 
har varit, tvungna att anpassa sig efter kulturella normer och de praktiska 
begränsningar som finns på ena eller andra sättet. Grosshandlarens familj 
hade förväntningar på honom att han skulle förvalta den utbildning de säkert 
varit med om att finansiera genom att sköta handelshuset på ett gynnsamt 
sätt. Grosshandlaren var beroende av de andra handelsmännens acceptans för 
att kunna driva handel. Än viktigare var det kanske för den som inte hade en 
familj som stod bakom. Hans framtid var starkare beroende av att kunna äkta 
någon som kunde ersätta det som saknades i och med en frånvarande familj. 
Genom ett lämpligt giftermål kunde mycket vara vunnet. En lämplig hustru 
kunde bidra med ekonomiska resurser och med viktiga handelskontakter. 
                                                      
22 Gaunt, D (1983) s. 43 ff. Taussi Sjöberg, M (1995) s. 67 ff. diskuterar om skildmässor i 
Sverige efter 1734 års lag. 
23 Se tillexempel, Wirilander, K (1982), s 212, Coontz, S (2005) exempelvis s. 25, Hansen, A 
(2006) s. 19, Melby, K m. fl. (2006) s. 15, som alla är exempel på sentida forskare som fram-
håller äktenskapet som en angelägenhet för fler än enbart makarna. 
24 Gaunt, D (1983) s. 221 f., Coontz, S (2005) s. 20. 
25 Bledsoe, C H (1980) s. 70, Coontz, S (2005) s. 56. 
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Hon kunde dessutom vara ställföreträdande då handelsmannen var ute på 
resa, hon kunde sköta och styra ett hushåll. 

Äktenskapsteorier 
De teoretiska utgångspunkterna jag använder för att förstå vilka orsaker som 
låg bakom grosshandlarnas äktenskap har arbetats fram dels från forskaren i 
ekonomisk historia Anita Göranssons strategibegrepp dels från historikern 
Margareta R Matovi� utbytesteorier.  

Äktenskapet har använts som en strategi för att vinna eller behålla ekono-
miska och sociala resurser hävdar Göransson i en undersökning som behandlar 
äktenskapsstrategier bland handelsmän och fabriksägare i Norrköping under 
1800-talets första hälft. Göransson intresserar sig för hur det sociala köns-
systemet påverkade borgarnas verksamhet och hur dessa formerade sig till 
en klass. Göransson hävdar att bristen på en utvecklad kapitalmarknad och 
bristen på utbildningsmöjligheter gjorde det nödvändigt att lita till ett per-
sonligt nätverk. Hon ser två typer av strategier: den ena gick ut på att bevara 
företaget intakt inom släkten vilket medförde äktenskap till exempel mellan 
kusiner eller så kallat syskonbyte, det vill säga ett syskonpar gifte sig med ett 
annat syskonpar. Denna strategi kallar Göransson för reduktiv. Med den 
strategin menar Göransson att familjen ville reducera risken att företaget 
skulle splittras. Den andra, kallad expansiv strategi, var att genom äktenskapet 
tillföra nytt kapital och/eller kompetens till företaget. Giftermål inom släkten 
skedde ofta mellan kusiner. Kusinäktenskap kan på flera håll förklaras med 
geografiska förhållanden, i avlägsna landsändar var det vanligare med denna 
typ av äktenskap. Men det kunde även vara klassrelaterat. Högadeln hade en 
större andel kusinäktenskap än andra grupper i samhället26, vilket Göransson 
menar kan bero på dess ovilja att beblanda sig med andra samhällsklasser. 
Inom borgarklassen förklarar Göransson den reduktiva strategin med ett 
behov av att behålla både de ekonomiska och de kulturella resurserna inom 
familjen då borgarna ännu inte hade formerat sig som en klass. Göransson 
menar att de av henne beskrivna äktenskapsmönstrena bör förklaras som 
strategiska.27 Att ingå äktenskap var norm men hur äktenskapsband knöts ska 
inte betraktas som norm utan bör istället ses utifrån vilka fördelar som vanns. 

Vilka fördelar som ett äktenskap kunde medföra diskuterar Matovi� ge-
nom att se äktenskapet som ett ingått partnerskap, inte bara mellan två indi-
vider, utan mellan två släkter.28 Hon använder sig av en utbytesteori i sin 
                                                      
26 Rundquist, A (1989) s. 271 nämner också att kusinäktenskap var vanligt förekommande 
bland högadeln men påpekar att kusin var en vanlig benämning även på mer avlägsna släk-
tingar.  
27 Göransson, A (1990).  
28 Matovi�, M (1984) s. 28. Se också Tilly, L A & Scott, J W (1989) s. 43 som också diskuterar 
äktenskapet som ett partnerskap där båda individerna bidrar med olika resurser. Bull, I (1998) 
s. 120 använder, liksom Tilly & Scott, ordet partnerskap då hon diskuterar äktenskap. 
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undersökning och menar att innan äktenskapet kan ingås görs en vägning av 
vad utbytet, äktenskapet, kan ge till familjerna. Framtida utbyten vägs likväl 
in i partnervalet.29 Matovi� menar att människan styrs av en vilja att förbättra 
sin livssituation och denna vilja innebär att individen räknar in för- och 
nackdelar med ett visst handlande. Hon menar att det utbyte som sker i äkten-
skapsbildning är ekonomiskt och socialt och att genom att se äktenskapet 
utifrån en utbytesteori blir det möjligt att förstå varför en individ är villig att 
binda sig till en annan individ. Både sociala och ekonomiska resurser vägs in 
då en partner valdes. Försörjningsplikt och social ställning var, under den 
period Matovi� beskriver, mannens bidrag till äktenskapet medan kvinnan 
förväntades bidra med fertilitet och ekonomiska resurser i form av hemgiften 
samt arbetskraft.30 Studien behandlar den andra halvan av 1800-talet, men det 
utbyte som skedde mellan makarna var format av en lagstiftning och ett 
normsystem som inte skiljde sig från 1700-talets.  

Kvinnans hemgift kunde ha stor betydelse för ett handelshus, och var en 
viktig del i äktenskapsutbytet. Hemgiften var ett förskott på kvinnans kom-
mande arv och var i teorin hennes egendom men förvaltades av förmyndaren, i 
äktenskapet av maken.31 Hemgiften var sålunda relaterad till kvinnans föräld-
rars förmögenhet, vilket förstås blir ytterligare en aspekt att ta hänsyn till.  

Trots kvinnans underordnade ställning menar historikern Christine Bladh 
att det är det är en förenklad bild fel att betrakta kvinnor som passiva redskap 
för männen i jakten på den för familjerna perfekta äktenskapsbildningen. 
Valet av make var inte helt frivilligt men kvinnornas åsikter var inte heller 
alldeles betydelselösa. Bladh ifrågasätter att intresset för familjens försörjning 
bara skulle vara en angelägenhet för männen. Kvinnorna hade likväl intressen 
i detta.32 Valet av äktenskapspartner var sällan en fråga som helt bestämdes 
av den blivande makan eller den blivande maken. Makten över detta låg ofta 
hos föräldrarna, framförallt då barn inom samhällets övre ekonomiska skick 
skulle sammanföras.33  

Både mannen och kvinnan liksom deras föräldrar kunde vinna fördelar 
genom ett ingått äktenskap. Både ekonomiskt och socialt fanns det vinster att 
göra genom äktenskapet. Men äktenskapet var också något av en norm för 
den här tiden. Det förväntades av folk att de skulle gifta sig.34  

                                                      
29 Matovi�, M (1984) s. 18. 
30 Matovi�, M (1984) s. 88 f. 
31 För en diskussion om förmyndare och hemgift se Ighe, A (2007) s. 142 ff. Se även Taussi-
Sjöberg, M (1995) s. 64 f. om kvinnans möjligheter att förfoga över arv och morgongåva. 
32 Bladh, C (2005). Jämför med Wottle, M (2000) s. 249 som menar att männen använde 
kvinnorna som passiva pjäser för att öka sin egen egendom. 
33 Matovi�, M (1984) s. 217, Tilly, L A & Scott, J W (1989) s. 41 och Bull, I.(1998) s. 132 ff. 
Se också Rundquist, A (1989) s. 321 ff. där Rundquist betonar den makt som den äldre gene-
rationen, i form av farmor och mormor, hade över de unga tus äktenskapsplaner, åtminstone i 
de familjer där det fanns pengar. 
34 Hansen, A (2006) s. 18.  
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Vem tar vem? 
Äktenskapsbildningen kan i första hand ses som ett målrationellt agerande. 
Det fanns ett bestämt mål med den äktenskapspartner som valdes. Vilket 
målet var kan analysera utifrån Göranssons strategibegrepp. Äktenskapet 
skulle också kunna ses som ett utslag av värderationellt agerande, där ett 
giftermål ur ett etiskt perspektiv upplevs som det mest lämpliga för dessa 
personer. Vem man gifter sig med har att göra med vilka potentiella äkten-
skapspartners som finns; vem man helt enkelt har tillgång till. Umgänge sker 
oftast i de egna kretsarna och där finns äktenskapsmarknaden, vilket inte ska 
glömmas bort då strategier diskuteras. 

Betyder rationalitetsresonemanget att de grosshandlare som inte gifte sig 
inte heller var rationella? Nej, förstås inte. Anledningen till att människor 
inte gifter sig kan vara flera, och behöver inte alls bottna i icke-rationella 
beteenden. Det kan bero på att ”den rätta” aldrig har hittats, eller att ”den 
rätta” bara var rätt i ena partens ögon eller att ”den rätta” är ett fullkomligt 
omöjligt val i den granskande omgivningens ögon. Varför några av de 
grosshandlare som analyseras förblev ungkarlar hela livet kan jag förstås inte 
veta, men de som gifte sig gjorde ett val och hur detta val gjordes och hur det 
påverkade annat agerande ska här beskrivas. 

Jag diskuterar äktenskapet utifrån vilka strategier grosshandlarna kunde 
tänkas ha med sitt giftermål, det vill säga en teori om att giftermålet var en 
medveten handling som utfördes för att uppnå vissa fördelar. Göranssons 
teori om reduktiva och expansiva äktenskapsstrategier blir förstås använd-
bara i denna analys, liksom Matovi�s utbytesteori: Vad hade grosshandlaren 
att erbjuda sin blivande maka i form av socialt och ekonomiskt kapital?  

Den reduktiva strategin går ut på att bevara handelshuset som det är. Om 
äktenskap ingås med personer inom den egna släkten släpps inte nya intres-
senter in i firmans affärer och vid arvsskifte stannar resurserna inom familjen. 
En expansiv strategi tog tvärtom in nya intressenter för att på så sätt kunna 
öka det ekonomiska kapitalet eller sakkunskapen.35 

Strategierna syftar till att antingen hålla ihop företaget så mycket som 
möjligt eller att försöka expandera det. För den som inte hade företag i 
Stockholm, exempelvis en invandrad handelsman, kunde giftermålet vara en 
inträdesbiljett till den nya marknaden. Och för den som gifte bort sin dotter 
med en nykomling innebar möjligen äktenskapet en expansion av kontakter 
mot den plats handelsmannen kom från. De expansiva äktenskapen kunde 
således ge, förutom pengar och tillgång till nytt kunnande, ett utökat kontakt-
nät. Beroende på vem grosshandlaren gifte sig med kunde helt ny kunskap 
komma till företaget. En grosshandlare som gifter sig med någon från en 
annan grosshandlarfamilj vinner förstås andra kunskaper och erfarenheter än 
den som gifter sig med en person som har en helt annan bakgrund. I detta 

                                                      
35 Göransson, A (1990) s. 540. 
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resonemang blir Matovi�s utbytesteori intressanta. Båda parterna har något 
att bidra med till det nya äktenskapet. Han bidrar exempelvis med kontakter 
med marknader i andra länder och hon bidrar med att redan vara etablerad i 
det nya landet.  

I den här undersökningen behöver Göranssons strategibegrepp utökas och 
problematiseras. De två begrepp Göransson har givit räcker inte till för att 
kunna beskriva de olika strategier som grosshandlarna använde sig av. Det 
reduktiva begreppet används i den här avhandlingen för att belysa en strategi 
som innebar så liten inblandning av andra än redan existerande intressen som 
möjligt. Med reduktivt äktenskap menar jag äktenskap som sker inom släk-
ten eller mellan familjer som driver handelshus.36 Om äktenskapet föregår 
kompanjonskapet bör däremot äktenskapet snarare betraktas som expansivt. 
Men om en av kompanjonerna gifter sig med den andra kompanjonens syster 
så behöver inte företaget vid kommande dödsfall riskera inblandning av fler 
familjer. Samtidigt kan ett kompanjonskap i sig ses som ett expansivt bete-
ende; genom att två grosshandlare slår sig ihop vidgas företagets kontaktnät 
och mer kompetens tillförs. På grund av att andra personer tas in i företaget 
kan behovet av en reduktiv äktenskapsstrategi öka, för att inte ytterliga in-
tressenter ska tillkomma. Men det skall sägas att många grosshandlare var i 
kompani med sina bröder, vilket inte kan beskrivas som expansivt.  

Det expansiva begreppet kommer att användas om de personer som gifte 
sig utanför, inte bara sin släkt, utan utanför den egna gruppen, grosshand-
larna. Det nya begrepp jag lägger till är en reproduktiv strategi, och med det 
menar jag giftermål inom den egna gruppen men utanför släkten. Genom att 
en grosshandlare gifte sig med en annan grosshandlares dotter kunde den 
totala förmögenheten ökas och utökas, inte minst genom den hemgift som 
följde med kvinnan till det nya boet. Ett reproduktivt äktenskap är ett äkten-
skap mellan personer från samma samhällsgrupp men som inte är släkt med 
varandra. Detta beteende visar på en vilja att producera och reproducera sitt 
eget kapital utan att ta alltför stora risker, det vill säga inte gifta in sig i 
grupper vars verksamhet var obekant. Reproduktionen kan också handla om 
att vilja föra vidare den egna familjen eller gruppens sociala värderingar och 
kulturella ideal.37  

Likväl är grosshandlarens egen bakgrund av intresse, då det är en del av 
det han kan satsa i det nya äktenskapet. En grosshandlare vars far var gross-
handlare hade exempelvis fler kontakter med andra handelsmän att föra in i 
det nya boet än en person vars far var präst eller hantverkare. Jag skall därför 
beskriva både grosshandlarens sociala bakgrund och hans hustrus. 
                                                      
36 Kompanjonskap har kunnat konstateras i första hand med hjälp av taxeringslängder och i 
andra hand med hjälp av till exempel biografiska verk. Kompanjonskap kan förstås ha existe-
rat utan att de lämnat avtryck i källorna. Möjligheten finns att några reduktiva äktenskap 
därför inte har uppmärksammats. 
37 Se kapitel 1 avsnittet Rationalitet och strategier där begreppet social reproduktion diskute-
ras. 
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Klassificering och gruppering 
I det här kapitlet ska jag undersöka äktenskapsbildningar mellan olika familjer. 
Undersökningen kopplas till de olika strategierna och har sin teoretiska 
utgångspunkt i tanken att strategierna kunde bidra med olika fördelar för 
grosshandlarna. Vid uppbyggandet av ett handelshus kunde ett äktenskap 
vara till hjälp för grosshandlaren. Eftersom jag beskriver handelshus i dess 
uppbyggnadsskede utgår jag endast från i männen detta kapitel då det bara 
var de som fick starta handelshus. Detta innebär att de änkor som finns med i 
undersökningen inte utgör undersökningsobjekt här. Det är istället änkornas 
makars fäder som jag kategoriserar för att undersöka vilken social bakgrund 
de grosshandlare hade som drev handelshus i Stockholm.  

För att kunna analysera vilken typ av äktenskapsstrategi grosshandlaren 
använde sig av måste först och främst en socialgruppsindelning göras.38 En 
indelning baserad på ekonomisk ställning kommer inte att användas här. Den 
socialgruppsindelning jag väljer att använda mig av är bättre lämpad för att 
diskutera nätverksrelationer då den är relaterad till de utbyten som kan ske 
inom ett nätverk. Indelningen har utvecklats av historikern Martin Wottle 
och personerna kategoriseras efter deras närhet till de personer som studeras. 
Den första kategorin utgörs sålunda av dem som tillhör den egna näringen. 
Wottle ser indelningen som ringar där centrum är den första kategorin. 
Wottle beskriver minuthandlare vilket innebär att i hans första grupp finns 
handlare och hantverkare, i nästa grupp hamnar de yrken som tillhörde den 
urbana sfären men som inte var handlare eller hantverkare och så vidare 
fram till de grupper som kategoriseras som socialt underordnade eller peri-
fera, och därmed befinner sig längst bort från centrum. Kategorierna som 
följer efter den första menar Wottle är tänkbara karriärvägar för den mindre 
borgaren.39 Ju högre siffra en kategori har i Wottles modell desto längre bort 
från kärnverksamheten befinner sig de som placeras där.  

Wottle menar att genom att sätta aktörernas egen sfär i centrum vinns flera 
fördelar som går förlorade om en fördelning skulle göras utifrån indelning 
efter exempelvis klass. Därigenom kritiserar Wottle också den socialgrupps-
kategorisering som bygger på historikern Sten Carlssons studie om det 
svenska ståndssamhällets upplösning. Carlsson diskuterar personer utifrån de 
fyra olika stånden – adel, präster, borgare och bönder – samt de så kallade 
ofrälse ståndspersonerna. De ofrälse ståndspersonerna hade inte någon 
politisk representation i riksdagen. Hierarkiskt placeras de över de två lägre 

                                                      
38 För studier som använt sig av socialgruppsindelningar och som behandlar närliggande tid 
och liknande socialgrupper som i den här studien, se till exempel Stadin, K (1979) och 
Wottle, M (2000). 
39 Wottle, M (2000) s. 224 f., se också s. 260, bilaga till kapitel 9 för en utförlig beskrivning 
av vilka yrkestitlar Wottle placerat i olika kategorier. 
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stånden, borgarna och bönderna.40 Flera av de personer som tillhörde de 
ofrälse ståndspersonerna var i socialt hänseende nära grosshandlarna, som 
till exempel brukspatroner. 

Carlssons ståndsindelning har kritiserats av historikern Tom Söderberg 
som menar att Carlsson förlorar de skillnader som fanns inom ståndet. Spe-
ciellt problematiskt, menar Söderberg, är detta för borgerskapet.41 Jag kommer 
därför inte att använda mig av ståndsindelning då jag kategoriserar personer 
utan istället göra kategoriseringen mer detaljerad. En kategorisering är vansk-
lig då en persons titel inte behöver överensstämma med det personen 
verkligen sysslade med.42 Titeln gav dock personen möjlighet att vara delaktig 
i nätverk som omgav personer med samma titel. I den kategorisering jag 
använder mig av är det nätverken som är viktiga.  

Då de personer vars agerande analyseras här delas in i olika socialgrupper 
tänker jag använda mig av Wottles modell eftersom den ger goda möjligheter 
att analysera vilken typ av giftermålsstrategi grosshandlarna använde, 
reproduktiv eller expansiv. För att komma åt den reduktiva behöver gross-
handlarna betraktas på individnivå, endast på så sätt kan jag få kunskap om 
huruvida deras äktenskap skedde inom den egna släkten. 

Jag kommer att använda mig av åtta olika kategorier för socialgrupps-
indelningen. I kategorierna 1, 2 och 3 ingår personer som genom sina syssel-
sättningar hade nära förbindelser med grosshandlare, i huvudsak är det andra 
handelstitlar som ingår här. Grosshandlare kategoriseras som 1 tillsammans 
med bland annat brukspatroner. Kategori 2 innehåller handelsmän som drev 
omfattande handel men kanske inte just grosshandel. Exakt vilken handel de 
sysslade mer har inte varit möjlig att få fram. Övriga handelsmän med gene-
rellt sett ekonomiskt mindre omfattande rörelser kategoriseras som 3. Kategori 
4 är även den en kategori med borgare, hit har alla hantverkare räknats. 
Kategori 5 utgörs av tjänste- och ämbetsmän, 6 av personer med akademiska 
yrken, 7 av militärer och 8 av jordbrukare.43 

Källor till familjen 
Flera olika typer av material har använts för att få information om faderns 
och svärfaderns titlar. I första hand har jag utgått från det register över bo-

                                                      
40 Carlsson, S (1949) s. 9 ff. Till gruppen räknar Carlsson civila och civilmilitära ämbets- och 
tjänstemän, officerare och underofficerare, läkare, fältskärer, apotekare, universitets- och 
skolmän, preceptorer, informatorer organister i städerna, sjökaptener, frälsefogdar, inspekto-
rer, bokhållare, brukspatroner, possessionater, större gästgivare och arrendatorer. 
41 Söderberg, T (1957) s. 135. Ordet borgerskap kan också tolkas på olika sätt. Antingen kan 
det syfta på dem som ägde burskap eller ha en socioekonomisk betydelse, se Stadin, K (1979) 
s. 27 ff. 
42 Ågren, H (2006) s. 61. 
43 I bilaga F återfinns en noggrannare beskrivning av vilka titlar som ingår i de olika kategori-
erna. 
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uppteckningar som finns på Stockholms stadsarkiv. Registret är uppbyggt i 
alfabetisk ordning och förutom att informera om vilket nummer den avlidnes 
bouppteckningar har i arkivet förekommer inte sällan genealogiska uppgifter 
så som den avlidnes efterlämnade maka/make och barn. Emellertid nämns 
inte föräldrar här. Däremot finns hänvisningar till andra, för den avlidne, 
relevanta bouppteckningar. På detta sätt finns det möjlighet att finna den 
avlidnes föräldrar och oftast är också titlar förtecknade. I bouppteckningen 
förtecknas den dödes närmsta anhöriga.  

Eftersom kvinnan på denna tid inte tog mannens efternamn, blir det möjligt 
att härleda hustruns ursprungliga släkttillhörighet före det ingångna äkten-
skapet. Det gör det möjligt att genom källorna få kunskap om kvinnan trots 
den underordnad ställning hon överlag hade. Svårigheten med bouppteck-
ningarna, i detta avseende, är att om grosshandlaren dog som änkling så står 
inte alltid den döda hustruns namn angivet. Inte heller går det att med hjälp 
av detta material att varje gång få information om huruvida grosshandlaren 
tidigare varit gift, eller med vem. Om det fanns barn från ett tidigare äkten-
skap, kunde moderns namn förekomma även om hon ej längre var i livet. 

Ett annat problem är att bouppteckningar inte så många boupptecknades 
på 1600-talet eller under 1700-talets första hälft då de flesta av de här be-
skrivna grosshandlarnas föräldrar bör ha dött.44 Därför har jag också använt 
mig av register till Stockholms kyrkoförsamlingar. Bokföring i kyrkoböcker 
skedde församlingsvis och församlingarna var indelade antingen efter territo-
riell tillhörighet eller genom att ett antal personer som hade något speciellt 
gemensamt kunde bilda en församling.45 I Stockholm finns till exempel kyrk-
böcker efter den Tyska församlingen vilken samlade den tysktalande lutherska 
delen av befolkningen; hovet hade likaså en egen församling. Flera olika 
typer av kyrkböcker fördes, husförhör skrevs upp, in- och utflyttningslängder 
fördes och rent primära uppgifter om personers liv skrevs in i dop-, vigsel-, 
död- och begravningsböckerna. Kyrkolagen från 1686 föreskrev att barnen 
skulle döpas inom åtta dagar efter födseln och på så sätt registreras i 
dopböckerna.46 I registren till dopböckerna förekommer föräldrarnas namn, 
ibland faderns titel, barnets namn, samt datum för födelse och/eller dop. 
Vissa namn var dock så vanligt förekommande att jag inte har kunnat avgöra 
om detta var just den person som jag letade efter. 

I vigselböcker står båda makarna namngivna och samma sak i dopböcker 
där (oftast) båda föräldrarnas namn skrevs upp. Jag har förutom detta material 
använt mig av olika biografiska och genealogiska47 arbeten. Biografiska verk, 
så som Svenskt biografiskt lexikon, har granskats. I detta material förekommer 

                                                      
44 I bilaga D förs en diskussion om bouppteckningar som källa.  
45 Lext, G (1984) s. 47 ff. 
46 Lext, G (1984) s. 123. 
47 I mitt letande av biografiska uppgifter har jag vid några tillfällen använt mig av genealo-
giska hemsidor skapade av släktforskare.  
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de personer som gjort ”betydelsefulla insatser inom samhällets och kultur-
livets alla områden”48 vilket innebär att det endast är en liten del av dem som 
beskrivs här som finns med, och i första hand de mest ekonomiskt eller 
politiskt inflytelserika. Det är ofta samma personer som förekommer i SBL 
som finns med i andra biografiska verk. 

I den här studien ingår inte lika många fäder som det ingår grosshandlare. 
Det finns nämligen flera brödrapar med i gruppen. I studien ingår 114 fäder. 
Jag har återfunnit titlar för 67 av grosshandlarnas fäder. Tabell 4.1 visar hur 
fäderna fördelar sig över de olika kategorierna som diskuterats ovan. 

Majoriteten av de här studerade grosshandlarna kom från familjer där fa-
dern var grosshandlare eller handelsman. Grosshandlare är dock inte något 
homogent begrepp. De kunde syssla med många olika verksamheter och en 
far och en son som både var grosshandlare kunde handla med olika varor.49 
Men även om det är möjligt att deras verksam låg långt från varandra och 
den nytta i vardagen sonen hade av faderns grosshandlartitel möjligen kan 
diskuteras var möjligheten för en son att bli grosshandlare troligen större om 
fadern hade kontakter som kunde ge exempelvis lärlingsplats.  

En tidigare jämförelse av barnens förbindelse till faderns yrke hos olika 
borgerliga yrken i Stockholm under 1700-talet visar att grosshandlarbarn i 
mycket mindre utsträckning än barn till minuthandlare och hantverkare var 
socialt mobila.50 Tabell 4.1 visar att 83 procent av grosshandlarna kom från 
familjer som tillhörde borgerskapet, handlare eller hantverkare. De flesta 
hantverkarna tillhörde skrån där den genomsnittliga taxeringen var hög. En 
av hantverkarna var ålderman i sitt skrå, vilket var en hög social position. 

En av de åtta grosshandlarna i gruppen hade en far som hamnar utanför 
de egentliga hantverkarna. Jacob Buchaus far Jacob Buchau var nämligen 
badare.51 En badare var en person som höll en badstuga.52 På beskrivningen 
tycks det inte som om yrket låg särdeles nära det som Jacob Buchau d.y se-
nare kom att syssla med, men det var dock ett hantverksyrke. En badare 
kunde ha en viktig resurs i ett nätverkssamhälle, nämligen kunskap om de 
boende i staden, vilka troligen besökte badstugan då och då.  

De som enligt tabell 4.1 hade gjort den längsta sociala resan var de två som 
kom från kategori 6 respektive 8. George Henric Conradis far George Johan 
Conradi var verksam som kyrkoherde i stadens tyska församling. Han kom 
själv från en borgarfamilj i Riga och skickades att utbilda sig till handelsman 
men blev istället präst och hamnade under 1700-talets första årtionde i Sverige 
                                                      
48 SBL inledningen ”Vad är SBL” CD-rom skiva. 
49 Wottle, M (2000) s. 252. 
50 Wottle, M (2000) s. 253. 
51 I registret till Tyska församlingens dopböcker 1701–1734 uppges denna titel då sonen Jacob 
Buchaus dop registreras. Wottle, M (2000) s. 260 menar att yrket tillhörde de så kallade 
”Övriga borgerliga yrkena”. Stadin, K (1979) s. 51 skriver att baderskor var ett yrke som 
ensamstående kvinnor kunde försörja sig på liksom att agera barnmorskor.  
52 SAOB: ”Badare 2.b”. 
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Tabell 4.1. Grosshandlarnas fäder, antal efter yrkeskategori . 
Kategori Antal 
1. Grosshandlare, brukspatroner 16 
2. Handelsmän, fabrikörer 25 
3. Övriga handelsmän 7 
4. Hantverkare, övriga borgerliga yrken 8 
5. Ämbetsmän och tjänstemän 9 
6. Präster, akademiska yrken 1 
7. Militärer 0 
8. Jordbrukare 1 
Summa 67 

Källa: Anrep, G (1871–1875), Bladh, C (1997), Bladh, C (2003), BmK (SSA), Boëthius, B 
(1943), Boëthius, B och Kromnow, Å (1968), Borgarboken (SSA), BoU JK (SSA), Boupp-
teckningsregister (SSA), Clason, Fredrik (RA), Dalhede, C (1991), Donner, K (1931), 
Elgenstierna, G (1998), Forsstrand, C (1916), Forsstrand, C (1917), Hahr, G (1966), Haugard, J 
(1947), Hayen, M (1994), Hülpherska samlingen (VS), 
http://genealogi.aland.net/discus/messages/576/51924.html?1120422516, 
http://genealogi.aland.net/discus/messages/9532/9822.html?961007345,  
http://hem.bredband.net/wall/gen/0001/1_141.htm, 
http://hem.bredband.net/wall/gen/12-1_188.htm,  
http://hem.passagen.se/olbers/svhg/0001/260.htm, 
http://tourism.kokkola.fi/temautflykter/historia/svseurah.htm, 
http://wse66146.ta23.talkactive.net/search.asp,  
http://www.abc.se/~m2976/genealogi/antav109.htm,  
http://www.abc.se/~m2976/genealogi/antav109.htm,  
http://www.camitz.com/text/Camitz%20familjen.htm, 
http://www.jakobbergsgard.org.se, 
http://www.kb.se/ot/OKATKB/sorgkort.htm#1, 
http://www.kulturarvostergotland.se/persongall/04/mgraver.htm, 
http://www.lysator.liu.se/runeberg/pht/1906/0096.htm, 
http://www.roslagen.com/grubb/mia/morfark/sida0/h_____dq.htm,  
Olin-Lamberg och Lamberg (2005), Register till Stockholms kyrkoböcker (SSA); Rosander, 
L (1196), Rosman, H och Muntha, A (1945), Samuelsson, K (1951), Seton, P A (1986), 
Stadsbor i gångna tider (1989), Stockholms rådhus och råd (1915), Svensk biografiskt lexi-
kon, Svenska män och kvinnor, Strokirk, O F (1915), Örnberg, V (1885–1908). 
Anm: En av fäderna började sin bana som perukmakare, det vill säga tillhörande kategori 4, 
men blev sedan handelsman innan hans son var vuxen. Därför har fadern i tabellen placerats i 
kategori 2. En annan grosshandlares far var också hantverkare men dog då pojken bara var 
barn. Modern gifte om sig med en handelsman. Eftersom jag inte vet hur gammal den bli-
vande grosshandlaren var då styvfadern trädde in i familjen har han kategoriserats efter sin 
far. 
 

 
där han blev en betydelsefull pietistisk predikant med kontakter i det svenska 
hovet. Han gifte sig 1713 med Maria Eleonora König, handelsmannadotter 
som blev George Henrics mor.53 Så även om George Henrics far hade ett 
yrke som placeras långt från grosshandlaryrket blir det tydligt vid en 
närmare granskning att den familj George Henric växte upp i dels hade goda 
                                                      
53 Wall, G (1929). 
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handelskontakter framförallt via modern och dels att faderns position i Stock-
holm måste betraktas som gynnsam.54  

Henrik Hahrs far Jörgen Hahr var godsarrendator och har därför placerats 
i kategori 8. Henrik Hahr invandrade till Sverige år 1715 och anställdes i ett 
handelshus i Göteborg, varifrån han senare kom till Stockholm och startade 
egen verksamhet 1720.55 Varför Hahr flyttade till Sverige framgår inte av 
källorna. 

Grosshandlarna själva rörde sig i de allra flesta fall som tabell 4.1 visar 
inte särskilt långt från sina fäders position. Fädrens yrkestillhörighet var en 
del i det utbyte som Matovi� menar var så viktigt då äktenskap skulle ingås. 
Hade grosshandlaren själv hunnit vinna burskap var det förstås en viktig vara 
i utbytet.  

Det vanligaste för grosshandlarna var att de vann burskap innan de gifte 
sig, men det fanns några som gifte sig innan de fick burskap.56 Om ett äkten-
skap kom först dröjde det sällan mer än ett par år innan burskapet vanns. Så i 
de flesta fall var grosshandlaren långt gången i sin utbildning. Det var endast 
sju personer som hade varit gifta i mer än tre år innan de fick burskap. Gifter-
målet skedde alltså ytterst sällan innan grosshandlaren var självförsörjande. 
Männen var i snitt 35 år då de gifte sig första gången medan kvinnorna (och 
då räknar jag enbart den första hustruns ålder) var 24 år. En ålderskillnad 
mellan makarna på drygt 10 år var alltså inte ovanlig. Stockholms gross-
handlare hade en betydligt högre giftermålsålder än män i gemen i Sverige 
för denna tid.57 Därav den höga genomsnittsåldern vid äktenskapets ingående 
för grosshandlarna. De hade en lång utbildningstid och hade därför hunnit 
komma upp en bit i ålder innan de hade möjlighet att gifta sig.58  

I nästa avsnitt ska jag undersöka om grosshandlarna uppvisar samma 
mönster då det gäller äktenskapsbildning: höll de sig inom sin egen grupp? 

Grosshandlarnas giftermålsmönster 
Uppgifter om vem grosshandlaren var gift med har återfunnits för 103 gross-
handlare. Sju av de övriga var aldrig gifta. Jag saknar information om tolv 
personer. Förmodligen var några av dessa också ogifta, men då ordet ogift 

                                                      
54 Se Simmander, S & Ågren, H (2007) s. 232 rörande närhet mellan olika yrkena. 
55 Hahr, G (1966) s. 11. 
56 Jag har uppgifter om vilket år grosshandlaren vann burskap och vilket år han gifte sig för 74 
personer. Vissa av dessa årtal har ag inte exakt kunskap om men jag kan med anledning av 
första barnets födelsedatum åtminstone sluta mig till att de med största sannolikhet inte gifte 
sig efter det året. Information om ålder: se källa till tabell 4.1. 
57 Se ovan i detta kapitel, avsnittet Kärlek och krav, där jag diskuterar att andra forskare har 
visat på en genomsnittsålder för män på 27 år. För källhänvisning till grosshandlarnas gifter-
målsålder se källa till tabell 4.1 
58 Se Coontz, S (2005) s. 125, om vikten av att i Europa vara självförsörjande då äktenskapet 
ingicks. 
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inte förekommit har jag valt att avstå från att ta med dem i diskussionen.59 De 
som jag, enligt använda källor, vet var ogifta har beskrivits med just det ordet, 
oftast i bouppteckningen efter dem eller i ett par fall i biografiska verk. Vikten 
av att gifta sig för att skapa nya kontakter eller att förstärka redan existeran-
de har diskuteras. Men det fanns en annan viktig funktion med äktenskapet, 
nämligen möjligheten att få en arvinge som kunde ta över verksamheten. För 
den engelska medelklassens del, har historikerna Leonore Davidoff och 
Catherine Hall visat att betydelsen av att ha arvingar var så stor, att de par 
som inte hade egna barn informellt adopterade nära vänners eller släktingars 
barn när dessa var unga, för att hinna lära upp dem med målet att de slutligen 
skulle kunna överta aktuell verksamhet.60  

Det finns några exempel i studien på barnlösa grosshandlare som med 
hjälp av släktingars barn kunde drömma om en fortsättning på handelshuset 
efter sitt eget frånfälle. En av dessa var George Seton, en grosshandlare som 
kommit från Skottland och lyckats bygga upp en förmögenhet i Stockholm. 
Seton var ogift men hade flera syskonbarn. Ett av dessa, Alexander Baron, 
fick överta firman med vissa förbehåll. För det första måste Alexander byta 
bort sitt födslonamn, Baron, till Georges efternamn, Seton, detsamma skulle 
hans fyra söner göra. Dessutom måste Alexander presentera ett dokument 
där alla syskon och syskonbarn avsade sig sin rätt till arvet.61 På detta sätt 
kunde George Seton våga hoppas på att firman inte skulle splittras på flera 
hugade arvingar efter hans död, och att verksamheten dessutom skulle fort-
sätta under namnet Seton. 

Omgifte förekom bland grosshandlarna, 18 personer var gifta mer än en 
gång. Ingen var dock gift mer än två gånger. I vissa fall har jag funnit namn 
och titel på både den första och den andre svärfadern, andra gånger bara på 
en. I den socialgruppsindelning som nedan görs över svärfäderna och som 
utförs efter samma kategorier som den efter fäderna tar jag enbart med den 
första svärfadern.62 Jag menar i likhet med Matovi� att äktenskapet var en 
utbytesaffär mellan de två familjer som genom äktenskapet lierade sig med 
varandra. Det de hade att byta med är den sociala position de hade i samhäl-
let. Vid det första äktenskapet hade grosshandlarna i första hand sin fars 
sociala position att satsa. Vid ett andra äktenskap hade han dessutom det 
nätverk han genom sin första fru fått tillgång till. Å ena sidan skulle ett andra 
äktenskap kunna betraktas som att ett friare val kunde göras om det första 
äktenskapet resulterat i gynnsamma sociala förhållanden. Om han dessutom 
fått barn i det första äktenskapet var behovet av att gifta sig med någon som 
var i barnafödande ålder mindre. Å andra sidan skulle ett andra äktenskap 

                                                      
59 Se bilaga F där en källkritisk diskussion förs om information efter dessa grosshandlare. 
60 Davidoff, L & Hall, C (1987) s. 223. 
61 Seton, A P (1986) s. 110. 
62 Se bilaga F för en redovisning av äktenskapsmönster bland de grosshandlare som gifte sig 
två gånger. 
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kunna vara mindre fritt då han kanske hade behov av att behålla goda kon-
takter med den första hustruns familj.63 Dessutom försvann kanske aldrig de 
uttänkta strategierna, reduktivt eller expansivt äktenskap, hur många gånger 
grosshandlaren än gifte sig. 

I sju fall gifte sig grosshandlaren med en änka. Eftersom hennes utbyte i 
dessa fall både utgörs av hennes avlidne makes position och hennes fars dis-
kuterar jag dessa äktenskap för sig.  

Jag har uppgifter om huruvida 103 personer var gifta eller inte. Det inne-
bär dock inte att jag vet den sociala bakgrunden för alla de kvinnor som 
grosshandlar gifte sig med. Endast ett namn på en hustru säger mycket lite 
om strategier. Titel för svärfader har återfunnits för 75 personer. Jag saknar 
alltså uppgifter om 28 svärfäder. I första hand är det det ekonomiska övre 
skiktet inom gruppen som finns representerat i de olika källorna.64 Bortfallet 
ska inte förskräcka allt för mycket. Den andel jag har uppgifter om är relativ 
hög jämfört med annan forskning om äktenskapsmönster. Dessutom är de 
resultat andra fått fram väl överensstämmande med mina resultat.65 

Om grosshandlaren generellt sett höll sig nära sin fars yrkesval då han 
själv blev verksam gäller detta i än högre grad då han gifte sig. Alla utom sju 
grosshandlare gifte sig inom borgerskapet och tre femtedelar till och med 
med handelsmannadöttrar.66  

 
 

Tabell 4.2. Grosshandlarnas svärfäder, antal efter yrkeskategori. 
Kategori Antal 
1. Grosshandlare, brukspatroner 27 
2. Handelsmän, fabrikörer 26 
3. Övriga handelsmän 9 
4. Hantverkare, övriga borgerliga yrken 7 
5. Ämbetsmän och tjänstemän 4 
6. Präster, akademiska yrken 2 
7. Militärer 0 
8. Jordbrukare 0 
Summa 75 

Källa: se tabell 4.1 

                                                      
63 I bondesamhället menar Gaunt, D (1983) s. 177 att omgiftet inte var lika noga övervakat av 
övrig släkt då det första giftet förhoppningsvis redan hade säkrat boets ekonomi. Om det 
fanns ekonomiska skyldigheter till den dödes familj, i form av exempelvis hemgift, blev dock 
ett andra gifte desto viktigare för släkten att vaka över. 
64 Se även Stadin, K (1979) s. 135. Också Stadin får en underrepresentation av de mindre 
bemedlade borgarna i sin undersökning.  
65 Se Lundblad, S (2007) s. 154 som hade ett bortfall på 36 procent och som resonerar om 
studier med än större bortfall. I de studier Lundblad refererar till uppvisar samtliga att gifter-
mål inom den egna gruppen var det vanligaste förekommande. 
66 Se Simander, S & Ågren, H (2007) s. 238 för diskussion om giftermål inom den egna gruppen. 
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I kategori 4 finns en svärfäder med som inte tillhörde de traditionella 
hantverksyrkena nämligen en kofferdikapten, det vill säga kapten på han-
delsfartyg. Det var Johan Petter Cardon som var gift med Sophia Holmberg, 
dotter till kapten Erik Holmberg. Mycket få uppgifter är kända om familjen 
men jag återkommer till denna typ av äktenskapsallianser senare då de olika 
strategityperna ska diskuteras.  

Ingen person gifte sig med någon från kategori 7 eller 8, däremot gifte sig 
två personer med döttrar från kategori 6, en gifte sig med en dotter till kyrko-
herde i holländskreformerta församlingen. Johan Alnoor kom ursprungligen 
från Holland och gifte sig i slutet av januari 172967 med Elisabeth Diedrich 
vars födelse registrerades i den holländsk reformerta församlingens födelse- 
och dopbok 1704. Hennes far, Johannes Diedrich, var kyrkoherde i samma 
församling. Den holländskreformerta församlingen var liten i Stockholm och 
församlingsmedlemmarna kände högst troligt varandra av den anledningen. 
Alnoors sociala anseende kunde säkert genom detta stärkas, något en handels-
man hade behov av.  

David Gottlieb Wagner äktade också en kvinna från kategori 6, nämligen 
Johanna Charlotta Golitz, vars far Johan Golitz hade titeln doktor. Om han var 
läkare eller doktor i något akademiskt ämne framgår dock inte.68 David 
Gottlieb var 14 år äldre än sin 29-åriga brud och hade, då bröllopet stod i 
februari 1744, haft burskap i drygt nio år. Han hade sålunda redan byggt upp 
en verksamhet varpå behovet av en maka från en handelsfamilj inte var lika 
stort. 

Värt att notera är att det inte finns någon adlig kategori med i tabellen, det 
vill säga inget äktenskap skedde mellan borgare och adel, vilket kanske kan 
anses förvånande eftersom äktenskapliga föreningar mellan personer från det 
adliga ståndet och förmögna borgare har beskrivits i tidigare forskning.69 
Anledning till att dessa saknas här kan förklaras med att jag har en enkönad 
studie. Jag beskriver mäns äktenskapsmönster. Eftersom kvinnan enligt lagen 
följde sin mans ställning och stånd skulle en adlig kvinna som gifte sig med 
en borgare förlora sina adliga privilegier. Av detta skäl gifte sig inte kvinnor 
från adeln med män från borgerskapet i någon större utsträckning. Kvinnor 
från borgerskapet kunde däremot äkta män från adeln, kvinnorna blev då 
själva en del av adeln. Skulle jag istället ha analyserat borgardöttrars äkten-
skapsmönster är det troligt att fler allianser med adliga familjer skulle ha 
framträtt.70  

                                                      
67 Elgenstierna, G (1998), ”af Alnoord”. 
68 Enligt SAOB användes ordet doktor både för läkare och för en disputerad person på 1700-
talet. SAOB, ”Doktor 2” och ”Doktor 3”.  
69 Se exempelvis Högberg, S (1979) s. 55 f., Melby, K (2006) s. 40, Simander, S & Ågren, H 
(2007) s. 239 f. 
70 Englund, P (1989) s. 137 beskriver hur de adliga klagade på den beblandning som skedde 
med ofrälse under 1600-talet och hur flera förordningar utfärdades för att försöka stoppa dessa 
giftermål. Carlsson. S (1949) visar i en tabell på s. 181 hur få äktenskap som skedde mellan 
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Hur allierade sig då de olika kategorierna med varandra? För att kunna 
diskutera det behöver jag jämföra faderns titel med svärfaderns, jag behöver 
alltså ha uppgifter både om grosshandlarens far och grosshandlarens svärfar. 
För 46 av äktenskapen har jag fått fram dessa uppgifter för båda parter. Ta-
bell 4.3 nedan visar äktenskapsmönstret för dessa 46. 

Tabell 4.3 visar att det vanligaste giftermålsutbytet skedde inom katego-
rierna 1 till 3, och framförallt mellan personer från kategori 1 och 2. Till 
exempel var sju av de grosshandlare som ingår i den här studien svärfäder 
till andra grosshandlare i undersökningen. En av dem, Jean Bedoire, hade 
inte mindre en tre svärsöner som utgör en del av undersökningsgruppen.  

Av de 33 grosshandlare vars fäder sysslade med handel (det vill säga till-
hörande kategori 1–3) gifte sig 29 med döttrar som hade en liknande bakgrund 
som de själva. Inom borgerskapet gifte sig ytterligare tre grosshandlarsöner. 
De enda person som inte äktade en borgardotter var, den redan diskuterade, 
grosshandlarsonen Alnoor som gifte sig med pastorsdottern Diedrich. Av 
tabellen blir det tydligt att ett reproduktivt strategiskt beteende var det van-
ligaste men att vissa expansiva äktenskapsstrategier förekom.  

Av de sex grosshandlare som hade fäder som sysslade med hantverk 
eller annan icke handelsrelaterad borgerlig näring gifte ingen sig inom sin 
egen kategori. Två gifte sig med grosshandlardöttrrar, två med döttrar från 
andra typer av handelsfamiljer och två med döttrar från ämbets- och 
tjänstemannakategorin. Grosshandlaren Carl Abraham Schrikells far Johan 
Schrikell var gulddragare.71 Carl Abraham gifte sig 1757 med grosshandlar- 

 
Tabell 4.3. Grosshandlares sociala mobilitet utifrån faderns respektive 
svärfaderns yrkeskategori. 
 Svärfars yrkeskategori  
Fars yrkeskategori 1  2 3 4 5 6 7 8 Summa 
1. Grossh., bruksp. 4 7 1 0 0 0 0 0 12 
2. Handelsmän, fabrik 6 5 2 3 0 1 0 0 17 
3. Öv. handelsmän 2 1 1 0 0 0 0 0 4 
4. Hantv, öv. borgare 2 2 1 0 2 0 0 0 7 
5. Ämbetsm. och tjänstem. 2 1 0 1 0 0 0 0 4 
6) Präster, akademiskt utb. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
7) Militärer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8) Jordbrukare 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Summa 18 16 7 2 2 1 0 0 46 

Källa: se tabell 4.1 

                                                                                                                             
adel och borgerliga under hela 1700-talet. Först framemot slutet av 1700-talet började sådana 
giftermål att öka i antal. 
71 En gulddragare var en hantverkare som arbetade med guld- och silvertrådar, vilket sedan 
använde till att framställa särskilda arbeten, bland annat uniformssnören, se SAOB: ”Guld-
dragare”. 
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dottern Anna Catharina Herbst. Han var då 37 år och hade själv haft burskap 
i tio år; hon var 22 år när de gifte sig. Även den andre grosshandlaren med 
hantverkarbakgrund som gifte sig med en grosshandlardotter hade redan 
burskap då han gifte sig. Lorens Lars Larsson Groth vars far Lars Groth var 
traktör fick burskap 1730 och gifte sig två år senare med grosshandlardottern 
Maria Rosina Weijland då hon var 17 och han 30 år gammal. Alla utom en 
av grosshandlarna som kom från hantverksfamiljer vann burskap innan de 
gifte sig. Att grosshandlare från handelsfamiljer inte gifte sig med hant-
verkardöttrar och att grosshandlare från hantverkarfamilj inte gifte sig inom 
sin egen grupp kan tolkas som att hantverkaryrket inte var någon lukrativ 
bytesvara på grosshandlarnas äktenskapsmarknad. Deras fäders titlar var 
sålunda inte en tillräckligt stark bytesvara på äktenskapsmarknaden. 
Grosshandlarna från hantverkarfamiljer var tvungna att själva skapa något de 
kunde byta med, det vill säga en titel som grosshandlare. 

Det vanligaste var att grosshandlarna gifte sig efter det att de var färdiga 
med sin handelsutbildning, men det förekom att äktenskapet kom först. Av 
de grosshandlare som gifte sig innan de fick burskap gifte sig fyra stycken 
med änkor. Sammantaget på hela gruppen var det sju grosshandlare som 
gifte sig med änkor. Alla var änkor efter andra handelsmän, vilket förstås 
kunde gynna den nye maken ifråga om handelskontakter. Detta kan förklara 
varför flera av grosshandlarna inte själva hade burskap då de gifte sig med 
en änka. Äktenskap med en änka kan således ses som en strategi i sig. Det 
kunde vara ett sätt att snabbt skaffa sig ett redan etablerat nätverk. 

Att änkor kunde vara ett gott parti fick grosshandlaren Gustaf Kierman 
uppleva då han två gånger äktade änkor efter andra handelsmän. Kierman kom 
till Stockholm från Askersund år 1724 och började arbeta hos den förmögne 
järnkrämaren Hans Henrik Biörkman. Biörkman dog kort efter detta och i 
september 1725 stod bröllopet mellan hans änka Anna Margareta Gieding 
och Kierman. Enligt icke belagda uppgifter gick det senare rykten om att 
Biörkman skulle ha blivit mördad och att Kierman och Gieding skulle vara 
förövarna.72 Gieding och Kierman hann vara gifta i nästan exakt ett kvarts 
sekel, innan hon dog i oktober 1750, 52 år gammal. Två och ett halvt år 
senare gifte sig Kierman för andra gången, nu med handelsmannaänkan 
Juliana Brandel. 73 

Juliana Brandel hade levt som änka efter Ephraim Lottsach i tio år. 
Lottsach hade enligt bouppteckning lämnat ungefär 70 000 dkm efter sig till 
henne och de tre barnen. En rad etablerade handelsmän finns förtecknade i 
bouppteckningen, vilket visar att hans kontaktnät var stort. Kierman nämns 
både som en person med vilken den avlidne haft ett flerårigt vänskaps-
förhållande och som en affärspartner.74 Den 24 april 1753 stod bröllopet mel-
                                                      
72 Haugard, J (1947) s. 23. 
73 Jägerskiöld, O (1977–1979). 
74 Bouppteckning efter Ephraim Lottsach, BoU (SSA): 1744/1:221 SSA. 



 106

lan Juliana Brandel och Gustaf Kierman.75 Kierman fick på detta sätt tillgång 
till två etablerade handelsmäns affärsverksamheter. 

Eftersom de flesta äktenskap inte inleddes förrän efter det att grosshand-
laren fått burskap och sålunda själv hade en titel att byta med kan strategierna 
också analyseras undantaget faderns titel. Svärfaders titel är känd efter 75 
personer, räknas även äktenskap med änkor med kan 82 personers äkten-
skapsmönster diskuteras. I diagram 4.1 har jag dessutom redovisat antal ogifta 
grosshandlare, vilket gör att 89 personer redovisas i diagrammet. För att ta 
reda på om strategierna användes olika beroende på vilken förmögenhet 
grosshandlaren hade har jag använt mig av grupperingarna efter taxerings-
längden och undersökt hur vanligt förekommande olika strategier var för 
olika förmögenhetsgrupper.  

Majoriteten av grosshandlarna gifte sig med döttrar som kom från bor-
garhem; flera var handelsmän och många var grosshandlare. Det borde förstås 
ha inneburit en skillnad för grosshandlaren om hans hustru kom från en 
hantverkarfamilj eller en handelsfamilj. Om han kunde liera sig med en familj 
som var inom samma område som han själv hade han mer att vinna då hans 
hustrus familj hade mer kunskap och kontakter att överföra som direkt 
berörde honom. Jag kommer därför inte att betrakta äktenskap mellan en 
grosshandlare och en hantverkare för reproduktivt, även om de båda var 
borgare; det ser jag som ett expansivt äktenskap. 

De reduktiva äktenskapen var i alla analyserade fall även reproduktiva. 
Det vill säga i de fall ett äktenskap skedde exempelvis mellan två kusiner 
(reduktiv strategi) tillhörde kusinerna borgerskapet (reproduktiv strategi). De 
reduktiva äktenskapen redovisas i diagram 4.1 för sig men de ingår även i 
statistiken över de reproduktiva äktenskapen. 

Diagram 4.1 visar att det, oavsett taxering, var vanligast med de repro-
duktiva strategierna. Reduktiva äktenskap förekom i högre utsträckning 
bland de grosshandlare som hade hög taxering och inte alls i grupp 1. En 
reduktiv strategi som går ut på att bevara företaget intakt användes i större 
utsträckning bland förmögna grosshandlare. Att inte blanda in för många 
parter i firman var viktigare för dem som hade det gott ställt. Den expansiva 
strategin var lika vanligt förekommande i grupp 1 som i grupp 4 och i grupp 
2 som i grupp 3. Grosshandlare som inte gifte sig tillhörde i större utsträck-
ning de mindre bemedlade. Av de sju grosshandlare jag vet aldrig gifte sig 
hade fem en skatt som placerar dem i grupp 1 eller 2. De hade således ett 
lägre bytesvärde vid ett ingående äktenskap. Det tydligaste äktenskaps-
mönstret som kan urskiljas då det jämförs med ekonomisk ställning är att de 
reduktiva äktenskapen förekom i betydligt mindre grad bland de mindre 
bemedlade grosshandlarna. 

 

                                                      
75 Jägerskiöld, O (1975–1977). 
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Diagram 4.1. Äktenskapsstrategier. Äktenskap fördelade efter grosshandlar-
nas taxeringsgrupper. (N=89) 
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Källa: se tabell 4.1 
Anm.1: Observera att de reduktiva strategierna ingår i de reproduktiva. 
Anm. 2: Grupp 1, här bestående av 20 personer taxerade för mellan 15 och 120 dkm, grupp 2 
bestående av 23 personer, taxerade 121–240 dkm, grupp 3 bestående av 23 personer taxerade 
241–450 dkm, grupp 4 bestående av 23 personer taxerade: 451–2300 dkm 

Exempel på reproduktiv strategi 
Den reproduktiva äktenskapsstrategin var utan tvekan den vanligaste. Till 
denna typ av strategi räknar jag alla dem som gifte sig med kvinnor från de 
olika handelskategorierna, det vill säga kategori 1 till 3. Fördelarna med att 
gifta sig reproduktivt var att kännedomen om handelsmarknaden och kon-
takter med andra handlare kunde reproduceras, samt att gruppen grosshandlare 
generellt hade en bättre ekonomisk ställning än andra grupper i samhället 
vilket gjorde att det ekonomiska kapitalet kunde reproduceras.  

Grosshandlaren Abraham Arfwedssons äktenskap är ett bra exempel på 
reproduktivt beteende. Abrahams far och farfar var handelsmän i Stockholm, 
men när Abraham föddes år 1698, hade hans farfar varit död sedan länge, och 
faderlös blev Abraham under sitt nionde år. Säkert hade han som tredje 
generationens handelsman i staden god nytta av de marknader och kontakter 
som hans släktingar arbetat upp. Det visar inte minst det faktum att inte bara 
Abraham utan också hans bröder blev handelsmän, och att Abraham liksom 
sin far bedrev handel med järn. Emellertid gick det många år mellan far-
faderns och faderns dödsfall och hans eget inträde på marknaden, så äkten-
skapet med grosshandlardottern Maria Elisabeth Pauli gav utan tvekan ytter-
ligare goda kontakter på marknaden. Maria Elisabeths far Kristoffer Pauli 
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var en framgångsrik manufakturist i Stockholm under 1700-talets början, 
som i två äktenskap hade knutit band med andra framstående handelsmän i 
staden. Abraham och Maria Elisabeth gifte sig i slutet av april 1734 i Tyska 
kyrkan i Stockholm. Det var en åldersskillnad på 17 år mellan brudgummen 
och bruden, men trots hennes lägre ålder dog hon efter bara nio års äktenskap. 
Maria Elisabeth hade då hunnit föda åtta barn och dog troligen i barnsäng. 
Bouppteckningen efter Maria Elisabeth Pauli tyder på att det var lönsamt att 
vara dotter till fabrikör Pauli. Hon hade andelar i sin faders stora, lönsamma 
handelshus och i flera av fadern drivna fabriker. Abraham Arfwedsson tog 
på sig uppgiften att förvalta barnens morsarv till dess att de själva hade 
uppnått myndig ålder.76 

Abraham Arfwedsson blev änkling innan han hade fyllt 45 år. Då hade 
han nära släktförhållanden med flera inflytelserika borgare i staden, genom 
sitt eget äktenskap och genom systern Maria som hade gift in sig i borgar-
kretsarna. Dessutom hade han bröder som visserligen inte var gifta någon av 
dem men som genom handelsresor runt om i Europa fick handelskontakter. 
Abraham gifte om sig efter ett år som änkling, återigen med en handels-
mannadotter, Anna Maria Dahlström. Det var inte bara Anna Marias far som 
var involverad i handeln, hennes mor härstammade även hon från köpmanna-
familjer. Anna Maria hade före ingående äktenskap ärvt sin mor och 1745 
ärvde hon sin far. Abraham och Anna Maria fick inga gemensamma barn. I 
detta äktenskap var maken 25 år äldre än sin hustru, men Abraham hann 
ändå bli änkling en andra gång, innan han själv dog 1779, några år efter 
Anna Maria.77 

Varför gifta sig två gånger med grosshandlardöttrar? En gång räcker för 
att få ett gott tillskott till den egna ekonomiska och sociala ställningen. Efter 
ett första ”gott parti” fanns det säkert möjligheter för grosshandlare som ville 
gifta om sig att välja mindre strategiskt. Likväl var det inte bara kontakter 
och kontanter en grosshandlardotter förde in i boet. En kvinna uppfostrad i 
ett handelshus visste mycket om den världen och var en god ersättare då 
handelsmannen själv var bortrest.78 Det faktum att det fanns sex minderåriga 
barn som behövde tas om hand hemmet bidrog säkert till ett snabbt omgifte 
för Arfwedsson. Valet av hustru nummer två kan troligen också förklaras 
med tillgänglighet. Den Arfwedssonska familjens medlemmar var alla på 
olika sätt involverade i handel och umgicks säkert mest med andra handlare. 
Sannolikt fanns den Dahlströmska familjen i umgänget. En redproduktiv 

                                                      
76 Simonsson, I (1920a) har skrivit en artikel om släkten Arfwedsson där uppgifter om far och 
farfar hämtades. Simonsson, I (1920b) har också skrivit om Abraham Arfwedsson. Se också 
Rosman & Munthe (1945) s. 63 för födelsedata om Abraham Arfwedsson och sysselsätt-
ningsuppgifter om bröderna. Se vidare s. 108 f. för uppgifter om äktenskapet med Abrahams 
första hustru och hennes förmögenhet och även uppgifter om Kristoffer Pauli. Se också 
Johansson, U (1992–1994) för uppgifter om släkten Pauli. 
77 Rosman & Munthe (1945) s. 109 ff. 
78 Bull, I (1998) s. 185. 
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strategi kan förklara att Arfwedssons gifte sig två gånger med kvinnor från 
borgerskapet.  

Vad än orsaken var till valet av maka nummer två så innebar detta äkten-
skap, liksom det första, en utökning av både sociala och ekonomiska resurser 
i hans eget handelshus. Arfwedsson är bara ett exempel bland alla dem som 
gifte sig inom borgargruppen.  

Exempel på reduktiv strategi 
Det finns i gruppen fler exempel på giftermål inom den redan existerande 
familjekretsen. Några av grosshandlarna gifte sig med sina kusiner eller 
andra nära släktingar. Äktenskap mellan kusiner och andra släktingar var 
enligt lag förbjudet och för att få äkta sin kusin krävdes dispens från kungen. 
Dispensen gavs nästan alltid.79 Den reduktiva strategin innebär inte bara att 
man gifte sig inom släkten utan äktenskap mellan kompanjoners familjer 
måste betraktas som ett reduktivt beteende. Vid tio av de beskrivna äkten-
skapen användes en reduktiv strategi, två av äktenskapen var reduktiva vid 
omgiften. Giftermål mellan släktingar förekom i sju av dessa äktenskap medan 
tre stycken var äktenskap mellan familjer som var i kompani med varandra.  

Värt att notera är att den reduktiva äktenskapsstrategin överhuvudtaget 
inte förekom bland de grosshandlare som hade den lägsta skattesatsen. Endast 
ett reduktivt äktenskap fanns i den grupp som betalade näst minst i skatt 
medan det bland dem som betalade mellan 240 dkm i skatt och 3 200 dkm 
förekom i cirka vart fjärde känt äktenskap. Viljan att behålla handelshuset 
inom den innersta kretsen fanns sålunda betydligt starkare bland grosshand-
lare som under sin aktiva tid var ekonomiskt framgångsrika. 

Herman Petersen gifte sig år 1741 med Magdalena Bedoire; båda två var 
då 28 år gamla. Tio år senare blev Petersen änkling och gifte efter två år om 
sig med den 12 år yngre Charlotta Bedoire, som var kusin med Petersens 
första hustru. Charlotta Bedoire hade som 19-åring gift sig med Magdalena 
Bedoire, Fredric Bedoires bror, som tillika var Charlottas kusin. Fredric hade 
omkommit, år 1748, efter bara fyra års äktenskap. Fredric och Herman var 
inte bara genom ingifte släkt, de hade också hunnit bli kompanjoner innan 
Fredric dog.  

Petersens första giftermål bör betraktas som en reproduktivt strategi. 
Magdalena Bedoire var dotter till grosshandlaren Jean Bedoire som tillsam-
mans med sin far drev ett ekonomiskt framgångsrikt handelshus i Stockholm. 
När Herman Petersen och Magdalena Bedoire varit gifta i fem år bildade 
alltså Petersen firma med sin hustrus bror och gifte sig sedan med sin kompan-
jons änka. En reduktiv strategi sett ur två aspekter, släkt och kompanjonskap. 

                                                      
79 Gaunt, D (1983) s. 234 skriver om hur det på 1700-talet mer eller mindre blev rutin att ge 
dispens åt kusinäktenskap. Se också Göransson, A (1990) s. 538. 
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Grosshandlaren Claes Grill gifte sig som 32-åring i september 1737 med 
sin sjuttonåriga kusin Anna Johanna Grill,80 Claes var dessutom kompanjon 
med sin svärfar och farbror Carlos Grill. Verksamheten var på detta sätt tätt 
sluten till den egna familjen. Claes Grill tillhörde den grupp av grosshandlare 
som hade den högsta skattesatserna enligt taxeringslängderna från 1700-
talets mitt, han toppade listan på dem som tog in störst mängder järn.81 Han 
lyckades också fram till sin död samla på sig en ansenlig förmögenhet. 
Mycket tyder således på att hans reduktiva strategi bottnade i att behålla 
företaget intakt och att behovet av att vidga verksamheten var litet.  

Olof Appelroth var handelsman och rådman i Stockholm fram till sin död 
1744. I ett par år efteråt taxerades handelshuset med tilläget sterbhus. År 
1747 taxerades Olofs son Carl Appelroth för handelshuset verksamhet till-
sammans med sin kompanjon, Carl Jacob Spalding. Spalding var 17 år äldre 
än sin kompanjon och hade hunnit bli 45 år då han blev kompanjon med 
Appelroth. Spalding hade inte tidigare drivit handelshus men var sedan 1736 
gift med Hedvig Appelroth, en äldre syster till Carl Appelroth. Bröllopet 
mellan dessa båda hade stått då Olof Appelroth fortfarande var i livet och 
hade möjlighet att styra dotterns partnerval. Carl Jacob Spalding hade fått 
burskap samma år som han gifte sig och hade således kunnat agera handels-
man i elva år innan han och Carl Appelroth slog sig ihop. Trots detta finns 
han inte med i taxeringslängderna innan han gick ihop med Appelroth den 
yngre. Kanske hade han varit verksam i sin svärfars företag och blev i och 
med dödsfallet erbjuden en ledande position. Familjerna Appelroth/Spalding 
hade fler beröringspunkter. Syskonen Carl och Hedvig Appelroths mor Anna 
Maria Yhlen hade i ett första gifte med Baltsar Daniel Schmeer fött sonen 
Johan Henrik Schmeer som, liksom sin halvsyster Hedvig, gifte sig med en 
Spalding, Hedvig Dorotea Spalding. På detta sätt hade nära band skapats 
mellan familjerna, Appelroth/Schmeer och Spalding.82 Anna Maria Yhlens 
delvis reduktiva strategi att få sina barn gifta i samma handelsfamiljer finns 
det fler personer som använde sig av.  

Exempel på expansiv strategi 
De expansiva äktenskapen var inte så många, se diagram 4.1. Uppgifter om 
de personer som ingick expansiva äktenskap är i källorna få. Det är sällan 
personer med detta agerande omnämns i biografiska verk eller har lämnat 
tydliga avtryck i källorna. De personer som gifte sig expansivt och som det 

                                                      
80 Register över Tyska kyrkans vigselbok 1735–1862, (SSA). 
81 Samuelsson, K (1951) s. 76. 
82 För uppgifter om handelshusets taxering och omformering av ägare, se borgerskapets 
bemedlingskommissions taxeringslängder. Personella uppgifter har hämtats från Hahr, G 
(1966) s 211 f, utom information om Carl Jacob Spaldings burskapsår vilken är hämtad från 
Borgarboken 1698–1750 (SSA). 
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finns kunskap om är sådana personer som i senare äktenskap hade en repro-
duktiv strategi.  

Jacob Buchaus första giftermål är ett exempel på en expansiv äktenskaps-
strategi. Första gången han gifte sig var 27 februari år 1715 med lantmätar-
dottern Anna Maria Depken.83 Äktenskapet mellan Buchau och Depken 
skedde i Gävle, där familjen Depken tycks ha varit stationerad. Buchau hade 
vid denna tid ännu inte vunnit burskap, han var 28 år gammal då han gifte sig, 
vilket gör honom till en av de yngre brudgummarna i denna studie. Äkten-
skapsmarknaden i den mindre staden Gävle var förstås mer begränsad än i 
Stockholm vilket gör att Buchaus valmöjligheter begränsades.84 Buchau blev 
änkling 1725 och gifte sig en andra gång, år 1727 med Christina Regina 
Forsberg. När detta bröllop stod hade han hunnit vara borgare i Stockholm i 
tre år, ett äktenskap med en borgardotter var troligen ett mycket lämpligt 
parti för denne på marknaden nyinträdde grosshandlare. 

Jacobs egen bakgrund var inte inom handelskretsen. Hans far, liksom hans 
morfar, var badare i Stockholm. Giftermålet med Christina Regina innebar 
däremot ett steg in bland handlarna, hennes far hette Elias Forsberg och var 
kryddkrämare. Denne kryddkrämare kom inte bara att bli Jacob Buchaus 
svärfar. Elias Forsberg son Johan Eliasson Forsberg gifte sig med Catharina 
Charlotta Buchau, dotter till Jacob Buchau i hans första äktenskap med Anna 
Maria Depken. Det vill säga: Jacob Buchaus andra hustru, Christina Regina 
Forsberg var halvsyster med Jacob Buchaus svärson.85 Detta var en 
giftermålsstrategi som kvalificeras som reduktiv, att inte försöka utvidga 
familjekretsen. Jacob Buchau gifter sig alltså själv reproduktivt i sitt andra 
gifte, men då hans dotter ska gifta sig väljs en reduktiv strategi. Buchaus 
äktenskap med en handlardotter var honom troligen till hjälp då han själv 
började sin bana som handelsman men då hans dotter skulle gifta sig var inte 
behovet detsamma, nu kanske det var viktigare att binda samman företaget. 

Det fanns några exempel på kvinnor som kom från familjer där fadern 
hade befattning inom tull- och sjöfart. Kontakter inom dessa näringar kunde 
förstås vara av vikt för människor som sysslade med handel och sjöfart vilket 
grosshandlarna gjorde. Redan tidigare har jag talat om äktenskapsalliansen 
mellan en grosshandlare och en kaptensdotter, även en skeppsklarerardotter 
var gift med en grosshandlare, liksom en tullförättardotter. 

Lyckades strategierna? 
Betydelsen av äktenskapsstrategierna, av att skapa kontakter inom den egna 
gruppen eller utanför den kunde vara flera. Vilken långsiktig ekonomisk bety-

                                                      
83 http://www.abc.se/~m2976/genealogi/antavl09.htm. 
84 Lundblad, S (2007) s. 155. 
85 Information om Jacob Buchaus äktenskap har hämtats från JK (SSA) Register över Stock-
holms stads bouppteckningar. 
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delse hade äktenskapet för grosshandlarna? I diagram 4.1 framkom det att 
äktenskapsstrategierna var relativt lika oberoende av vilken skatt grosshand-
larna erlade. För att undersöka om strategierna hade en effekt på gross-
handlarnas förmögenhet på längre sikt använder jag mig av bouppteckning-
arna för att beskriva förmögenheten då de dog.  

Bouppteckningar har återfunnits efter 59 grosshandlare vars svärfar jag har 
uppgifter om. Av dem tillhörde 23 kategori 1, 19 tillhörde kategori 2, 6 per-
soner från kategori 3, 6 personer kategori 4, 3 stycken kategori 5 och 2 till-
hörde kategori 6. Inga äktenskap från vare sig kategori 7 eller 8 finns repre-
senterade. Det är således mycket få personer det rör sig om i varje grupp och 
de resultat jag får fram måste användas med stor försiktighet. I tabell 4.4 har 
jag fördelat grosshandlarna efter de tillgångar de hade i bouppteckningarna. 
Tillgångarna är fördelade på sex olika förmögenhetskategorier. 

De grosshandlare som hade den högsta tillgången då de dog var de som 
hade gift sig med döttrar som härstammade från kategori 1, alltså vars fäder 
var grosshandlare eller brukspatroner. De hade alltså en reproduktiv strategi 
vilket sammanhänger med ett gott ekonomiskt utfall. Men även de som gifte 
sig expansivt inom kategori 4, med hantverkare och andra borgerliga yrken, 
hade stora ekonomiska tillgångar när de dog. Inom denna grupp var det dock 
bara sex stycken som jag har kunnat studera, hälften av dem hade förmögen-
heter på över en miljon dkm då de dog. Från kategori 2, bestående av fabri-
körer och handelsmän, hamnade en stor grupp handelsmän på tillgångar från 
200 000 upp till under 500 000, också i denna grupp fanns det de som hade 
riktigt stora tillgångar från en miljon och uppåt.  

De grosshandlare som gifte sig med kvinnor från kategori 3, övriga han-
delsmän, hade jämförelsevis små ekonomiska tillgångar. Ingen av dem hade 
tillgångar på över en miljon dkm då de dog. Denna grupps ekonomiska utfall 
är alltså betydligt sämre än för dem från kategori 4. Detta trots att dessa 
handelsmän enligt Brolins taxeringstabell hade ungefär lika hög taxering som 

 
Tabell 4.4. Grosshandlarna fördelade efter bruttoförmögenhet i dkm och 
svärfaderns yrkeskategori. (N=59) 
Bruttoförm. Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 5 Kat. 6 Kat. 7 Kat. 8 
9 000 – 99 000 1 2 1 2 0 0 0 0 
100 000 – 199 000 7 0 3 0 1 0 0 0 
200 000 – 499 000 4 9 1 1 2 1 0 0 
500 000 – 1 milj. 1 4 1 0 0 0 0 0 
1 milj. – 1,9 milj. 6 2 0 2 0 1 0 0 
2 milj. – 6 milj. 4 2 0 1 0 0 0 0 
Summa 23 19 6 6 3 2 0 0 

Källa: BOU, huvuderie (SSA) 
Anm. Kategori 1. grosshandlare, brukspatroner, 2. handelsmän, fabrikörer, 3. övriga handels-
män, 4. hantverkare, övriga borgerliga yrken, 5. ämbetsmän och tjänstemän, 6. präster, aka-
demiska yrken, 7. militärer, 8. jordbrukare 
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hantverkarna som finns med i kategori 4. Det vill säga, det verkar inte som 
om svärfaderns ekonomiska situation spelade någon större roll för det eko-
nomiska utfallet, analyserade från grosshandlarnas bouppteckningar. Enligt 
tabell 4.4 kunde således en expansiv äktenskapsstrategi i många fall vara lika 
bra som en reproduktiv. Kategori 5 och 6, som enligt min modell skulle vara 
långt bort från grosshandlarnas egen sfär består av väldigt få personer och är 
svår att uttala sig om, men de som finns representerade från kategori 5 står i 
alla fall inte för någon större ekonomisk tillgång. I Wottles tänkta cirkel där 
centrum utgörs av de yrkeskategorier som står den beskrivna populationen 
närmast visar tabell 4.4 att ju närmare centrum grosshandlaren gifte sig desto 
större chans var det att han skulle ha en stor bruttoförmögenhet då han dog.  

Efter åtta personer som gifte sig reduktivt har jag kunnat analysera bo-
uppteckningar. Deras bruttoförmögenhet skiftade från att hamna i gruppen 
med lägst förmögenhet till att hamna i den med högst. Det finns inget tydligt 
mönster som visar att deras strategi medförde en större förmögenhet än 
andra strategier. Men den grosshandlare som hade störst bruttoförmögenhet, 
Jean Henric Lefebure gifte sig reduktivt.  

De sju grosshandlarna som gifte sig med en änka vid första äktenskapet 
har alla utom en lämnat bouppteckningar efter sig. Av dessa sex hade alla 
utom en under en miljon i tillgångar, Jean Bedoire hade däremot drygt 
5 miljoner i boet då han dog. Ett giftermål med en änka, även om hon, som i 
dessa fall, var en änka efter en handelsman hade tydligen ingen positiv in-
verkan på grosshandlarens egna ekonomiska resultat. 

Hur var det då med dem som inte gifte sig? Var äktenskapet så betydelse-
fullt för den ekonomiska framgången att en person som förblev ogift förlo-
rade ekonomiskt på detta? Eller hade de kanske så lite tillgångar att de inte 
var attraktiva på äktenskapsmarknaden. Sex av de sju som var ogifta har 
bouppteckningar förtecknade efter sig på Stockholms stadsarkiv.86 Deras 
ekonomiska tillgångar då de dog var mellan drygt 1 000 och knappt 533 000 
dkm. Fem av dem hade under 110 000 dkm i förmögenhet. I kapitel 3 visade 
jag den genomsnittliga bruttoförmögenheten för hela gruppen samt för de fyra 
olika förmögenhetsgrupperna. Jämförs de sex ogifta grosshandlarna med de 
siffrorna visar det sig att fem av de sex i hade mindre i förmögenhet än vad 
genomsnittet var för grosshandlare i grupp 1.87 De hade alltså jämförelsevis 
låg ekonomisk bruttoförmögenhet. Fem av de sju ogifta grosshandlarna 
betalade skatt som låg under den genomsnittliga skatten. De hade alltså inte 
heller stora ekonomiska tillgångar som tydligt aktiva handelsmän. Ett 

                                                      
86 Den sjunde anges som ogift i bouppteckningsregistret då en av hans bröders bouppteck-
ningar registreras, på så sätt vet jag alltså att han var ogift utan att ha tillgång till hans boupp-
teckning. 
87 De sex ogifta grosshandlarnas bruttoförmögenhet var i dkm (avrundat till hela tusental) 
1 000, 3 000, 15 000, 22 000, 105 000 och 533 000. Se kapitel 3, avsnittet Brutto- och netto-
förmögenhet, för en jämförelse med hela gruppen. 
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äktenskap, oavsett strategi, var alltså ur ekonomisk synvinkel bättre än inget 
äktenskap alls. 

Barnens karriär och äktenskapsmönster 
Tidigare i kapitlet har jag diskuterat att äktenskapet inte bara är en angelä-
genhet för de två som bildar den nya familjen utan också för de släkter som 
sammanförs genom det nya äktenskapet. Äktenskapet gav nya kontakter och 
kanske ny egendom som kunde komma fler till del. Det kunde dessutom 
resultera i barn som i sin tur kunde driva verksamheten vidare och genom 
sina äktenskap skapa ytterligare tillgångar till släkten. Som en avslutning av 
det här kapitlet ska därför de barn som föddes inom de ovan diskuterade 
äktenskapen studeras. Följde de i sina familjers fotspår? Gifte de sig på lik-
nande sätt som sina föräldrar? 

För att få fram uppgifter om grosshandlarnas barn har jag i första hand 
tagit del av de uppgifter som lämnats i bouppteckningarna. Där står de barn 
förtecknade som antingen levde då fadern dog eller, om de var döda, hunnit 
gifta sig och skaffa egna barn. I de fall grosshandlarens barn dött stod de 
upptagna som avlidna men eventuella barn till den avlidne registrerades. 
Eftersom det inte förrättades bouppteckningar efter alla grosshandlare har jag 
analyserat de register till dop- och födelseböcker som fördes över Stockholms 
kyrkor. Jag har dessutom studerat dödböckerna för att få fram uppgifter ifall 
barnen dog som små.88 

Normen var som nämnts att gifta sig och inom äktenskapet skaffa barn. 
Av de 103 gifta grosshandlarna hade 89 personer barn. Det behöver inte 
betyda de övriga tolv var barnlösa, men från dessa tolv har jag funnit bo-
uppteckningar efter tio och i dessa bouppteckningar nämns inga barn.89 Jag 
har heller inte hittat några barn i kyrkoregistren. Tillsammans hade de 89 
grosshandlarna 478 barn, det vill säga drygt fem barn per familj. När jag 
sorterade bort de barn som jag vet inte uppnådde vuxen ålder återstod 439 
stycken, vilket ger en dödlighet på ungefär åtta procent. Det var jämförelse-
vis väldigt låg. 

Genom samma källor som jag diskuterat tidigare, bouppteckningar, kyr-
koregister och biografiska verk, har jag samlat in uppgifter om titlar på barnen 
och titlar på de personer som barnen gifte sig med. Dessa titlar har sedan 
                                                      
88 Barnadödligheten var hög i Stockholm under 1700-talet. I Nikolai församling, vilken många 
av grosshandlarna tillhörde, dog lite knappt vart tredje spädbarn, under mitten av 1700-talet. 
Jämfört med andra församlingar var Nikolai en resursstark församling, och här bodde stadens 
välbärgade, vilket innebar att spädbarnsdödligheten var lägre här än i andra delar av staden. 
Hedenborg, S (2004) s. 106 redogör för spädbarnsdödlighet i Nikolai respektive Katarina-
församling. I Katarina dog vartannat spädbarn. 
89 Se Örnberg, V (1885–1908), ”Spalding” och ”Groen”, för uppgifter om de två personer som 
jag inte funnit bouppteckningar efter. Carl Jacob Spalding med hustru Hedvig Appelroth samt 
Petter Steen med hustru Maria Elisabeth Groen. Inget av paren uppges av Örnberg ha några 
barn. 
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kategoriserats på samma sätt som grosshandlarnas fäder och svärfäder tidi-
gare i kapitlet. Döttrarna hade inte själva någon titel utan det är svärsönernas 
titel som har kategoriserats och i de fall där en svärdotters titel har angivits 
har givetvis de också kategoriserats. Bortfallet har dock varit högt i denna 
undersökning. Av de 439 barnen var 228 döttrar och 211 söner, bland dessa 
har jag funnit titeln till 105 söner och titeln till 107 svärsöner. Jag har dess-
utom kunnat kategorisera 18 svärdöttrar. Tabellen nedan visar vilka kategorier 
dessa 230 personer tillhörde. 

Precis som när grosshandlarna kategoriserades blir det tydligt att barnen i 
första hand själva blev handlande och dessutom i stor utsträckning gifte sig 
med personer som kom från eller själva tillhörde kategori 1 eller 2. Barnens 
sociala mobilitet var ändå större än vad deras fäders rörlighet var. Resultaten 
överensstämmer också med vad andra forskare har sett då social rörlighet 
analyserats över generationer.90 

Sönerna blev främst grosshandlare, brukspatroner (kategori 1) eller någon 
annan typ av stora handelsmän. De kunde även bli fabrikörer eller i ett par 
fall superkagörer.91 Ingen son fick en titel som kategoriserade inom gruppen 
mindre handelsman (3). I kategori 4, hantverkare och andra icke handels-
relaterade yrken inom borgerskapet, och i kategori 5, ämbets- och tjänstemän, 
hamnade ungefär lika många söner. Också till de militära yrkena sökte sig 
några grosshandlarsöner.  

Wottle visar hur grosshandlarnas söner under 1700-talets första hälft i 
stor utsträckning själva blir grosshandlare eller annan typ av handelsman och 
hur döttrarna under samma period gifter sig på motsvarande sätt eller med 
ämbetsmän. Under 1800-talets första hälft har det däremot skett en liten 
förändring, fler söner har blivit ämbets- eller tjänstemän. Döttrarnas giftermål 

 
 
Tabell 4.5. Söner och svärsöner kategoriserade efter yrkestillhörighet. Svär-
döttrar kategoriserade efter faderns kategoriserats. (N=230). 
 Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 5 Kat. 6 Kat. 7 Kat. 8 Summa 
Söner 36 32 0 11 13 3 9 1 105 
Svärsön. 44 11 1 4 29 10 8 0 107 
Svärdött. 15 2 0 1 0 0 0 0 18 
Summa 95 45 1 16 42 13 17 1 230 

Källa: se tabell 4.1 
Anm. Kategori 1. grosshandlare, brukspatroner, 2. handelsmän, fabrikörer, 3. övriga handels-
män, 4. hantverkare, övriga borgerliga yrken, 5: ämbetsmän och tjänstemän, 6: präster, aka-
demiska yrken, 7: militärer, 8: jordbrukare 
 

                                                      
90 Ågren, H (2006) s. 86 och Simander, S & Ågren, H (2007) s. 238. 
91 Superkargörernas uppgift var att fungera som uppköpare åt Ostindiska kompaniet under 
resorna med Ostindienfararna. Deras sociala position var hög och på skeppen hade de be-
stämmanderätt över kaptenen. Frängsmyr, T (1976) s. 36. 
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med ämbetsmän har dock sjunkit medan andelen giftermål med adliga har 
ökat.92  

Svärsönerna kom i stor majoritet från kategori 1, 44 stycken, 29 personer 
kom från ämbets- och tjänstemannagruppen. Det var mer än dubbelt så 
många av svärsönerna som tillhörde kategori 5 jämfört med hur många av 
sönerna som kom att tillhöra samma grupp. Flera döttrar gifte sig med andra 
handelsmän vilket kunde stärka faderns rörelse. Samtidigt var handeln ett 
riskabelt yrke. Genom att låta andra döttrar ingå äktenskap med en ämbets-
man spreds riskerna. Ett giftermål med en ämbetsman kan ses som ett sätt att 
försöka sprida riskerna. Äktenskap med ämbetsmän kunde också medföra en 
ökad insyn i det administrativa och det politiska skeendet vilket gynnade 
dem som sysslade med handel. 

Antalet svärdöttrar jag har uppgifter om är väldigt litet i förhållande till hur 
många tänkbara svärdöttrar det kan ha funnits i gruppen. Eftersom sönerna 
var 107 skulle svärdöttrarna kunna var lika många, eller fler. Jag har dock 
bara uppgifter om social bakgrund för 18 stycken. Av de få jag har kunskap 
om kom i princip alla från samma förhållanden som deras makar.  

Den enda personen som kom från i kategori 3, det vill säga gruppen med 
andra handlare än grosshandlare, var en svärson till grosshandlaren Henrik Hahr 
och dennes hustru Anna Kristina Küsel. Deras dotter Catharina Margareta 
gifte sig 1751 som 23-åring med den 25 år äldre vinhandlaren Daniel Georg 
Nescher. När han dog efter nio års äktenskap gifte Catharina Margareta efter 
två år om sig med en annan vinhandlare, den blott fyra år äldre Carl Eric 
Roland.  

Som jag tidigare har diskuterat menar jag att äktenskapet för de personer 
som beskrivs här måste betraktas som ett medvetet val, en rationell handling 
som ingås för att förhoppningsvis vinna vissa fördelar. Jag menar dessutom 
att äktenskapet inte enbart är en angelägenhet för de båda makarna utan att 
deras respektive familjer hade möjlighet att påverka valet av äktenskaps-
partner och vad deras söner skulle ägna sitt yrkesverksamma liv åt. Detta 
avsnitt har visat att sönerna i stor utsträckning ägnade sig åt samma yrkes-
bana som deras fäder gjort. Även döttrarnas makar kom från denna kategori i 
stor utsträckning liksom de fåtal svärdöttrar jag har uppgift om. 

Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag utgått från tre olika strategier för att ingå äktenskap, 
analyserade från Anita Göranssons äktenskapsteorier om reduktiva och ex-
pansiva äktenskap. Begreppen har utvecklats och i den här studien använder 
jag begreppen expansiva, reduktiva och reproduktiva äktenskap. Expansiva 
                                                      
92 Wottle, M (2000) s. 251 f. gör en liknande undersökning som denna och visar bland annat 
grosshandlarebarns sociala mobilitet.  
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äktenskap är äktenskap mellan personer från olika samhällsgrupper. Ett ex-
pansivt beteende kan förklaras med att personerna vill vidga sin verksamhet 
och få in nya pengar och nytt kunnande från folk med andra kontakter. Då 
personer gifter sig inom sin egen släkt eller med en kompanjons familje-
medlem kallas detta reduktivt och tyder på en vilja att behålla verksamheten 
intakt och inte riskera att andra ska göra anspråk på tillgångarna. Jag har 
också lagt till ett eget begrepp; den reproduktiva strategin. Reproduktivt 
äktenskap är mellan personer från samma samhällsgrupp som inte är släkt med 
varandra eller kompanjoner. Detta beteende visar på en vilja att producera 
och reproducera sitt egna kapital utan att ta alltför stora risker, det vill säga 
inte gifta in sig i grupper vars verksamhet var obekant. Jag har också använt 
teorin om utbyte utifrån Margareta R Matovi�s teorier om partnerbildning 
för att förklara vad de olika parterna kunde vinna på ett äktenskap. 

För att kunna diskutera vilken typ av äktenskapsstrategi som de här ana-
lyserade personerna och deras familjer använde sig av har jag kategoriserat 
dels fadern och dels svärfadern till de personer som ingår i undersökningen. 
Kategorierna har inte uppdelats efter samhällshierarkisk ordning där de olika 
stånden har fått utgöra kategorierna utan har istället utgått från ett nätverks-
perspektiv. Kategorisering ska ses som en cirkel där titlarna har delats in i 
åtta olika kategorier och där kategori 1 utgörs av de titlar som yrkesmässigt 
befann sig närmast de personer som är föremål för avhandlingens studie.  

Faderns titel har jag funnit efter 65 personer, i första hand genom att under-
söka bouppteckningsregister men också genom kyrkoregister och biografiska 
verk. Över hälften av dessa var verksamma inom samma område som de 122 
personer som studeras, det vill säga inom handeln.  

För att få uppgift om äktenskap har jag använt bouppteckningar, kyrko-
register och biografiska verk. Den största delen av den undersökta gruppen var 
någon gång gifta, 103 stycken. Sju personer har i nämnda källor beskrivits 
som ogifta. Uppgifter om huruvida de var gifta eller inte saknas för tolv 
personer.  

Den vanligaste formen av äktenskapsstrategi var den reproduktiva, det 
vill säga att handelsmannasöner gifte sig med handelsmannadöttrar. Reduk-
tiva äktenskap fanns det tio stycken av medan de expansiva inte var mer än 
en knapp handfull. Personer som kom från lägre sociala skikt som till exempel 
hantverkare har i mindre grad än handelsmän omskrivits i biografiska verk 
vilket kan vara en orsak till att de är så lite representerade i denna under-
sökning. 

Om en viss typ av äktenskap ledde till större ekonomiska tillgångar eller 
om stora ekonomiska tillgångar ledde till en viss typ av äktenskap kan jag i 
denna studie inte svara på. Men då tillgångarna i bouppteckningarna jämförs 
med äktenskapsstrategierna visar det att de med reproduktiva strategier ofta 
besatt en hög ekonomisk ställning, liksom expansiva äktenskap mellan han-
delsmän och hantverkare. De personer som gifte sig reduktivt hade i lika stor 
utsträckning små tillgångar som de hade stora tillgångar. Detta visar att en 
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reduktiv strategi kunde användas både för att skydda en stor förmögenhet 
och för att skydda en liten. Merparten av de personer som inte gifte sig hade 
jämfört med de andra sett mycket små tillgångar. 

Det var inte bara det egna äktenskapet som kunde gynna en verksamhet 
utan genom barnens äktenskap och barnens yrkesval kunde fördelar tillskansas 
verksamheten. Då barnen till de studerade personerna undersöktes visade det 
sig att bortfallet var stort. Knappt hälften av sönernas yrkesval har jag haft 
uppgift om. Samma sak gäller för svärsöner. Svärdöttrar omnämndes aldrig i 
bouppteckningar varför det är en försvinnande liten del av dem som jag 
kunnat få uppgifter om. De få svärdöttrar som jag ändå har funnit kom så 
gott som uteslutande från grosshandlar- eller brukspatronsfamiljer. 

Sönerna blev i hög utsträckning kvar inom handelsyrket, varifrån även de 
flesta svärsöner hämtades. Många svärsöner kom dessutom från tjänste- och 
ämbetsmannakategorin, vilket kunde ge grosshandlaren en inblick i politiska 
och administrativa skeenden.  
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KAPITEL 5 

Krediter, kontakter och konkurser  

När Shakespeares köpman Antonio lovade sin unge vän Bassiano pengar 
innebar det egentligen att han lovade att gå i borgen för Bassiano. Antonio 
hade inga egna kontanter men ett namn som var solitt och han kunde därför 
ta ett lån åt Bassiano. Ockraren Shylock levde på att låna ut pengar till andra 
personer mot ränta. När Antonio ville låna pengar av Shylock uppstod en 
diskussion om räntor och vänskap, varpå Antonio sa: ”Om du vill ge oss 
lånet, gör det då, men inte som till vänner; ingen vän tar ränta på kallt mynt 
av någon vän.”1 

Antonio menade att ränta tar man inte av vänner. Det är tvärtemot ett 
tecken på att borgenär och gäldenär inte har en god relation. Under den period 
som beskrivs här var det inte fult eller olagligt att ta ränta, men det var 
däremot lagstadgat hur mycket ränta som fick tas ut.2 I det här kapitlet kom-
mer grosshandlarnas fordringar och skulder att analyseras. Vilka strategier 
valde grosshandlarna då det gällde deras ekonomiska agerande? Jag kommer 
att analysera fordringarna och skulderna i relation till grosshandlarnas släkt. 
Vilka personer grosshandlarna hade fordringar och skulder till kommer att 
kopplas till diskussionen om ekonomiskt rationellt kontra ekonomiskt tradi-
tionellt beteende. Med ekonomiskt rationellt beteende menas ett beteende 
som undantar det ekonomiska handlandet från det sociala livet. Rationellt är 
här motsatt till känslomässigt, traditionellt beteende. Det traditionella bete-
endet finns hos dem som mer strävar efter att reproducera sin egen familj 
eller samhällsgrupp. I det traditionella ekonomiska beteendet är den sociala 
dimensionen högst närvarande. Detta diskuteras mer ingående i kapitel 1 under 
rubriken Rationalitet och strategier.  

Kreditsystemet 
Under 1700-talet spelade grosshandlarna på flera plan en viktig roll som 
kreditgivare. En central del av kreditgivningen var baserad på handelsverk-
samheten. Varor levererades till kunder utan förskottsbetalning varpå kund-
fordringar skapades. Dessutom förmedlade inflyttade grosshandlare kontakter 

                                                      
1 Shakespeare, W (ed. 1994) akt I, scen 3. 
2 1734 HB kap XI:6. 
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med utländskt kapital. Grosshandlarnas utlåningsverksamhet var ofta kopplad 
till handelshusets verksamhet så till vida att varor kunde säljas på kredit, 
men även privatpersoner i behov av lån kunde vända sig till grosshandlarna.3 
Visserligen fanns andra kreditinstitut men allmänhetens möjlighet att låna 
från dessa var begränsad.4 Kontantbetalning förekom sällan.  

Det är viktigt att skilja på grosshandlarnas olika typer av kreditgivning. 
Dels kundkrediten, som gavs vid exempelvis varuleveranser, dels annan privat 
kredit, som inte behövde ha med näringsverksamheten att göra. I första hand 
hörde dock fordringarna samman med den handel som grosshandlarna 
bedrev. Varor såldes på kredit eller av agenter och skrevs upp som fordringar. 
Även om kreditgivning till kunder var nödvändig för att verksamheten skulle 
fungera krävdes förstås ett förtroende för den person som grosshandlaren 
gav kredit. En viss risk kunde också vara nödvändig att ta då varorna såldes 
via krediter. Det var kanske inte alla gånger som grosshandlaren med 
säkerhet kunde veta att betalningen skulle komma honom till handa. Men 
den risken fick vägas mot risken att inte alls bli av med sin vara. Kredit till 
personer som inte var kunder hade förstås en annan betydelse för gross-
handlaren. Dessa kunde ges till släktingar eller vänner för att hjälpa dem i 
ekonomisk knipa eller för att stärka ett redan existerande nätverk.  

Som redan påpekats var den främsta anledningen för grosshandlarna att 
ge kredit att kunna sälja sina varor, men utlåning gav också möjlighet att ta 
ut ränta och därmed i viss mån kunna öka sin egen förmögenhet. Enligt lagen 
fick inte räntan överstiga sex procent om året.5 Även andra orsaker till att 
bedriva låneverksamhet har diskuteras av olika forskare.  

Historikern Ylva Hasselberg menar att kredit var mycket vanligt före-
kommande mellan de individer som hade en nätverksrelation. Kreditsystemet, 
hävdar Hasselberg, var byggt på personligt förtroende. Andra forskare har 
beskrivit den personliga kreditens struktur,6 men vad som är nytt i och med 
Hasselbergs undersökning är fokusen på de finansiella kreditnätverken. 
Hasselberg noterar att personliga krediter har undersökts i mycket liten ut-
sträckning.7 Flera forskare har pekat på utlåningsverksamheten som ett sätt 
att skapa och bevara kontakter inte bara mellan ekonomiska aktörer, utan 
också mellan individer på det privata planet.8 Tidigare forskning har sålunda 
visat att kreditgivning både kan skapa nya relationer och stärka gamla.  

                                                      
3 Samuelsson, K (1951) s. 164 ff. 
4 Nygren, I (1981) s. 13 ff. Se Brisman, S (1924) och Nygren, I (1985) inledande kapitlet i 
båda böckerna som beskriver kreditinstitutens framväxt under 1700-talet.  
5 1734 HB kap IX:6. Se Ågren, M (1992) kapitel II för en ingående redovisning om kreditlag-
stiftning under 1600- och 1700-tal. 
6 Se till exempel Samuelsson, K (1951) och Isacson, M (1979).  
7 Hasselberg, Y (1998) s. 117 ff. 
8 Den personliga kreditens struktur har bland andra Isacson, M (1979) s. 157 ff .och Köll, A-M 
(1983) s. 63 ff. diskuterat. Hellgren, H (2003) studerar, bland annat personliga krediter under 
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Den informativa nyttan av att genom utlåning skapa kunskap om sina 
gäldenärer har tidigare diskuterats. Sådan information kan ha kommit att 
utnyttjats till egna fördelar för borgenären.9 Hasselberg har resonerat om de 
upplysningar som en inblick i andras finansiella situation kunde ge. Hon 
påpekar hur viktigt det var för en handelsman att ha kunskap om vad andra 
förväntade sig få betalt för en vara och att hålla sig underrättad om hur den 
ekonomiska situationen såg ut för andra personer i liknande ställning.10 

Kreditgivaren kunde även skapa tacksamhetsskuld från den som mottog 
krediten. Till exempel har forskare visat på hur det i samband med bröllop i 
det förindustriella bondesamhället gavs penninggåvor. Brudparet förväntades 
återbetala gåvorna, med ränta, då givaren i sin tur gifte sig.11 Genom att låna 
ut pengar kunde borgenären skapa ett kreditnätverk med personer som stod i 
tacksamhetsskuld till honom och som han hade ekonomisk kunskap om.  

Genom att agera som borgenär skapade grosshandlaren ett finansiellt nät-
verk. Utlåning eller kreditgivning kunde användas för att expandera eller 
koppla ihop olika typer av affärer. Till exempel resonerar historikern Christer 
Ahlberger runt grosshandlare Hennings sätt att ”aningslöst” lämna ut garn. 
Ahlberger menar att det kan ha varit ett försök av Henning att bli en del av 
bondeförläggarens marknad.12 Utlåningen kunde vara ett sätt att reproducera 
redan existerande nätverksrelationer. Den viktigaste grundstenen i en nät-
verksrelation är, vilken redan diskuterats, tilliten mellan de personer som 
ingår i nätverket. Inom nätverket uppträder man på ett visst sätt gentemot 
varandra och genom att uppträda korrekt och hjälpa varandra reproduceras 
relationerna. Känsla av plikt gentemot personer i nätverket kan därför vara 
orsak till utlåning.13 

Betydelsen av ett gott anseende och av att ha förtroende hos utlånande 
part berörs av flera forskare som analyserar kreditnätverk. Att personer inom 
samma lokalsamhälle eller samhällsklass ofta lånade av varandra är även det 

                                                                                                                             
andra hälften av 1800-talet; det gör också Lindgren, H (2002). Lilja, K (2004) beskriver olika 
hushålls möjlighet att låna på den privata respektive den institutionella kreditmarknaden.  
9 Isacson, M (1979) s. 145. 
10 Hasselberg, Y (1998) s. 123. 
11 Kjellman, G (1979) s. 25. Kreditgivning som ett sätt att skapa beroende mellan borgenärer 
och gäldenärer har diskuterats av flera forskare. Skulden har varit ett sätt att tvinga gäldenären 
till mer eller mindre påtvingade relationer. Isacson, M (1979) s. 158 beskriver hur brukspatro-
ner utnyttjade skuldsatta bönder till att leverera träkol med hot (som ibland verkställdes) om 
att ta över bondens gård. Magnusson, L (1988) skriver om förlagssystem i Eskilstuna under 
1800-talet och diskuterar skuldsättning i bokens kapitel 6. Magnusson diskuterar där hur 
krediter från förlag som ledde till skuldsättning kunde användas av mästaren som ett sätt att 
genom påtryckning öka sin kontroll. 
12 Ahlberger, C (1988) s. 22. 
13 Se till exempel Wrightson, K & Levine, D (1979) s. 50 ff. som beskriver kreditrelationer i 
England under 1600-talet och menar att denna typ av relationer var mycket vanliga och att de 
också byggde upp en känsla av gemenskap grannar emellan, där de som ingick i relationerna 
fick ett jämlikt förhållande till varandra. 
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omskrivet.14 Kreditsystemet innebar för de grosshandlare som beskrivs här 
att det var en fördel att ha ett känt namn för att vara trovärdig. De fungerade 
nämligen inte bara som långivare. De var också vanligt att grosshandlarna 
själva var gäldenärer. 

Krediter av olika slag kunde vara ett strategiskt agerande för att stärka 
den sociala och/eller ekonomiska situationen. Grosshandlarens ekonomiska 
situation stärktes på åtminstone två sätt, dels genom att verksamheten helt 
enkelt var beroende av att kunna ge krediter för att fungera, dels genom att 
lån mot ränta ökade profiten. Den sociala situationen stärktes genom att 
grosshandlaren genom sina fordringar kunde skapa relationer till fler personer. 
På detta sätt hängde det ekonomiska och det sociala livet ihop. I hur stor 
utsträckning ekonomin var social och på vilka bevekelsegrunder ekonomiska 
aktörer agerade är forskarna inte överens om. 

Medan Hasselberg menar att de ekonomiska och de sociala intressena var 
så nära varandra att de inte går att särskilja under den period som beskrivs15, 
menar historikern Stefan Lundblad att det inom de ekonomiska aktörernas 
nätverk fanns en rationalitet som byggde på vinst. Lundblad anser att Hassel-
berg driver tanken för långt då hon hävdar att det inte fanns någon skillnad 
mellan den ekonomiska och den sociala sfären.16 Skillnaden mellan Hasselberg 
och Lundblad är alltså att Lundblad vill framhålla vinsttanken som den 
drivande tanken bakom aktörernas agerande medan Hasselberg vill betona 
betydelsen av att se det sociala och ekonomiska agerandet som lika viktigt.  

Utifrån den här diskussionen kan alltså flera scenarier vara möjliga då 
grosshandlarnas krediter och utlåningsverksamhet diskuteras. Om den eko-
nomiska vinstmaximeringen skulle vara det som styrde grosshandlarna borde 
deras fordringsägare främst bestå av handelskontakter. Om istället deras 
fordringsägare i stor utsträckning var släktingar kan detta styrka resonemanget 
om vikten av den sociala sfären. Både Hasselberg och Lundblad, har trots 
vissa meningsskillnader, poängterat att de sociala och de ekonomiska intres-
sena låg nära varandra så en blandning av fordringsägare borde förekomma i 
det här undersökta materialet.  

I det här kapitlet ska grosshandlarnas fordringar respektive skulder disku-
teras. För att jag ska kunna analysera vilka strategier de undersökta personerna 
använde sig av har jag använt bouppteckningar och konkursakter. 

Bouppteckningar och konkursakter 
Bouppteckningar är en rik källa, här finns mycket information att hämta om 
hur grosshandlarna levde. I det här avsnittet är det information om deras 

                                                      
14 Se till exempel Hansen, B (1952), Köll, A-M (1983), Persson, C (1992), Hasselberg, Y 
(1998), Hellgren, H (2003) och Lilja, K (2004). 
15 Hasselberg, Y (1998) s. 145. 
16 Lundblad, S (2007) s. 121. 
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skulder och fordringar som står i centrum.17 Bouppteckningar avslutades 
nämligen med en uppräkning av personer som var skyldiga den avlidne 
grosshandlaren pengar samt vilka skulder han själv hade. I vissa bouppteck-
ningar finns detaljerade listor med namn på låntagare och den summa som 
lånats medan det i andra bouppteckningar bara redovisades en sammanlagd 
summa för alla grosshandlarens utlånade pengar. Information om borgenärer 
återfinns också i konkursakten, där gäldenären fick meddela vilka personer 
han eller hon var skyldig pengar samt hur stort lånet var. Det är enbart kon-
kursaktens lista på fordringsägare som jag använt mig av, inte beskrivning 
av hela konkursen. Då jag är intresserad av att få fram namn på de personer 
som gäldenären hade en kreditrelation till har det räckt med nämnda lista.  

Inom det projekt vilket denna avhandling skrivs, pågår ett arbete med att 
studera grosshandlarna som finansiärer och privata bankirer.18 Genom att 
analysera förteckningarna över borgenärer till de grosshandlare som gick i 
konkurs kan jag få information om vilka personer grosshandlarna hade skulder 
till.  

Människor har i alla tider haft skulder som de inte kunnat betala, men det 
var först i och med 1734 års lag som lagstiftningen runt konkursförfarande 
tar fart. 1734 års lag utvecklas sedan genom olika stadgor under resten av 
1700-talet och en bit in på 1800-talet.19 Ett konkursärende skulle resultera i, 
dels en bestämning av vilket ansvar gäldenären besatt, dels vilka borgenärer 
som hade rätt till sina fordringar, samt om vissa av dem hade större rätt än 
andra att kompenseras. Det vill säga, om gäldenärens tillgångar inte räckte 
till alla skulder skulle en domare bestämma vilka som skulle ersättas i första 
hand. Historikern Maria Ågren diskuterar konkursprocessen ur ett historiskt 
perspektiv. Ågren går igenom konkurslagstiftningens tillkomst och förändring 
i den från tiden före 1734 års lag till in på 1800-talet. I den tidiga lagstift-
ningen var det viktigt att ta reda på om konkursen berodde på otur eller 
oaktsamhet från gäldenärens sida. Ansågs konkursen bero på otur kunde 
gäldenären slippa betala tillbaka skulderna. Om det däremot berodde på 
vårdslöshet skulle skulderna betalas tillbaka och om pengarna inte räckte 
kunde också fängelsestraff bli aktuellt. Över tid ökade att betalningskraven 
på gäldenären hårdnade. Under 1700-talet, skriver Ågren, var det skammen 
som utgjorde straffet medan straffet mot gäldenären på 1800-talet mer 
handlade om att reglera ekonomiska förluster.20 Lagstiftningen visar att det 

                                                      
17 Se kapitel 3, avsnittet Ekonomisk slutsummering, där de bouppteckningar som ligger till 
underlag för undersökning diskutera. Se även bilaga D för en källkritisk diskussion om bo-
uppteckningar som källmaterial. 
18 Nyberg, K (2002). Delar av materialet är excerperat av kommittén för Stockholms forskning 
vid excerperingsenheten.  
19 Agge, I (1934). 
20 Ågren, M (1992) specifikt s. 55 ff. För en längre genomgång av konkurslagstiftning och 
gäldenärer respektive borgenärer rättigheter och skyldigheter se s. 55–59 i samma bok. Se 
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var viktigt med ett hederligt beteende. Om den drabbade lade alla kort på 
bordet kunde ekonomiska straff undvikas. Förtroendet för personen var i 
huvudsak det som stod på spel vid en konkurs. 

Både grosshandlarens egen långivning samt hans skuldsättning kunde 
bottna i flera olika typer av krediter. I bouppteckningarna beskrivs fordring-
arna som bland annat assignationer, reverslån, fordring efter bok, mot räkning 
och mot pant.21 Skulderna har liknande beskrivningar men här förekommer 
också skulder för innestående, ännu ej reglerade arv. Relativt vanligt var 
också skulder som grosshandlaren hade för obetalade löner eller kostnader 
för den egna begravning som skrivits upp som dödsboets skuld.  

Det är inte möjligt att genom studier av bouppteckningarna få fram hur 
varje enskild fordran var utformad. Ofta står bara ett namn och en summa 
angivet och ingen förklaring till själva lånet, eller under vilka former lånet 
medgivits. De allra flesta fordringarna har av tidigare forskare tolkats som 
varukrediter.22 Eftersom det inte alltid är säkert vilken typ av fordring det 
handlade om är det omöjligt för mig att uttala mig om vissa personer fick 
bättre låneförmåner än andra, eller ens om det handlade om lån eller om 
krediter.  

Däremot kan jag beskriva hur vanligt förkommande det var med kredit-
givning till personer inom släkten. Om det ofta förekommer släktingar som 
borgenärer och/eller gäldenärer kan det tolkas som ett traditionellt beteende. 
Finns det däremot inga tecken på kreditgivning till personer som grosshand-
larna hade någon social relation till är det tecken på ett rationellt beteende. I 
framställningen kommer grosshandlarna att fördelas över olika förmögen-
hetsgrupper, detta för att kunna analysera om deras ekonomiska strategier 
skiljde sig åt.  

Aktiv in i det sista 
Som framkom i diskussionen om fordringar var de i mångt relaterade till 
grosshandlarens verksamhet. Eftersom ett av de material jag använder mig av, 
bouppteckningar, förtecknades efter personens död, är det viktigt att diskutera 
om grosshandlaren fortfarande var aktiv då han dog. 

Risken är att den ekonomiska bild jag lyckas skapa med hjälp av boupp-
teckningarna bara överensstämmer med grosshandlare som avslutat sin verk-
samhet och dragit sig tillbaka från handelns arena. Forskaren i ekonomisk 
historia Bertil Andersson har angripit problemet genom att undersöka ett 
antal variabler i sin studie om det handlande borgerskapet i Göteborg mellan 

                                                                                                                             
också Agge, I (1934) vars artikel är en genomgång av 1734 års konkurslag och därpå följande 
konkursstadgar fram till 1862 års konkurslag. I Nyberg, K (2006) s. 13 beskrivs konkurs-
ärendens gång, specifikt för Stockholm under andra halvan av 1700-talet.  
21 De olika fordringarna beskrivs närmare i detta kapitel. Se avsnittet Grosshandlarnas debitorer. 
22 Samulesson, K (1951) s. 104.  
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1750–1805.23 Andersson försöker på så sätt att resonera om hur stor andel av 
de undersökta personerna som potentiellt var verksamma då de dog.  

Andersson menar att det finns två variabler i bouppteckningen som kan 
användas för att bedöma om handlaren var aktiv då han avled. Dessa två 
variabler är fordringar och varor. Fanns stora andelar av någon av dessa vari-
abler, eller av båda, anser Andersson att detta kan tolkas som att handlaren var 
aktiv då han dog. Över hälften av de handlare som Andersson studerade hade 
varor och/eller fordringar i boet. Dessa ska sålunda ha varit aktiva handelsmän 
vid tiden för sin död.24  

Genom att utgå från de variabler som Andersson använt ska jag försöka 
bedöma om det fanns grosshandlare i den här undersökningen som fortfarande 
bedrev verksamhet då de avled. Det fanns två olika sorters fordringar, säkra 
och osäkra, jag kommer i avsnittet inte göra någon skillnad dem emellan, 
utan kategorisera dem som fordringar kort och gott.25 Tabell 5.1 visar gross-
handlare, antal och andel, som hade tillgångar i fordringar och varor. 

En genomgång av materialet visar att det i 35 bouppteckningar fanns 
både fordringar och varor upptagna, i 45 stycken bara fordringar och i tre 
endast varor. Det var således nio personer som inte hade någon tillgång i 
vare sig det ena eller det andra.  

Utifrån Andersson diskussion om att varor och fordringar bör tolkas som 
att handlaren var verksam då han dog,26 hade 90 procent i den här gruppen 
tillgångar som visar på aktivitet då de avled. Jämfört med Anderssons studie, 
där drygt hälften var aktiva visar ovanstående resultat på en så hög andel att 
den inte kan accepteras utan vidare. Att bara nio personer skulle ha avslutat 
sin verksamhet då de dog verkar besynnerligt. Därför ska jag analysera vari-
ablerna lite närmare och börjar med varorna. 

Av dem som hade varor i boet hade de flesta mindre än 20 procent av boets 
totala tillgångar i denna kategori. Tre personer hade hälften eller mer av sina 

 
 

Tabell 5.1. Förekomst av varor och fordringar i bouppteckningar efter 
grosshandlare, 1747–1812.  

Antal 
Både fordringar och varor 35 
Bara fordringar 45 
Bara varor 3 
Varken eller 9 
Summa 92 

Källa: JK (SSA), BoU 1747–1812, Svea hovrätt (RA) samt Gimo bruksarkiv volym 381. 

                                                      
23 Andersson, B (1988).  
24 Andersson, B (1988) s. 86 ff. 
25 Jag återkommer senare i kapitlet till säkra och osäkra fordring och resonerar om vad det 
betyder. 
26 Andersson, B (1988) s. 86. 
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totala tillgångar i varor. Grosshandlarna Johan Henrik Schmeer som hade 50 
procent och Johan Ludvig Hoffman som hade 65 procent av sina totala 
tillgångar i varor.27 De var 60 respektive 70 år då de dog.28 Hur kommer det 
sig att dessa män, som ändå måste anses ha uppnått en relativt hög ålder, 
hade så mycket varor? En tänkbar förklaring (då båda grosshandlarnas barn 
var grosshandlare) kan vara att andra delar i familjen redan arbetade i 
verksamheten då de aktörer som här studeras dog.  

Den tredje grosshandlaren som hade stora tillgångar i varor hette Elias 
Brandell, som hade nästan 50 procent av sina totala tillgångar i varor.29 Bran-
dell dog 1754 vid en ålder av 47 år. Hans hustru Anna-Maria Schütz tog då 
över affärerna och drev dem mycket framgångsrikt.30 Elias Brandell var, med 
tanke på sin relativt låga ålder vid dödsfallet, troligast aktiv som handelsman. 
Även om Hoffman och Schmeer var betydligt äldre så bedrevs säkerligen 
verksamhet även från deras handelshus. Vem som verkligen drev verksam-
heten, de själva eller sönerna, visar inte materialet, vilket förstås gör det 
svårt att avgöra om det är aktiva handelsmäns dödsbon som beskrivs i fallen 
Hoffman och Schmeer.  

Flertalet av grosshandlarna hade fordringar i boet, nämligen 79 personer. 
Nästan hälften av dem med fordringar hade 50 procent eller mer av sina totala 
tillgångar i fordringar. Av de grosshandlare som hade mer än 90 procent av 
sina totala tillgångar placerade i fordringar var det en minoritet som också 
hade varor. De flesta av dessa var då de dog över 65 år gamla. De personer 
som inte hade några fordringar hade dessutom ganska liten andel av sina 
tillgångar i varor. Kan detta tyda på att de avslutat sin handelverksamhet 
innan de dog? De personer som inte hade fordringar var då de dog mellan 56 
och 85 år så åldern antyder att de kan ha dragit sig tillbaka. 

Ovanstående avsnitt har visat är att grosshandlarna generellt hade betydligt 
mycket större delar av sina tillgångar i fordringar än i varor. Detta kan tolkas 
som att kreditgivande tog upp en större del av deras verksamhet än handeln 
med varor. För att undersöka om långivning var något som sysselsatte 
personer som inte längre var aktiva handelsmän ska jag beskriva de personer 
som jag vet var aktiva grosshandlare då de dog. Genom att analysera hur 
många bouppteckningar som hade varor och eller fordringar i boet bland 
dem som var aktiva och jämföra det med övriga bouppteckningar blir det 

                                                      
27 Bouppteckning efter Johan Henrik Schmeer, 1769/1:293. Bouppteckning efter Johan 
Ludvig Hoffman: 1762/3:572, BoU (SSA). 
28 Uppgifter om Johan Ludvig Hoffmans ålder har hämtats från register till Tyska församling-
ens begravningsböcker 1745–1800, om Schmeers ålder från (SSA) bouppteckningsregistret.  
29 Bouppteckning efter Elias Brandell, BoU (SSA):1755/1/2:1062. 
30 Om Brandells änka Anna Maria Schütz, som övertog verksamheten och drev den fram-
gångsrikt i flera år, har historikern Christine Bladh skrivit en artikel, där det framgår hur 
Schütz förvaltade den förmögenhet som fanns kvar efter Brandells död. Se Bladh (1997). 
Elias Brandells egen ekonomiska situation studeras i en artikel av ekonomisk-historikern 
Christina Dalhede (1993). 
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möjligt att upptäcka eventuella skillnader. Till detta använder jag taxerings-
längderna. 

Av de 122 grosshandlare som finns med i den här studien betalade alla 
skatt till bemedlingskommissionen minst tre år mellan åren 1746 och 1754, 
dessa år vet jag alltså att handelshusets verksamhet var igång. Genom andra 
studier har jag tillgång till resterande taxeringslängder för hela 1740- och 
1750-talet. På så sätt vet jag vilka grosshandlare som faktiskt var aktiva 
mellan åren 1740 och 1759. Det var 23 av grosshandlarna som dog under 
den period som taxeringslängderna studerats. En av dessa lämnade dock 
efter sig en bouppteckning som inte har varit möjlig att tolka. Genom att 
analysera de 22 bouppteckningar som förrättades mellan dessa år31 kan jag 
fortsätta diskussionen huruvida andelar i varor och säkra fordringar kan vara 
tecken på aktivitet. Av de 22 grosshandlare som bouppteckning förrättades 
efter fanns alla utom en person32 i taxeringslängderna antingen samma år 
eller ett år innan de dog. Jag kan alltså utgå från att dessa 21 med stor san-
nolikhet var aktiva då de dog. I tabell 5.2 jämförs de grosshandlare som var 
aktiva fram till deras dödsfall med övriga i syfte att få fram om innehav av 
varor och fordringar skilde mellan grupperna. 

Varor finns med i 14 av de 21 bouppteckningarna och i 19 står fordringar 
som en del av den totala tillgången. Jämförs dessa 21 bouppteckningar med 
hela gruppen visar det sig att det är en större andel av de 21 som hade varor i 
boet, 67 procent. I hela gruppen hade 35 procent varor. Fordringar förkom i 
ungefär lika stor andel bland dem som sannolikt var aktiva när de dog som i 
den andra gruppen. Både varor och fordringar indikerar aktivitet, men vilken 
typ av verksamhet som bedrevs kan skilja sig åt. Innehav av varor visar 
ganska säkert på att en handelsverksamhet förekom medan fordringar inte 
lika säkert måste ha med handelsverksamheten att göra. Fordringarna kan 
visa en aktivitet på kreditmarknaden men inte säkert just inom handeln.  
 

Tabell 5.2. Förekomst av varor och fordringar i bouppteckningar efter 
aktiva grosshandlare och efter övriga grosshandlare, 1747–1812.  

 Aktiv (N=21) Alla övriga (N=71) 
 Antal  Andel (%) Antal Andel (%) 
Hade varor 14 67 25 35 
Hade fordringar 19 90 62 87 

Källa: JK (SSA), BoU 1747–1812, Svea hovrätt (Riksarkivet) samt Gimo bruksarkiv volym 
381. 
                                                      
31 Två bouppteckningar gjordes 1760, men eftersom grosshandlarna betalade skatt 1759 har 
även de fått ingå. Detta gäller Joakim Schultz, som enligt bouppteckningen, BoU (SSA): 
1760/1:661, dog den 14 augusti 1759, och Johan Casper Topp BoU (SSA): 1760/2:169 som 
dog 20 december 1759. 
32 Petter Högman förekom sista gången i taxeringslängderna år 1754, enligt bouppteckningen 
dog han 4 januari år 1757, BoU (SSA): 1758/1/2:1072. Eftersom cirka två år hann förflyta 
mellan den sista taxering och hans dödsfall är det tänkbart att ett eventuellt varulager hade 
hunnit säljas ut. Därför ingår inte Högman i denna undersökning. 
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För att exemplifiera hur olika den ekonomiska situationen kunde se ut i 
bouppteckningarna ska grosshandlaren Mikael Hising och grosshandlaren 
och stadsmäklaren Carl Frans Funck närmare diskuteras. Båda två hade stor 
andel av sin totala bruttoförmögenhet som fordringar, nämligen 97 procent. 
Men medan Funcks totala tillgångar slutade på ett värde av drygt 77 000 
dkm, hade Hising tillgångar på nästan 3,5 miljoner dkm.  

Hising hade 34 fordringsposter som var säkra. Flera av gäldenärerna var 
olika typer av institutioner, så som Svenska ostindiska kompaniet, växelban-
ken och Generaltullarrende societeten. Han hade också ränta att inkräva för 
utlånat kapital till olika bruk. Några av Hisings gäldenärer var också släkt 
med honom. Hans söner Carl och Johan hade en stor skuld till sin far, liksom 
hans svärsöner assessorn Detlof Heijke och grosshandlaren Wolter Petersen 
samt hovrättsrådet Carl Henrik Bergenschiöld. Förutom släkten som hade de 
största lånen hade också brukspatroner, direktörer och otitulerade personer 
skulder till Hising.33 

Medan Hising hade 34 olika fordringar vilka tyder på att han hade en aktiv 
ekonomi, till skillnad från Funck. Carl Frans Funck hade bara tre gäldenärer; 
hans kungliga höghet hertig Fredrik Adolph, grosshandlaren Casper Nettelblad 
och oidentifierade Nils Gustaf Berg. Ingen av gäldenärerna var släkt med 
Funck.34 Den största skulden var till hertigen som i biografisk litteratur 
beskrivs som en person med komplicerade affärer och vars borgenärer ofta 
fick betalas av statskassan.35 Det verkar inte som om det var särskilt bra ur ett 
ekonomiskt perspektiv att ha lånat ut till hertigen. Men det som i ekonomiskt 
hänseende var dåligt kan i socialt hänseende ha varit desto bättre. Det sociala 
kapital som vanns på detta sätt kan ha vägt upp de ekonomiska bristerna. 
Funck skapade tacksamhetsskuld från en person med kontakter bland de 
socialt och ekonomiskt mest framträdande i landet. Funk kunde åtminstone 
hoppas på att dessa kontakter kunde gynna honom själv vid behov. 

Avsnittet har visat att de personer vars bouppteckningar jag analyserat i 
stor utsträckning var aktiva då de dog. De exempel på skulder och fordringar 
som jag diskuterar berörde således personer som tog lån och själva skuld-
satte sig strax innan de avled. 

Grosshandlarnas debitorer 
Grosshandlaren kunde som nämnts ha olika typer av fordringar. Ett vanligt 
sätt att betala sina varor var genom skuldbrev. Istället för att betala med 
andra varor eller med kontanta medel skrev köparen ett skuldbrev där han 
lovade att inom en viss fastställd tid betala skuldbeloppet. Växeln måste 
                                                      
33 Bouppteckning efter Mikael Hising, BoU (SSA): 1757/2:460. 
34 Bouppteckning efter Carl Frans Funck, BoU (SSA): 1782/2:92. 
35 Åstrand, S (1964–1966). 
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accepteras av säljaren för att vara giltig. Om säljaren sedan i sin tur behövde 
göra affärer med andra personer kunde han sälja växeln vidare, åtminstone 
om den första säljaren ansågs pålitlig i nästa köpares ögon.36  

I bouppteckningarna kunde skuldbreven redovisas som lån mot räkning, 
eller lån enligt bok. Lån på detta sätt var krediter för levererade varor där 
mottagaren inte just då hade möjlighet att betala för varorna. Om det rörde 
sig om en affärsförbindelse där båda parter gjorde affärer med varandra 
gjordes en sluträkning vid årets slut. Krediten kunde också kallas reverslån 
vilket medgav att grosshandlaren skrev ut en skuldförbindelse mot ränta till 
låntagaren. Låntagaren gick i god för den summa som reversen var utskriven 
på. Dessa typer av transaktioner bottnade i den ständiga brist på kontanter 
som präglade 1700-talets ekonomi. Systemet byggde på förtroende parterna 
emellan.37 

En annan form av lån var pantlånen. Då lån mot revers togs räckte gälde-
närens goda namn som garant för lånet, men så icke i pantlånen. Pantlånen 
ställdes förmodligen ut till de personer som inte ansågs ha någon form av 
ekonomisk säkerhet. Gäldenären fick lämna något värdeföremål i pant, till 
exempel guldföremål eller dylikt, för att få låna. Grosshandlarna kunde 
också ha fordringar för utestående arvoden eller obetalade hyror.38 

Precis som idag var lånemöjligheterna olika för olika personer, alla hade 
inte samma möjlighet att få lån, eller att få samma förmånliga lån. Vissa 
kunde låna mot namn, andra fick ge något i pant. Den sociala statusen en 
person hade var viktig i lånesituationen. Historikern Solveig Fagerlund menar 
att kvinnor i större utsträckning än män var beroende av att kunna låna av 
sina släktingar, vilket hon tolkar som att kvinnorna hade en mer osäker 
ekonomisk situation som gjorde dem mindre kreditvärdiga. Fagerlund pekar 
på att en persons sociala statuts var viktig i en lånesituation, men att också 
genus hade betydelse.39  

Vilka som hade möjlighet att låna och vilken form av lån som kunde tas 
skiljde sig sålunda mellan olika personer. Men frågan som ska besvaras här 
är vilka som lånade ut? För det första kan det konstateras att de flesta gross-
handlare hade fordringar. Antalet fordringar varierade stort, men i snitt fanns 
det 23 fordringar per bo. Några hade emellertid långt över 100 fordringar 
medan andra bara hade någon enstaka. Fordringarna var uppdelade mellan 

                                                      
36 Heckscher, E F (1938) beskriver i sin artikel om handelsmannen Peter Westman hur dennes 
handel fungerade genom visst varuutbyte men speciellt genom användandet av växlar. För 
ytterligare förklaring av växlar se Beije, R & Bjurling, E (1942).  
37 För en redogörelse för handelshusens olika former av utlåningar under 1700- talet och 
1800-talet, se Samuelsson, K (1951) s. 104 ff.  
38 Det förekom även andra benämningar på grosshandlarens fordringar, här har jag beskrivit 
de som var vanligast förekommande. Se Nilsson, G B (1981) kapitlet Ordförklaringar, för 
ökad förståelse för de olika begreppen. 
39 Fagerlund, S (2003). 
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säkra och osäkra. De osäkra fordringarna räknades aldrig in i boets totala 
tillgångar. Det ansågs osäkert om de någonsin skulle betalas tillbaka.40 

Summan som fordringen var utställd på varierade i högsta grad. För 
många grosshandlare utgjorde dock fordran en stor andel av den totala för-
mögenheten, 48 personer hade mer än hälften av alla sina tillgångar som 
fordring. Samtidigt ska det inte glömmas bort att antalet fordringar ofta hörde 
samman med vilken typ av handel som bedrevs. De som i huvudsak ägnade 
sig åt import hade ofta fler fordringar än de som sysslade med export.41  

Syftet med att analysera fordringarna är att kunna diskutera hur gross-
handlarna agerade som finansiärer. Lånade de ut på ett traditionellt eller ett 
rationellt sätt? För att kunna svara på det ska grosshandlarnas fordringar 
analyseras utifrån om gäldenären hade en släktbaserad relation till grosshand-
laren. Släkt är ett omfattande begrepp, där både den närmaste familjen och 
mer avlägsna kusiner och bryllingar kan ingå. Eftersom jag har bouppteck-
ningar efter så många som 92 personer finns det ingen möjlighet att kartlägga 
avlägsnare släktingar. Här fokuserar jag på den närmsta släkten fanns med 
på fordringssidan. Till den närmsta släkten räknar jag, förutom kärnfamiljen, 
syskon, föräldrar, svärföräldrar och barnens makar.42  

Vad betydde det att låna ut pengar till släktingar? Utan tillgång till mer 
detaljerad information om under vilka former fordringen var skriven är det 
svårt att veta. Grosshandlarnas söner och svärsöner var i stor utsträckning 
själva inblandade i handelsverksamhet, liksom svärfäder.43 Jag har inte studerat 
vad andra släktingar gjorde men det mesta tyder på att stora delar av släkten 
höll sig inom samma verksamhetsområde. Troligen fanns också gross-
handlarnas bröder och svågrar inom samma näring. Ett lån till någon i 
släkten skulle därför kunna vara ytterligare en kredit på varor. Vilket i sig inte 
gör agerandet ekonomiskt rationellt. Om en grosshandlare valde att sälja sina 
varor till släktingar kan det lika väl vara tecken på ett traditionellt beteende. 
Utan att kunna undersöka hur skuldförbindelsen var formulerad är det dock 

                                                      
40 Ordet osäker kan betyda både att gäldenären ansågs som oförmögen att betala tillbaka, eller 
att det fanns en osäkerhet om det faktiskt fanns en skuld. Det tycks som om avgörandet angå-
ende vilka som var säkra respektive osäkra fordringar var subjektivt. Det finns påvisade fall 
då två makar som dött kort efter varandra hade samma fordring, men vid det första dödsfallet 
betraktades den som osäker och vid det senare dödsfallet som säker, se Montelius, S (1993) 
s. 580. I åtminstone en av de analyserade bouppteckningarna finns samme person med både 
bland de säkra och bland de osäkra fordringarna, vilket tyder på att det snarare är skulden än 
gäldenären som är osäker, se bouppteckning efter Ephraim Lottsach, BoU (SSA): 1744/1:221. 
Flera forskare har diskuterat vad orden säker och osäker fordring egentligen betyder, se Lilja, 
K (2004) s. 74 not 12 och Olofsson, S (2005) s. 7 f., se särskilt not 34. 
41 Se Samuelsson, K (1951) s. 104 som menar att särskilt salt- och spannmålsimportörer hade 
många fordringar. 
42 Hade jag haft kunskap om nära relationer med andra personer än släktingar hade ytterligare 
sociala kontakter i förhållande till ekonomiskt agerande kunnat diskuteras. En sådan under-
sökning hade dock krävt att ett mindre antal personer undersöktes.  
43 Se kapitlet 4 avsnitten Källor till familjen och Grosshandlarnas äktenskap mönster. 
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inte möjligt att kunna avgöra vilka bakomliggande motiv varuförsäljningen 
hade. 

Om en son som var grosshandlare stod som fordringsägare kunde detta 
bero att han hade tagit ut sitt förtida arv och därmed haft möjlighet att starta 
sin handelsverksamhet. Även döttrar kunde ta ut ett förtida arv men då endast 
genom sin make eftersom han var hennes målsman. Med hjälp av hustruns 
pengar kunde maken få möjlighet att starta firma. 

Relation till gäldenären 
Utan att veta namnen på grosshandlarnas gäldenärer kan jag inte avgöra om 
de var släkt eller inte. Oftast var förteckningen över både fordringarna och 
skulderna noga redovisade men i vissa fall stod bara en summa möjligen med 
noteringen ”efter bolagets böcker” eller liknande. Om handelshuset hade få 
och okomplicerade affärer kan det vara förklaringen till att detaljer saknades. 

I tabell 5.3 redovisas i hur stort antal av bouppteckningarna fordringar har 
återfunnits, fördelade efter grosshandlarnas taxering. De allra flesta hade 
någon form av fordring upptagen i bouppteckningen, nämligen 79 personer. 
Av de 79 bouppteckningarna saknar 16 närmare detaljer om vilken typ, och 
till vem det fanns fordringar. Dessa 16 är relativt jämnt fördelade efter 
taxeringsgrupperna. Eftersom det saknades uppgifter i 16 stycken är det 64 
bouppteckningar som har analyserats i sökandet efter fordringar till släkt 

I två tredjedelar av de bouppteckningar där det framgår till vem gross-
handlarna hade fordringar fanns det fordringar på släkt. Andelen släktkrediter 
bör betraktas som hög. Detta för det första med tanke på att bouppteckning-
arna bara lämnar uppgifter om den ekonomiska situationen vid ett speciellt 
tillfälle, och inte visar på alla ekonomiska transaktioner i grosshandlarens 
liv; för det andra med tanke på att bouppteckningarna ofta förrättades efter 
personer i hög ålder. Hade information funnits att tillgå om längre perioder 
av verksamheten och för flera situationer i livscykeln är det möjligt att det 
hade funnits fler lån till släktingar.  

Skillnaden mellan grupperna var små. Det var vanligast med släktlån, 
både till antal och till andel, bland de mest förmögna. Om en fordring till en 
släkting tolkas som ett känslomässigt traditionellt ekonomiskt tänkande medan 
att inte låna till släktingar står för ett vinstmaximerande, rationellt tänkande 
visar tabell 5.3 att bland de mindre välbärgade fanns ett mer rationellt tän-
kande. Men skillnaderna mellan grupperna är så pass små så totalt sett bör 
hela gruppens ekonomiska agerande snarare tolkas som traditionellt än ratio-
nellt. 

Detaljerad information om hur fordringarna var utformade är som sagt inte 
möjligt att beskriva i varje enskilt fall. Däremot går det att jämföra storleken 
på fordringar och därmed diskutera om släktingar hade andra förmåner som 
gäldenärer än de gäldenärer som inte var släkt. Nedanstående fall är exempel 
på hur fordringarna till släkt kunde se ut. 
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Tabell 5.3. Antal bouppteckningar totalt, antal med fordringar samt antal 
och andel med information om gäldenären. Grosshandlare fördelade på 
taxeringsgrupper. (N=92). 

 Bou. Bou. m. fordran Info. om gäldenär Varav ford. på släkt 
Grupp Antal Antal Antal Andel (%) Antal Andel 

(%) 
1 18 16 13 81 4 31 
2 28 21 16 76 6 38 
3 22 21 17 81 6 35 
4 24 21 18 86 7 39 
Total 92 79 64 81 23 36 

Källa: JK (SSA), BoU 1747–1812, Svea hovrätt (Riksarkivet) samt Gimo bruksakriv volym 
381. 
Anm: Grupp 1 taxerade mellan 15–120 dkm, grupp 2: 121–240 dkm, grupp 3: 241–450 dkm, 
grupp 4: 451–2300 dkm 

 
Fordringar på släktingar var ofta de största fordringarna som noterades. 

Härvidlag var det ingen skillnad mellan de olika förmögenhetsgrupperna. 
Stora lån till den egna släkten tyder på ett traditionellt agerande. Det fanns 
en vilja att hålla ihop och hjälpa dem som stod grosshandlaren socialt nära.  

Grosshandlaren och brukspatronen Daniel Broms dog år 1775. Hans ford-
ringar utgjorde 45 procent av hans totala tillgångar på drygt 300 000 dkm. 
Flera av de knappt 20 säkra fordringar var utställda på personer på andra 
orter, vilket tyder på en handelsverksamhet. Storleken på Broms fordringar 
skiftade men den största hade han på svärsonen grosshandlaren Abraham 
Sundberg. Sundberg hade en firma tillsammans med grosshandlare Daniel 
Zelling. Broms hade även en jämförelsevis stor fordran på firman. Handels-
huset Zelling och Sundberg hade dessutom en stor skuld till handelshuset 
Küsell & Wharendorff. Denna skuld hade Broms hjälpt svärsonens firma 
med.44 Broms hjälp var dock inte tillräcklig. Året därpå gick Zelling och 
Sundberg i konkurs.45 Eftersom det var så kort tid mellan Broms bortgång 
och svärsonens konkurs är det troligt att lånet till svärsonen var ett försök att 
rädda hans firma.  

Broms var inte ensam om att ge ekonomiskt bistånd till sina barn. Gross-
handlaren Jacob Buchau delade bouppteckning med sin hustru Christina 
Regina Forsberg. Deras barn och släktingar tar i bouppteckningen upp stort 
utrymme bland debitorerna. Bland annat hade svärsonen, tillika Christina 
Reginas halvbror, brukspatron Johan Eliasson Forsberg hyrt fastighet av 
paret för vilket han var skyldig pengar. Det fanns också ett par andra hyres-
skulder på fordringslistan. Buchau var i ett tidigare äktenskap gift med Anna 
Maria Depken. Som gäldenär fanns en Johan Depken, skyldig en mindre 
summa. Hur Johan eventuellt var släkt med den första hustrun framgår inte. 
Svärsonen, doktor Johan Lind, liksom sonen, Jacob Buchau jr, var skyldiga 

                                                      
44 Bouppteckning efter Daniel Broms, BoU (SSA): 1775/1:450. 
45 Samuelsson, K (1751) s. 221. 
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stora summor. Jacobs skuld utgjorde nästan 1/3 av de säkra fordringarnas 
totala summa. Sonen Elias, som var handelsman hade också lånat pengar, 
men en liten summa. Intressant med Elias var att han också fanns med bland 
de osäkra gäldenärerna. Elias Buchau drev handelshuset tillsammans med 
Fredrik Bokwaldt. Deras handelshus var skuldsatt och på Jacob Buchau och 
Christina Regina Forsbergs lista över osäkra fordringar fanns en notering om 
fordran på handelshuset Buchau och Bokwaldts kreditorer.46 Åter ett exempel 
på ekonomisk hjälp till barn som behövde finansiellt bistånd. 

Broms och Buchaus fordringar vittnar om utlåning för att hjälpa släk-
tingar på ekonomiskt obestånd. Huruvida grosshandlaren och borgmästaren 
Engelbrecht Gothers lån var till släkt i nöd framgår inte. Men lånet ansågs 
osäkert och Gother dog med fler skulder än fordringar. Då hans behållning 
räknas ut visar det sig att skulderna översteg tillgångarna och inget blev över 
för änkan och de fem barnen att dela på. 47 Engelbrecht Gother hade lånat ut 
pengar till faktor Johan Gother, i Västerås, vilket var en bror till Engelbrecht. 
Släkten omnämns i ett verk över Västerås historia. Släkten Gother hade till 
en början en omfattande handelsverksamhet i Västerås men under 1700-
talets andra hälft blev släktens betydelse som handelsmän allt mindre. Från 
mitten av 1700-talet drevs affärerna av Jacob och troligen ovannämnde, 
Johan Gother. Stockholmsköpmannen Engelbrecht Gothers osäkre fordran 
på faktor Johan Gother kan betraktas som ett pliktlån till en släkting.48 Även 
om Gother hade drivit in hela den utlånade summan hade hans skulder fort-
farande överstigit hans tillgångar.  

Gother var borgmästare, men hans fordringar visar inga tecken på att han 
genom sin ekonomiska verksamhet försökte reproducera sin ställning. Annat 
var det för handelsborgmästaren och grosshandlaren Thomas Plomgren som 
hade fordringar som uppgick till lite drygt 1,3 miljoner dkm. De säkra ford-
ringarna utgjorde huvudparten, drygt 1,1 miljoner. Antalet fordringsägare 
var fler än hos de flesta andra grosshandlare, det finns 75 olika poster på 
listan över säkra och osäkra fodringar. Plomgren var endast 52 år då han dog 
och förrättaren noterade också en del varor i bouppteckningen vilket sam-
mantaget tyder på att han dog då han fortfarande var verksam.  

Flera av hans fordringar vittnar om intressen i olika bruk. Några av hans 
största fordringar var på personer som var släkt med honom. Hans hustru, 
Birgitta Christina Funck, anges som en säker gäldenär. Hennes skuld var på 
nästan 250 000 dkm. Även sonen Anders, som 1751 blivit adlad von Plomgren 
(tack vare sin fars insatser), hade lånat pengar av sin far. Fordringar fanns 
också på svärsönerna, baron och överstelöjtnant Carl Fredrik Pechlin, John 

                                                      
46 Bouppteckning efter Jacob Buchau och Christina Regina Forsberg, BoU, (SSA): 
1755/2/1:485. 
47 Bouppteckning efter Engelbrecht Gother, BoU (SSA): 1776/4:204.  
48 För en redogörelse om släkten Gother från Västerås, se Montelius, S (1993) s. 617 ff., se 
även Gother, släkt (1967–1969). 



 134

Jennings och Robert Finlay. Jennings och Finlay var kompanjoner och dess-
utom gifta med varsin dotter till Thomas Plomgren, Hedvig Sophia von 
Plomgren och Elisabeth von Plomgren. Av alla 75 olika fordringsägare stod 
släkten för de största skuldsummorna.  

Övriga gäldenärer var i stor utsträckning högt uppsatta personer i dåtidens 
samhälle. Här återfinns flera borgmästare, flera adliga, och ett par gross-
handlare. Listan över säkra fodringar avslutas med en del reversfordringar 
vilka även de var utställda på flera borgmästare, någon rådman och fabrikör.49 
Plomgrens utlåningsverksamhet visar på en strävan att reproducera den 
grupp han tillhörde, flera av hans gäldenärer var, däribland släktingarna, 
människor som hade samma yrkesposition som han själv. Han lånade ut till 
borgmästare och andra socialt högt uppsatta personer och kunde på så sätt 
reproducera sin egen ställning. 

En annan typ av utlåningsverksamhet syns i bouppteckningen efter 
Margareta von Langenberg. Langenberg hade i stor utsträckning lånat ut mot 
pant. Nästan fem sidor i hennes bouppteckning upptas av en företeckning 
över lån mot pant. Det stora antalet fordringar mot pant tyder på att det var en 
aktiv låneverksamhet som Langenberg drev. I avsnittet Grosshandlaränkor i 
kapitel 3 diskuterar jag kvinnornas problem att bli en del av den yrkesgrupp 
de tillhörde. Kanske var lån mot pant ett enkelt sätt för en kvinna få inkomster 
utan att inkräkta på det männen såg som ”sina” områden. Langenbergs 
många lån mot pant kan också förklaras med den osäkra ekonomiska 
situation Fagerlund pekade på för kvinnor. Av Langenbergs övriga lån stod 
flera till svågern handelsmannen Johan Wessel och beskrevs som skuldbrev 
och ”efter räkning”. De flesta av Langenbergs fordringar var på små summor, 
bara några var på mer än 100 dkm i 1751 års värde. Wessel hade samman-
lagt fyra skulder som tillsammans översteg 4 700 dkm. Langenberg och 
hennes framlidne make Johan Philip Vagman efterlämnade inga barn. 
Däremot fanns fem syskon upptagna som arvingar, endast en av dem, systern 
Anna Dorothea von Langenberg, stod i skuld till Langenberg genom sin make 
Wessel.50 

Bilden som träder fram av grosshandlarna som borgenärer visar att lån till 
släkt var vanligt förekommande och det går egentligen inte att se någon 
skillnad i agerande mellan de som betalade lite i skatt och de som betalade 
mycket. Det ekonomiskt traditionella beteendet fanns i alla grupper.  

Grosshandlarna hade dock inte bara fodringar, flera av dem hade också 
skulder. I kapitel 3 stod det klart att vissa personer hade så stora skulder att 
de översteg tillgångarna. Trots skulderna kunde de driva sina handelshus 
vidare men då skulderna drogs mot tillgångarna visade det sig att det inte 
blev något kvar för arvingarna att fördela. Några grosshandlare hade skulder 
som tvingade dem i konkurs. Skulderna kan på samma sätt som fordringarna 
                                                      
49 Bouppteckning efter Thomas Plomgren, BoU (SSA): 1756/3:577. 
50 Bouppteckning efter Margareta von Langenberg, BoU (SSA): 1751/2/1:44. 
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uppkomma genom handelsverksamhet. För att få en förståelse för vilka som 
skuldsatte sig kommer grosshandlarnas skuldsida diskuteras på samma sätt 
som jag diskuterat fordringarna. 

Grosshandlarnas kreditorer 
Samma person som hade skulder kunde alltså också ha fodringar. Då jag 
tidigare i avhandlingen har diskuterat bruttoförmögenheten är det den för-
mögenhet som grosshandlaren hade kvar då han betalt sina skulder. I alla 
bouppteckning förekom avdrag från bruttoförmögenheten. Ett avdrag var det 
staden tog ut i provision från varje bouppteckning som förrättades. En fem-
tedels procent av boets tillgångar togs som provision till staden för upprättelse 
av bouppteckningen och en åttondels procent av bruttoförmögenheten togs ut 
till förmån för stadens fattiga. I bouppteckningarna nämns detta under 
rubriken ”Avgår”. Eftersom det var procentdelar av hela boets tillgångar kunde 
summan variera radikalt mellan de mest välbärgade och de som hade minst 
tillgångar. Jag har inte räknat summan under rubriken ”Avgår” som att ha en 
skuld. 

Innestående arv till barnen förekommer också i flera bouppteckningar 
som en skuld. Om den enda skuld grosshandlaren hade var ett innestående 
arv har jag inte räknat den grosshandlaren som skuldsatt. Inte heller har de 
personer vars enda skuld var för begravningskostnader, mediciner och dylikt 
räknats. Det jag har varit intresserad av att komma åt är skulder som gross-
handlaren själv skaffade, inte sådana som kom mer eller mindre automatiskt 
i samband med dödsfallet. Då olika strategier ska jämföras är därför skulder 
som utgjordes av provision och arv ointressanta. 

Det sammanlagda antalet skulder var mycket färre än antalet fordringar. 
Dels hade betydligt färre grosshandlare överhuvudtaget skulder, dels hade 
varje skuldsatt grosshandlare färre antal skulder. Av de 92 bouppteckningar 
som jag har kunnat analysera fanns det skulder i 59 stycken.  

Skuldsättning kan, liksom fordring, vara ett tecken på verksamhet. På 
samma sätt som grosshandlaren gav kredit på sålda varor och därmed skaf-
fade sig fordringar kan skulden vara en varukredit till grosshandlaren själv. 
Frågan är då om det var samma personer som hade fordringar och som hade 
skulder? Tabell 5.4 visar hur många grosshandlare som hade skulder och hur 
många som hade både skulder och fordringar.  

De flesta som hade skuld hade också fordran. Andelen inom varje grupp 
som hade skulder sjunker ju mer gruppen taxerade för. Detta kan förklaras 
med att de som hade en sämre ekonomisk ställning i större utsträckning hade 
behov av att skuldsätta sig. Om skulden ses som ett tecken på att verksamhet 
bedrevs kan den större andelen skuldsatte bland mindre bemedlade också för-
klaras med att dessa personer drev verksamhet i större utsträckning då de dog. 
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Tabell 5.4. Antal och andel grosshandlare med skulder respektive med både 
skuld och fordringar. Grosshandlare fördelade på taxeringsgrupper. (N = 
92)

 Bou. Bou. m. skuld Bou. m. skuld o. fordran 
Grupp Antal Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
1 18 13 72 12 66 
2 28 19 68 16 57 
3 22 13 59 13 59 
4 24 14 58 12 50 
Total 92 59 64 53 58 

Källa: JK (SSA), BoU 1747–1812, Svea hovrätt (Riksarkivet) samt Gimo bruksakriv volym 
381. 
Anm: Grupp 1 taxerade mellan 15–120 dkm, grupp 2: 121–240 dkm, grupp 3: 241–450 dkm, 
grupp 4: 451–2300 dkm 

 
Bara sju personer hade varken skuld eller fordran som tidigare påpekats. 

Att varken ha skuld eller fordran var ett tecken på att verksamheten hade 
upphört innan personen dog. De sju som det handlade om här var mellan 
51och 87 år då de dog. Det verkar rimligt att skulder och fordringar saknas i 
bouppteckningen efter en 87-åring och kan förklaras med hög ålder. Hos de 
yngre personerna ligger inte den förklaringen lika nära till hands.  

En av dem som hade varken skuld eller fordran var Juliana Brandel, änka 
för andra gånger då hon själv dog år 1766, endast 51 år gammal.51 Det första 
äktenskapet inleddes år 1734 med grosshandlare Ephraim Lottsach, som dog 
tio år senare.52 Brandel drev handelshuset vidare fram till 1753 då hon för 
andra gången gifte sig med en grosshandlare, denna gång änklingen Gustaf 
Kierman. Kierman var en av dåtidens mest framgångsrika grosshandlare och 
finanspolitiker. Under 1750-talet var han aktiv i ett av de så kallade växel-
kontoren.53 Detta blev också hans fall. Verksamheten utsattes så småningom 
för hård kritik och då mössorna tog över makten vid riksdagen 1764 gjordes 
räfst mot hattpartisten Kierman. Han anklagades för att ha utnyttjat sin posi-
tion i växelkontoret för egen behållning. I november 1765 dömdes han till livs-
tids fängelsestraff på Marstrands fästning. Han avled där i november 1766.54 

Bouppteckningen efter Brandels förste make redogör för ett flertal ford-
ringar till ett värde av drygt 21 000 dkm.55 Som nämnts fanns det däremot inte 
en enda fordring i hans hustru Juliana Brandels bouppteckning drygt 20 år 
senare.56 Det kan finnas flera tänkbara förklaringar till detta. Då Brandel gifte 
                                                      
51 Information om Juliana Brandels ålder har hämtades från (SSA) bouppteckningsregistret, 
datum för äktenskap ur (SSA) Register till Tyska församlingens vigselbok 1701–1734. 
52 Bouppteckningsregister (SSA). 
53 Se kapitel 2 avsnittet Gemensam organisering för en redogörelse för växelkontorens verksam-
het. 
54 Jägerskiöld, O (1975–1977). 
55 Bouppteckning efter Ephraim Lottsach, BoU (SSA): 1744/1:221, säkra fordringar uppgick 
till ett belopp av 14 958 dkm i 1783 års värde. 
56 Bouppteckning efter Juliana Brandel, BoU (SSA): 1767/2:41.  
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om sig med Kierman försvann hon ur taxeringslängderna medan Kierman 
fortsatte med sitt handelshus och hade troligen hand om det gemensamma 
hushållets fordringar och skulder. Brandel dog bara några månader efter 
Kierman och hade kanske inte hunnit påbörja en egen ekonomi vilket kan 
förklara avsaknaden av fordringar och skulder i hennes bouppteckning. Men 
i och med räfsten mot Kierman är det tänkbart att Brandels möjligheter att få 
lån eller möjligheter att låna ut försvårades. Som påpekats vid flera tillfällen 
byggde den ekonomiska verksamheten på förtroende mellan parterna. 
Kiermans namn och därmed också hans hustru, hörde troligen inte till de 
mest högaktade under 1760-talet. 

Det var fler än Kierman som hamnade i onåd i och med räfsten mot hat-
tarna och växelkontoret. När brukspatron och grosshandlare Jean Henric 
Lefebure dog fanns fordringar på honom som översteg tio miljoner dkm. 
Lefebure är det mest extrema exemplet i denna avhandling på en person som 
hade både stora fordringar och stora skulder. Han hade själv fordringar på 
nästan fyra miljoner dkm, men dog trots detta alltså skuldsatt. 

Lefebure var en av sin tids mest framgångsrika grosshandlare. Han till-
hörde de största järnexportörerna, hade stor rederiverksamhet, var involverad 
i flera fabriker och ägde flera bruk. Framgångarna inom affärsvärlden gav 
honom också höga positioner inom både det nybildade Jernkontoret och det 
senare startade växelkontoret. Politiskt hörde Lefebure till hattarna och när 
missnöjet med deras förda penningpolitik blev allt mer påträngande under 
1760-talets första hälft blev Lefebure tillsammans med, bland andra, redan 
tidigare omnämnde grosshandlare Kierman anklagade för att ha misskött 
växelkontorets affärer och samtidigt ha gynnat sig själva. I november 1765 
dömdes Lefebure till en månad på vatten och bröd samt till att tillsammans 
med de andra inblandade betala sex miljoner i skadestånd (knappt 6,7 miljoner 
i 1783 års värde). Denna summa skrevs senare ner.57 Lefebure dog 1765 och i 
bouppteckning framgår att skadeståndet redan då hade sänkts till 1,7 miljoner 
dkm. Hans skulder och fordringar finns tydligt redovisade i en balansräkning 
längst bak i bouppteckningen. Tyvärr är hans osäkra fordringar på närmare 
2,2 miljoner dkm bara beskrivna som en klumpsumma, vilket gör det omöjligt 
att analysera dessa. 58   

Lefebures fordringar var utställda på många fler personer än hans skulder 
och storleken på fordringarna varierade från 57 dkm59 som en Hans Åberg 
var skyldig, upp till över 900 000 dkm som Norrmalms sockerbruk hade i 
skuld till Lefebure. Han hade på flera håll pengar att kräva in för obetalda 
varor både i Sverige och utomlands. Ett antal av gäldenärerna har inte gått att 

                                                      
57 Jägerskiöld, O (1977–1979). 
58 Bouppteckning efter Jean Henric Lefebure 1769/1:30. 
59 På ett ställe är pappret där de säkra fordringarna står uppställda något sönderrivet så ett 
belopp ser ut att vara 16 dkm men jag tycker mig kunna ana en 0 efter, så att det från början 
stod 160 dkm vilket gör att 57 dkm troligast var den lägsta utlånade summan. 
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identifiera. Men de vars yrkestitel fastställds visar tydligt att Lefebure i stor 
utsträckning lånade ut pengar till handelsmän, rådmän och adliga personer.  

Dem han stod i skuld till tillhörde även de samma kategori av människor. 
Två personer som förekom på skuldsidan verkar också finnas med på ford-
ringssidan. Jag skriver verkar då inga förnamn står fullt utskrivna. Lefebures 
största enskilda skuld uppgick till drygt 2,9 miljoner dkm och var till Jean 
Bedoire Fredriksson. Skulden hade sin förklaring i släktskapet männen 
emellan. Lefebure var gift med Charlotta Bedoire och då arvet efter Lefebures 
svärfar Jean Bedoire skulle fördelas utsågs Lefebure till förmyndare åt Jean 
Bedoire Fredriksson.60 Hur skulden kan ha uppkommit framgår inte, men 
som förmyndare hade Lefebure kontroll över Bedoires pengar. Med tanke på 
Lefebures totala skuld är det tveksamt om Bedoire fick tillbaka sina pengar. 
Lefebure hade inga fordringar till släktingar men den största enskilda 
skulden var alltså till en ingift släkting.  

Relation till borgenären 
Lefebure hade inga fordringar till någon släkting men var själv skyldig sin 
myndling pengar. En fordring på någon i släkten kunde helt enkelt vara för-
tida arv. Det kunde också vara ett sätt att reproducera sin grupp; hjälpa de 
inom släkten som hamnat i ekonomiskt trångmål. Genom att skuldsätta sig 
gentemot släktingar kunde riskerna minimeras. Skulden kopplades till en 
social relation och kan därför vara mindre krävande. Tabell 5.5 visar hur 
grosshandlarnas skuldsituation såg ut. 

Endast tio grosshandlare hade skulder till släkt, vilket utgjorde en femtedel 
av alla som det ges information om. Skulder till släktingar var betydligt 
mindre vanligt förekommande än fordringar på släkt. Förklaring till detta 
kan vara att grosshandlarnas låneverksamhet i huvudsak hade att göra med 
affärsverksamheten. Deras roll som allmänna bankirer tycks mycket begrän-
sad. De hade fordringar på släkt, släkt som oftast var till söner och svärsöner 
eller bröder. I kapitel 4 visade jag hur liten social mobilitet grosshandlarna 
hade. De kom från handelsfamiljer, de gifte sig med handelsdöttrar och deras 
barn följde i stort samma mönster. Detta innebär att deras släkt i stor utsträck-
ning bestod av personer som själva drev rörelser. Skulderna grosshandlarna 
hade var ofta till andra handelshus eller skulder relaterade till obetalade 
räkningar för medicin eller mat. De själva hade redan, ofta för länge sedan, 
startat sin verksamhet och behövde således inte den typen av lån som deras 
söner behövde. Hade de här beskrivna grosshandlarnas fäders och svärfäders 
bouppteckningar analyserats är det mycket möjligt att grosshandlarna skulle 
finnas som gäldenärer i dessa. Förklaringen till deras sätt att ge lån respektive 
ta lån kan enkelt förklaras med var någonstans i livscykeln grosshandlarna 

                                                      
60 Forsstrand, C (1917) s. 69. 
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Tabell 5.5. Antal och andel bouppteckningar med information om gälde-
nären samt antal och andel bouppteckningar där släkt förekommer som bor-
genär. Grosshandlare fördelade på taxeringsgrupper. (N=92) 

 Bou. m. skuld Info. om borgenär Varav skuld till släkt 
Grupp Antal Antal  Andel (%) Antal Andel (%) 
1 13 11 85 2 18 
2 19 12 63 3 25 
3 13 12 92 3 25 
4 14 11 79 2 18 
Total 59 46 78 10 22 

Källa: JK (SSA), BoU 1747–1812, (RA,) Svea hovrätt, samt Gimo bruksarkiv. 
Anm: Grupp 1 taxerade mellan 15–120 dkm, grupp 2: 121–240 dkm, grupp 3: 241–450 dkm, 
grupp 4: 451–2300 dkm 

 
befann sig då han dog. De personer som studeras här var i de allra flesta fall 
etablerade och hade under flera år drivit handelshus. De hade inte behov av 
att låna pengar av släktingar för att starta en verksamhet. 

Tabell 5.5 visar att det inte var någon skillnad på förekomst av lån från 
släkt inom förmögenhetsgrupperna. Då fordringarna analyserades visade det 
sig att släkten fick större krediter än andra. Var det samma sak då gross-
handlarna själva lånade? Tog de större lån av släkten än av andra? 

Generellt var inte skulderna till släkten större än till andra personer. Där-
emot kan det allmänt sägas om de tio som hade skuld till släkten att ingen av 
dem hade stora bruttoförmgögenheter. Fem av dem hade till och med skulder 
som översteg tillgångarna. Det var fler än dessa fem som hade mer skulder 
än tillgångar. Det ska sålunda inte tolkas som om skuld till släktingar var 
detsamma som att dö skuldsatt. En av dem som dog skuldsatt och hade skuld 
till släkt är den redan nämnde Daniel Broms som verkar ha gått in i sin 
svärsons affärer och övertagit en del av hans skulder. På Broms skuldsida 
återfanns återigen kontakten med svärsonen. Svärsonens debitorer hade nu 
fordringar på Broms. Fordringarna var så stora att Broms dog med skulder 
på drygt 145 000 dkm.61  

Flera av skulderna till släktingar var skulder till svärsöner och barn. Det 
kan förstås vara tal om innestående arv, men då skulderna var relativt små är 
det inte troligt att det handlade om ickereglerade arv. Ett arv efter personer 
med de rikedomar som diskuteras här borde storleksmässigt vara större än de 
summor som vanligen beskrevs. 

Direktören och brukspatronen Peter Hultman hade skulder till både en son 
och en svärson men de var på mycket små summor så det är oklart vad 
skulden egentligen handlade om. Hultman hade över en miljon dkm i till-
gångar då han dog. Hans skulder var dock också omfattande och behållningen 
blev inte större än cirka 30 000 då skulderna drogs ifrån. Flera av dessa 

                                                      
61 Bouppteckning efter Daniel Broms, BoU (SSA): 1775/1:450 
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skulder var till andra grosshandlare eller brukspatroner.62 Hans förmögenhet 
var således hoplånad. 

Flera av dem som dog skuldsatta hade alltså skulder till släktingar men 
generellt sätt var det ovanligt att låna av släkten. Kan det vara så att gross-
handlarna bara skuldsatte sig gentemot släkt som en sista utväg? För att 
närmare kunna granska om skuldsättning gentemot släktingar var en desperat 
handling av grosshandlare i trångmål kommer den sista delen av detta kapitel 
att användas till att analysera konkurser. 

I nöden prövas vännen? 
Tidigare forskning har visat att personer inom ett nätverk hjälpte varandra i 
olika ekonomiska situationer och flera av de grosshandlare som beskrivs här 
lånade pengar eller tog lån av nära släktingar. I tidigare forskning har det 
framkommit att konkursdrabbade handelsmän ofta lånade av släkt.63 Med 
bakgrund av detta blir det intressant att studera de grosshandlare som gjorde 
konkurs. Det måste dock framhållas att det endast är de grosshandlare som 
inte lyckades rädda sitt handelshus som kan beskrivas genom konkursmate-
rialet. Eftersom bouppteckningarna som analyserats förrättades då gross-
handlarna var döda kan flera viktiga affärsförbindelser på så sätt missas. 
Genom att som ett kompletterande material analysera konkursakter som 
gjordes under grosshandlarens aktiva liv kan ytterligare kunskap om deras 
kreditrelationer fås. 

Det var nio av grosshandlarna som ingår i studien som gjorde konkurs. 
Även sju änkor64 efter grosshandlare och tre söner gick samma öde till mötes. 
Dessa diskuteras också för att det ska bli möjligt att resonera om deras finan-
siella nätverk var det samma som deras makars. Även tre söner till gross-
handlare som studeras här gick i konkurs med egna handelshus.65 I tabell 5.6 
visar jag hur de konkursdrabbade fördelades efter taxering.  

 

                                                      
62 Bouppteckning efter Peter Hultman, BoU (SSA): 1768/2:178 
63 Se Lundblad, S (2007) s. 159 där släktingars betydelse i konkursärenden diskuteras. Se 
också Nyberg, K (2006) s. 14 som menar att konkurserna var omslutna av gäldenärens nät-
verk.  
64 Änkorna som diskuteras här ingår inte i den tidigare presenterade gruppen (se kapitel 3, 
Grosshandlaränkor) av änkor som betalade skatt mellan 1747–1759. 
65 Se bilaga A för uppgift om vilka grosshandlare i studien som gjorde konkurs. De sju än-
korna var: Gertrud Ahlger, konkursakt: 18/1791, Carolina Camits, konkursakt: 47/1796, 
Emertina Henning, konkursakt: 14141/1778, Anna Christina Hernodia, konkursakt: 504/1759, 
Margareta Dorothea Murray, konkursakt: 103/1779, Maria Juliana Törngren, konkursakt: 
56/1797 och Johanna Fidelia Wiese, konkursakt 30/1776. Sönerna som gick i konkurs var 
Isac Alnoor, konkursakt: 828/1765, Daniel Müller, konkusakt 37/1776 och Fredrik Nettelblad, 
konkursakt 682/1763. 
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Tabell 5.6. Antal grosshandlare som själva gick i konkurs, eller vars änka 
eller son gick i konkurs. Fördelning på  taxeringsgrupper. 

Grupp Grosshandlare Grossh., konk. Änkor, konk. Söner, konk. 
1 26 2 0 0 
2 36 5 1 0 
3 34 2 6 1 
4 26 0 0 2 
Total 122 8 7 3 

Källa. MR (SSA), konkursakter. 
Anm. 1: Grupp 1 taxerade mellan 15–120 dkm, grupp 2: 121–240 dkm, grupp 3: 241–450 
dkm, grupp 4: 451–2300 dkm 

 
Vare sig grosshandlare eller änka gjorde konkurs från den grupp som be-

talade den högsta kontributionen. Däremot var det två, av tre möjliga, söner 
till grosshandlare från grupp 4 som gjorde konkurs. Hade inte faderns för-
mögenhet någon betydelse för hur sonen skulle klara sig? Jag återkommer 
till frågan senare. Konkurser bland grosshandlare var vanligast bland dem som 
betalade under den genomsnittliga skatten, det vill säga under 240 dkm.66 En 
lågt erlagd skatt visade på en ekonomiskt mindre omfattande verksamhet 
vilket i större utsträckning ledde till konkurs.  

De flesta av änkorna som gjorde konkurs kom från grupp 3. Det vill säga 
en relativt förmögen grupp. I kapitel 3 där en längre diskussion fördes om 
vilka änkor som drev handelshusen vidare efter makens död stod det klart att 
det i första hand var de handelshus som hade en jämförelsevis hög kontribu-
tion som drevs vidare. Detta kan förklara varför så få änkor från grupp 1 och 
2 gjorde konkurs; handelshusen från dessa grupper drevs aldrig vidare. För 
att närmare förstå varför änkorna gjorde konkurs, om det berodde på hur 
verksamheten såg ut ekonomiskt då de övertog den, eller om det var själv-
förvållat måste de granskas närmare. Mer om det nedan. 

Då jag har relativt få konkurser att utgå ifrån är det förstås svårt att nå ge-
neraliserbara slutsatser. Men eftersom jag har undersökt alla de som faktiskt 
gick i konkurs i urvalsgruppen, samt efterlevande änkor och söner är det 
ändå rimligt att fundera på eventuella mönster i skuldsättning för gross-
handlare som drabbades av konkurs.   

En av de åtta som gjorde konkurs var Wolter Petersen. Petersen betalade i 
snitt 432 dkm i skatt. Petersen hade handelshus tillsammans med svågern 
Mikael Hising d.y. Konkursen gjordes redan år 1751. Medan Petersen beta-
lade tillbaka sina skulder lämnade Hising landet. Petersen reparerade ryktet 
som konkursen eventuellt skadat och blev så småningom ägare till ett bruk i 
Björkboda.67 

Att kunna reparera en konkurs och komma tillbaka var ovanligt. Det visar 
inte minst det faktum att så gott som inga av dem som gjorde konkurs boupp-

                                                      
66 Se kapitel 2 avsnittet Grosshandlarna och kontributionen. 
67 Boëthius, B & Kromnow, Å (1968), s. 965 och s. 975. 
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tecknades efter sin död.68 En bouppteckning skedde i första hand efter dem 
som hade något i värde att förteckna. Endast efter en grosshandlare som gjorde 
konkurs har en bouppteckning återfunnits, nämligen efter Carl Appelroth. Carl 
Appelroth och Carl Jakob Spalding drev handelshus ihop i flera år. De före-
kom i taxeringslängderna första gången 1748 och fortsatte sedan under hela 
1750-talet, kanske ännu längre. Spalding dog 177269, först fem år senare gjorde 
Appelroth konkurs och ytterligare 20 år senare, 1797, dog Carl Appelroth, 
varpå en bouppteckning förrättades efter honom. Denna bouppteckning är 
som sagt ett undantag bland de konkursdrabbade.70  

Appelroth hade vid sin död inga fordringar, han ägde ingen fast egendom, 
inga aktier eller skeppsparter. Tre fjärdedelar av hans tillgångar bestod av 
möbler, porslin, köksredskap och textilier; dukar, sänglinne och kläder. 
Resterande fjärdedel fanns i form av bestick i guld och silver. Hans skulder 
åt nästan upp hans tillgångar. Den största delen av skulden bestod av obe-
talda räkningar för hans begravningskostnader. Inget tyder på att han var 
särdeles aktiv vare sig som handlare eller som bankir. Troligen hade han 
dragit sig tillbaka från all typ av verksamhet innan han dog. Konkursen 25 år 
innan hade kanske förstört hans chanser till fortsatt verksamhet. 

Om bouppteckningar också hade återfunnits, hade det varit möjligt att 
jämföra kreditförbindelser mellan konkursakt och bouppteckning och på så 
sätt bland annat kunnat analysera om relationerna förändrats. Detta har jag 
kunnat göra med de änkor som gick i konkurs, nästan alla deras män boupp-
tecknades när de dog (sex av sju). Möjligheten ges därmed att undersöka om 
borgenärerna var desamma i bouppteckning och senare i konkursakten. En 
diskussion kan därmed föras om borgenärerna var olika i olika situationer.  

De flesta grosshandlares konkurser utmärktes av att fordringsägarna i stor 
utsträckning var andra handlande. Abraham Cassel gick i konkurs 1777. Då 
hans hustru dog 1767 hävdade han att kort efter hennes död hade han varit 
tvungen att betala sina kreditorer varför inget av värde fanns i boet att förteck-
na efter hustrun.71 I två år hade Cassel varit i kompani med grosshandlaren 
Peter Pomp. År 1749 var första året kompanjonerna betalade skatt och de 
betalade då 45 dkm, nästa år betalade de 60 dkm, Cassel fortsatte sedan att 
betala skatt ensam och skattesumman steg, sista året som har kontrollerats, 
1759 betalade han 120 dkm i skatt. I jämförelse med övriga var detta en rela-
tivt lågt summa. Peter Pomps skattesats steg snabbare och sista året betalade 
han 270 dkm.72  

                                                      
68 Möjligheten finns förstås att de boupptecknades på annat ställe, se Bilaga D, avsnittet De 
saknade, där detta diskuteras. 
69 Register till Nikolai församlingens dödböcker 1725–1824 (SSA). 
70 Bouppteckning efter Carl Appelroth, BoU (SSA): 1797/4:268. 
71 Se bouppteckningen efter Sara Margareta Rosenbusch, BoU (SSA) 1767/4:37. 
72 Bmk (SSA) huvudbok med verifikation volym 42. Volymerna 23–28, samt 38–42 har 
excerperats av Anna Wikander. 
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Summan av Cassels skulder var enligt hans egen förteckning i konkurs-
akten drygt 365 000 dkm. Han uppgav över 20 olika borgenärer, ingen av 
dem var hans gamle kompanjon Pomp. I bouppteckningen efter Peter Pomp 
förekom fler än 300 gäldenärer73, men allt samarbete med Abraham Cassel 
verkar ha upphört år 1750. Cassel hade förutom skulder till utländska handels-
hus flera skulder till handlare i Stockholm. Ingen av personerna som Cassel 
ansåg sig stå i skuld till verkar han ha haft familjerelationer med. Fyra av 
borgenärerna finns med bland de 122 grosshandlare som ingår i studien och 
jag har kontrollerat deras bouppteckningar74 för att försöka få en uppfattning 
om vilken typ av lån Cassel tagit och för vad han skuldsatt sig. Tyvärr har 
ingen sådan uppgift gått att få fram. När Cassels hustru dog 1767 hävdade 
han att det inte fanns några tillgångar i boet, att han har tvingats avstå allt till 
sina kreditorer. Trots detta är inte konkursen ett faktum förrän tio år senare. 
På något sätt har han lyckats hanka sig fram dessa tio år, kanske genom att 
skuldsätta sig än mer.75  

Kreditgivande släktingar 
Trots att fordringsägarna i konkurserna i första hand var andra handelsmän 
som inte verkar ha haft andra än ekonomiska förhållanden till gäldenären 
finns det ett par undantag. Ett av dem visas i konkursen efter Abraham 
Arfwedsson. Den för eftervärlden mest kände Arfwedsson är Carl Christopher 
Arfwedsson som tillsammans med Anders Tottie bildade det mycket fram-
gångsrika handelshuset: Tottie & Arfwedsson. Abraham Arfwedsson var far 
till Carl Christopher. Abraham dog 1779 och året efter förklarades sterbhuset 
i konkurs. Det var Abrahams arvingar som ville ha ut sina arv. Konkursen är 
omskriven av författarna Rosman och Munthe, som nämner att Arfwedsson 
hade haft ekonomiska bekymmer ett tag innan. Barnen som inte hade gått in 
i faderns handelshus utan istället startat egna försökte dock hjälpa sin far 
ekonomisk76 Av det dussin borgenärer som hade intressen i konkursen var 
åtta släktingar till Arfwedson.77 Trots grosshandlarens omtalade ekonomiska 
bekymmer gick det ett år mellan dödsfallet och konkursen vilket tyder på att 
det inte var frågan om att driva in pengar från en ekonomiskt hårt prövad 
släkting, utan snarare att få ut sitt arv. 

                                                      
73 Bouppteckning efter Peter Pomp BoU (SSA): 1787/1:274. 
74 Grosshandlarna är, handelshuset Koschell och Conradi, bouppteckning efter Johan Gabriel 
Koschell, BoU (SSA): 1766/2:76, efter George Henric Conradi, (Svea hovrätt) EIXB volym 
146, bouppteckning efter Johan Albert Kantzou BoU (SSA): 1806/III/186, bouppteckning 
efter Claes Fredrik Küsell, BoU (SSA): 1787/3:608, bouppteckning Carl Abraham Schrikell 
BOU (SSA): 1791/4:552. 
75 Abraham Cassel konkursakt (SSA):272/1777. 
76 Rosman, H & Munthe, A (1945) s. 193 ff. 
77 Abraham Arfwedsson konkursakt (SSA):11/1780. 
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Borgenärerna i handelshuset Appelroth och Spaldings konkurs från år 1771 
var i hög utsträckning släkt med grosshandlarna. De båda handelsmännen 
var släkt på så sätt att Carl Jakob Spalding var gift med Hedvig Appelroth, 
kompanjonens syster.78 Den summerade skulden på handelshusets egen för-
teckning var nästan 1,2 miljoner dkm, fördelat på 24 olika borgenärer. Flera 
av skulderna betecknas som reversskulder och obetalda räntor.79  

Konkursen genomsyrades av borgenärer som var släkt med Appelroth och 
Spalding. Ett par gäldenärer fanns i London och drev handelshuset Spalding 
& Brander. Appelroth & Spalding uppges haft obetalda räkningar till dem. 
Förnamnen på Spalding och Brander framgår inte, men även Brander var 
med största sannolikhet en släkting. Carl Jakob Spaldings mor hette nämligen 
Anna Christina Brander, hennes syster Brita Elisabeth Brander gifte sig med 
handelsmannen Anders Dahlström. En person vid namn Olof Dahlström 
hade fordringar på Appelroth & Spalding. Johan Baltsar Schmeer, en annan 
av borgenärerna var son till grosshandlare Johan Henrik Schmeer som ingår i 
föreliggande studies urval av grosshandlaren. Johan Henrik Schmeer var i 
sin tur gift med en syster till Carl Jakob Spalding, Hedvig Dorothea Spalding. 

Johan Henrik Schmeers mor var Anna Maria Yhlen som då Johan Henriks far 
dog gifte om sig med Olof Appelroth,80 vilken var Carl Appelroths far. 

I äktenskapet mellan Johan Henrik Schmeer och Hedvig Dorothea Spalding 
föddes sex barn. Sonen Johan Baltzar hade fordringar till konkursboet, liksom 
ytterligare fyra syskon på olika sätt. 81 Systern Anna Maria var gift med direk-
tören vid gamla Ostindiska kompaniet, Jakob Schutz. Som borgenär till 
Appelroth & Spalding nämns en fru Schutz med en fordring på nästan 13 000 
dkm. Borgmästare Pettersson och brukspatron Johan Wegelin hade varsin 
fordran på exakt samma summa som fru Schutz. Borgmästare Pettersson var 
med största sannolikhet Daniel Pettersson gift med Christina Charlotta 
Schmeer och brukspatron Johan Wegelins maka var även hon en syster 
Schmeer, med förnamnet Hedvig. Johan Henrik Schmeer hade förutom flera 
barn också flera syskon,82 flera av dessa hade också affärer med Appelroth & 
Spalding. Systern Sara Christina gifte sig 1722 med handelsmannen Anders 
Dahlström, som ju i sitt första äktenskap blev släkt med Carl Appelroth och i 
och med sitt andra äktenskap även med Carl Jacob Spalding.  

En annan syster, Ulrica Schmeer, äktade borgmästaren i Nyköping, Gerhard 
Willemoth, hon står med under sin makes namn. Även systern Anna Maria 
står med under sin makes namn, Mikael Nilsson Grubb. Den fjärde systern 
till Schmeer, Helena Charlotta, var också indirekt inblandad. Hon var gift 

                                                      
78 Bouppteckningsregister ”Yhlen, Anna Maria” (SSA). 
79 Handelshuset Appelroth & Spalding konkursakt (SSA): 88/1777. 
80 Hahr, G (1966) s. 211. 
81 För barnens äktenskapsförhållanden se bouppteckning efter Johan Henrik Schmeer BoU 
(SSA): 1769/1/293, eller Hahr, G (1966) s. 212. 
82 För Schmeers syskons äktenskapsförhållanden se Hahr, G (1966) s. 212. 
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med rådmannen i Stockholm Anders Smedberg. Tre personer med namnet 
Smedberg är återfunna som borgenärer, dock varken Helena Charlotta eller 
Anders, utan Johan Ad och förkortningen C.J, samt Maria Charlotta Wisell, 
med tillägget: född Smedberg. Kanske var de barn till Helena Charlotta och 
Anders Smedberg.  

En borgenär som Appelroth & Spalding ansåg sig vara skyldiga drygt 53 
000 dkm hette i förteckningen Juliana von Asp, hennes dopnamn var emel-
lertid Appelroth, men i och med giftermålet med hovkvartermästaren Johan 
von Asp83 gick hon också under hans efternamn. I bouppteckningen efter 
Carl Appelroth beskrivs hon som styvsyster.84 Handelshuset Appelroth & 
Spalding hade, enligt egen utsago 24 olika borgenärer, av dessa har jag kun-
nat härleda fjorton som mer eller mindre nära släktingar. Den totala skulden 
var på nästan 1,2 miljoner dkm, av detta stod släkten för drygt 890 000. De 
stod alltså för tre fjärdedelar av handelshusets totala skulder.  

Konkursakterna efter Arfwedsson och Appelroth & Spalding präglades 
av att släktingar hade lånat handelsmännen pengar. Arfwedssons konkurs 
blev ett faktum efter hans död och det tycks som om han den sista tiden av 
livet hade det ekonomiskt bekymmersamt. Handelshuset Appelroth och 
Spalding gjorde konkurs år 1777. Då har Carl Jacob Spalding varit död i fem 
år medan kompanjonen Appelroth levde i 20 år till. Dessa båda grosshand-
lare hade involverat flera släktingar i sina affärer, släktingar som dessutom 
själva i hög grad var verksamma inom handel. Varför konkursen uppstod 
berodde möjligen på Spaldings frånfälle. Då arvet skulle fördelas blev det 
kanske klart att skulderna var större än tillgångarna.  

De båda handelshusen Arfwedsson och Appelroth & Spaldings borgenärer 
utgör lite av ett undantag, de övriga konkurserna som har analyserats visar 
att släkt inte i lika hög grad fungerade som borgenärer. Detta kan förstås 
bero på vilka släktingar man hade. Fanns det inga inom familjen som kunde 
låna ut pengar fick grosshandlaren förstås vända sig åt annat håll. Att 
släktingar inte i större omfattning återfunnits som borgenärer kan också bero 
på att i de fall där släktingar verkligen var aktiva långivare gick aldrig han-
delshuset i konkurs. 

En av de två som betalade mellan 241 och 450 dkm i skatt och gjorde 
konkurs var grosshandlare och bruksägare Johan Clason. Borgenärerna i 
Johan Clasons konkurs från 1787 var i huvudsak andra handelsmän, här 
fanns dock några släktingar och en ganska stor grupp med människor han 
var skyldig löner. I en artikel om släkten Clason finns en förklaring till kon-
kursen. Konkursen påstås haft sin upprinnelse i att Johan Clason 1750 tog 
över ledningen för Graningeverken. Så småningom blev han genom ingifte 
släkt med en viss Karl Bunge. Denne lade sig tydligen i verkets affärer vilket 
Clason inte gillade. En process startade som utföll år 1779 till nackdel för 
                                                      
83 ”von Asp” (1929). 
84 Bouppteckning efter Carl Appelroth BoU (SSA): 1797/4:268. 
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Johan Clason, men tvisten fortsatte och 1785 blev det klart att Clason skulle 
betala Bunge 36 000 dkm, Clason begärde då sig själv i konkurs.85 

I konkursen uppgav han fler än 30 borgenärer. En handfull av dem har di-
rekt gått att koppla till hans släkt, tre svägerskor och hans egen hustrus 
dödsbo, troligen en arvsskuld, samt en skuld till en svärson. Övriga borgenärer 
var olika handelsmän och han hade också skulder för arbete utfört vid 
Blasieholmsvarvet. Den här typen av händelser kan förklara konkurser, varför 
domen efter konkursen kanske utföll till Clasons fördel. Som nämnts tidigare 
i kapitlet kunde gäldenären slippa betala tillbaka skulden om rätten ansåg att 
obeståndet berodde på otur.86 

Annan verksamhet, samma kontakter? 
Det var sju änkor som gjorde konkurs, tre av dessa fullföljde egentligen bara 
den konkurs som deras män påbörjat. Alla deras män hade dött skuldsatta 
och i två av fallen hade änkan nästan exakt samma skulder som noterades i 
makens bouppteckning. I dessa fall skedde konkursen snart efter grosshand-
larens frånfälle. Det gick bara två år efter det att grosshandlare Joakim Grabien 
dött innan änkan Maria Juliana Törngren, förklarades i konkurs år 1797. 
Grabiens tillgångar enligt bouppteckning var på knappt 190 000 men skul-
derna var på drygt 420 000 mer, boet var alltså skuldsatt redan vid hans död.87 
Konkursaktens borgenärer var också desamma som i bouppteckningen liksom 
storleken på fordringarna. I bouppteckningen efter Grabien framgår att den 
största skulden var till generalkonsuln Törngren i framgår inte, men skulden 
fanns kvar då konkursen gjordews. Det som tillkommit efter bouppteck-
ningen var några småutgifter som skulder så som bouppteckningskostnad 
och kostnad för brevporto, men annars är det tydligt att änkan inte drev 
någon verksamhet efter det att maken dog.  

Andra änkor kunde överta och driva verksamheten vidare efter makens 
frånfälle, trots att grosshandlarens ekonomi inte var så god. Carolina Camits 
var gift med grosshandlaren Peter Hultman som avled år 1767, först drygt 
30 år senare, 1796, gick änkan i konkurs. I akten står det att hon tillsammans 
med sina söner Johan, assessor och Gustaf, bokhållare gick i konkurs. Peter 
Hultmans bouppteckning från år 1768 har jag kunnat analyseraoch hans bo 
summerades till drygt 1,2 miljoner dkm. Han hade också egendom på landet 
som av någon anledning inte räknades med i boet för nästan 620 000 dkm. 
Han hade utestående fordringar på nästan 280 000 dkm samt skulder som 
summerades till över 1,2 miljon dkm.88 Sammantaget innebar det att Peter 
Hultmans behållning inte var mer än 30 000 dkm då han dog. Bland Hultmans 
                                                      
85 ”Clason” (1929). 
86 Johan Clasons konkursakt (SSA): 104/1787. 
87 Bouppteckning efter Joakim Grabien BoU (SSA): 1795/4:945. 
88 Bouppteckning efter Peter Hultman BoU (SSA): 1768/2:178. 
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borgenärer fanns en del personer som han hade social anknytning till, bland 
annat en person med samma efternamn som hans svärson, högvälborne Gustav 
Gyllenborg. Flera personer med efternamnet Hultman fanns också med.  

Flera av de nästan 60 personerna som hade intressen i konkursen var 
grosshandlare och handelsmän, samt några bokhållare. Endast en trolig släk-
ting, grevinnan och änkan Ulrica Eleonora Gyllenborg visade intresse för 
konkursen. Carolina Camits och Peter Hultmans dotter Petronella var enligt 
Hultmans bouppteckning gift med Gustav Gyllenborg. På vilket sätt Ulrica 
Eleonora Gyllenborg var släkt med dem framgår dock inte.89 

Ingen av änkorna som gjorde konkurs hade övertagit handelshus som 
verkligen blomstrade, ändå lyckade flera av dem driva handelshuset flera år 
efter grosshandlarens död. Mönstret bland änkornas borgenärer skilde sig 
inte från grosshandlarnas, de flesta var andra handelsmän men i nästan alla 
konkursakter fanns skulder till släktingar. De följde samma spår som deras 
makar hade tagit och tycks ha haft svårt att skapa nya egna kontakter. 

Den enda akt som helt saknar släktrelaterade borgenärer är Margareta 
Dorothea Murray konkursakt. Hon gifte sig år 1755 med grosshandlare 
David Müller. De hann vara gifta i 14 år fram till 1769 då mannen avled. Tio 
år senare, 1779, gick änkan i konkurs. Då Müller dog uppgick behållningen i 
boet till lite drygt 522 000 dkm; han hade inga skulder.90 Margareta Dorothea 
Murray var dotter till Andreas Murray som var pastor i tyska kyrkan, hon var 
Müllers andra hustru. Namnet på den första hustruns är okänt men 
äktenskapet resulterade i två söner, det andra äktenskapet blev barnlöst. En 
av sönerna, Daniel Müller, gjorde själv konkurs 1776. 

Både David Müllers änka och son uppgavs som delaktiga i konkursen, 
förmodligen hade de drivit handelshuset ihop. Som intressenter förekom flera 
grosshandlare och andra handelsmän. Flera var där för att bevaka intressen 
för handelshus från andra länder. Framförallt tycks handel ha bedrivits med 
handelshus i Hamburg.  

Sonen Daniel Müllers konkurs inträffade tre år före änkans, hans skulder 
uppgick till över 570 000 dkm och benämns till största del som ”efter räkning” 
eller ”räntor på tagna lån”. Flera av borgenärerna hade grosshandlartitel. Om 
det var samma son som tre år tidigare gjort konkurs med Murray framgår 
inte. Fem gemensamma borgenärer för de två konkurserna har jag funnit: 
handelshuset Bohman, Hassel & Görges, handelshuset Kock & Wendelius i 
Hamburg, grosshandlare Averhoft och von Scheven samt stadsmäklaren Carl 
Fredrik Willkommen. Men de kan ändå konstateras att Daniel Müller och 
Margareta Dorothea Murray på det stora hela lånade pengar från olika håll. 91 

                                                      
89 Carolina Camits konkursakt (SSA): 47/1796. 
90 Bouppteckning efter David Müller BoU (SSA): 1770/1:497. 
91 Margareta Dorothea Murrays konkursakt, (SSA): 1779:103, Daniel Müllers konkursakt, 
(SSA): 37/1776. 
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En av de studerade gjorde konkurs två gånger, grosshandlare Carl Sifvert. 
Första gången år 1759 då skulderna var på drygt 320 000 dkm, andra gången 
var 25 år senare, 1784. Sifvert hade då avlidit men dödsboet kunde inte betala 
skulderna på drygt 18 000 dkm. De allra flesta skulderna i förteckningen efter 
första konkursen kallade Sifvert för reversskulder eller räntor på sådana 
skulder. Han hade skulder till flera handelsmän både i Stockholm och utom-
lands, några av skulderna specificerades. Han hade bland annat köpt salt av 
Henrik Wilhelm Meyer. Sifvert uppgav också att han hade skulder till tjäns-
tefolk, bokhållaren Ulander hade ett års innestående lön och två icke namn-
givna pigor hade inte fått lön på ett halvår. Ett par av skulderna var benämnda 
som skulder för förmyndarskap. Carl Sifvert hade tydligen bland annat varit 
förmyndare för sin döde brors barn.92  

Konkursen efter Sifverts död var av en helt annan karaktär. Fyra obetalda 
skulder är upptagna, för begravningskostnader och för husrum och mat och 
till grosshandlare Berg samt till ett handelshus i Amsterdam. Hur Sifvert 
hade framlevt sina dagar mellan den första konkursen och den andra är 
oklart. På något sätt verkar han ha fortsatt att bedriva handel då två av ford-
ringsägarna i den senare konkursen själva synes vara handelsmän. Tydligen 
hade han kunnat fortsätta låna pengar trots att han hade gjort konkurs tidigare. 
Möjligen sågs inte konkurs som ett allvarligt hot mot förtroendet och utsikten 
att få låna pengar fanns kanske fortfarande kvar. Samtidigt tyder både Carl 
Sifverts andra konkursärende och bouppteckningen efter den konkurs-
drabbade Appelroth på en betydligt mindre omfångsrik handelsverksamhet. 
Genomgången av fordringar och skulder i bouppteckningarna visade på att 
det inte var ovanligt med ekonomiska förbindelser mellan släktingar och att 
vissa av lånen kan betraktas som pliktlån till mindre bemedlade släktingar.93  

En av de mest välbärgade grosshandlarna i den analyserade gruppen, 
Baltsar Nettelbald, var i livet då hans 31-årige son Fredrik Nettelblad gick i 
konkurs 1763. Fordringarna värderades till 17 700 dkm.94 Visserligen en hög 
summa, men i jämförelse med hans fars behållning enligt bouppteckningen 
inte särskilt märkvärdig. Baltsar Nettelblads bouppteckningen visar att han 
hade säkra fordringar på nästan 800 000 och att hans totala tillgångar var 
drygt 1,1 miljoner dkm.95 Vem han hade fordringar på vet jag inte då det inte 
redovisades i bouppteckningen, men han förekom inte som borgenär i sonens 
konkurs. Varför denne välbärgade grosshandlare inte rycker in för att hjälp 
sin son kan jag tyvärr inte svara på. Det är möjligt att inte konkurs sågs som 
något som till varje pris måste förhindras inom ett nätverk. En konkurs, sär-
skilt om det gick att påvisa att gäldenären var utan skuld, var möjligen inte 
så mycket att hetsa upp sig över. Som diskuterats tidigare i kapitlet kunde en 
                                                      
92 Carl Sifverts första konkursakt, (SSA): 510/1759. 
93 Carl Sifverts andra konkursakt, (SSA): 17/1784. 
94 Fredrik Nettelblads konkursakt, (SSA): 682/1763. 
95 Bouppteckning efter Baltsar Nettelblad, BoU (SSA): 1769/2:595 
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borgenär som bevisade sin oskuld slippa betala tillbaka sina skulder. Med ett 
hederligt uppträdande hade den konkursdrabbade möjlighet att klara sig rätt 
bra. 

Sammanfattning 
I kapitlet Krediter, kontakter och konkurser har jag analyserat grosshandlarnas 
fordringar och skulder. Dels har jag använt mig de bouppteckningar som 
finns att tillgå efter 92 grosshandlare, dels har jag använt mig av konkursakter 
efter nio grosshandlare, sju grosshandlaränkor och tre söner till grosshandlare.  

Under 1700-talet hade grosshandlarna en viktig roll som långivare. 
Grosshandlarnas handelsverksamhet byggde i stor utsträckning på kreditgiv-
ning. Varor betalades med växlar, växlar som av mottagaren kunde användas 
som betalningsmedel i nästa led. För obetalda varor eller andra typer av lån 
skrevs reverser där gäldenären, mot viss ränta, kunde ha sina lån innestående 
på en på reversen förutbestämd tidsperiod. Olika typer av lån förekom bero-
ende på hur betrodd låntagaren var. Om låntagaren sakande trovärdighet tog 
grosshandlaren emot en pant istället för att skriva ut en revers eller ge ett lån 
mot räkning.  

Att låna ut på revers var en nödvändighet för grosshandlaren för att kunna 
få sina varor sålda men han kunde också få ekonomiska fördelar genom ut-
tagande av ränta. Långivning var också ett sätt att producera eller reproducera 
kreditnätverk. Tillit mellan personerna i nätverket prövades och på så sätt 
kunde nätverket stärkas. Grosshandlaren kunde också få en inblick i andra 
handlares ekonomiska situation vilket gav honom kunskaper om dennes 
ekonomiska läge.  

Tyvärr har det inte varit möjligt att komma åt hur grosshandlarnas ford-
ringar var utformade. Till det hade bolagets handelsböcker behövts men 
sådana finns i mycket liten utsträckning bevarade. Med ett sådant material 
hade grosshandlarnas ekonomiska agerande kunnat analyseras utifrån vad 
tidigare forskare diskuterat om exempelvis informativ nytta med lån. Jag har 
i stället valt att fokusera på hur vanligt förekommande det var att ha ford-
ringar och skulder till släkt. Ett ekonomiskt agerande som bygger på sociala 
relationer visar om grosshandlarna agerade traditionellt eller rationellt. 

I 79 av de 92 analyserade bouppteckningarna fanns det någon typ av 
fordring. Sammanlagt hade grosshandlarna fler än 1 800 fordringar. I snitt 
hade varje grosshandlarna 23 fordringsägare. Mängden fordringar kunde 
vara tecken på aktivitet vid dödstillfället men hänger också samman med 
vilken typ av handel som grosshandlaren bedrev. Viss handel krävde fler 
gäldenärer än annan.  

De flesta fordringar var till andra handlande. I två tredjedelar av boupp-
teckningar fanns fordringar till släkt. Släktingarnas lån var ofta på större 
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summor än andras lån eller krediter, vilket visar på att ekonomin i stor ut-
sträckning var ekonomiskt traditionell.  

Samme grosshandlare kunde både ha skulder och fordringar. 59 av de här 
studerade grosshandlarna hade både skulder och fordringar. Att ha lite ford-
ringar och lite skulder tyder på att den ekonomiska aktiviteten hade avtagit 
även om dessa också kunde vara aktiva i ett finansiellt nätverk. Det var inte 
lika vanligt förekommande att ta lån av släktingar som att låna ut till släkten, 
det förekom endast i vart femte fall. Detta troligen därför att de stora skulder 
och fordringar som gavs och togs gentemot släkt ofta var till uppstartande av 
ny verksamhet. Däremot var flera av dem som lånade av släkt själva skuld-
satta över tillgångarna då de dog. 

Efter de grosshandlare som gjorde konkurs upprättades det, med ett un-
dantag, ingen bouppteckning. Konkursernas borgenärer kännetecknades i 
hög grad av andra handlande, men i ett par konkursärenden dominerar dock 
släktingar som borgenärer. De sju grosshandlaränkor som gjorde konkurs 
hade det gemensamt att de handelshus som inte hade någon större ekonomisk 
framgång. Tre av änkorna gjorde konkurs kort efter makens död och skuld-
erna i konkursakten var desamma som i makens bouppteckning. Änkornas 
borgenärer var i första hand andra handelsmän men här förekommer även en 
del släkt.  

Huruvida släkten försökte rädda en person att gå i konkurs eller inte genom 
att låna ut pengar är svårt att svara på. Om släktingar vidtog en räddnings-
aktion och lyckades har detta inte lämnat något spår i något känt källmaterial. 
De konkursakter som analyserats här i sökandet efter släktingar som borgenär 
har i stort saknat sådana långivare.  

Grosshandlaren Fredrik Nettelblad gjorde konkurs då hans mycket väl-
bärgade fader ännu var i livet, fadern lånade inte ut pengar till sonen. Kon-
kurslagstiftningen var utformad så på 1700-talet att om den konkursdrabbade 
kunde visa att det inte var på grund av vårdslöshet han gått i konkurs kunde 
han undslippa straff. Konkurserna kanske inte ska ses som något man med 
alla medel och I drygt två tredjedelar av de bouppteckningar där det framgår 
till vem grosshandlarna hade fordringar fanns det fordringar på släkt i alla 
lägen försökte hindra.  
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KAPITEL 6 

Strategisk konsumtion 

Bassiano behövde låna pengar av Antonio för att kunna fria till Portia. Det 
handlade inte om så lite pengar att Antonio kunde skaka fram dem ur byx-
fickan, nej det var en rätt ansenlig summa Bassiano behövde. Varför behövde 
Bassiano så mycket pengar, varför kunde han inte fria som den utblottade 
yngling han faktiskt var? Portia gav en gång Bassiano ett kärleksfullt ögonkast 
vilket varmt bevarats i den unge mannens hjärta, ändå anser Bassiano att det 
inte räckte med den (näst intill) uttalade kärleken dem emellan. Bassiano 
säger till Antonio att han inte har råd att ta en dust med de andra friarna. 
Portia var en förmögen kvinna och Bassiano kände sig uppenbarligen 
tvingad att anlända till henne i ett skepp som visade att han tillhörde samma 
samhällsklass, han ansåg att hans möjligheter att vinna hennes hjärta på så 
sätt var större. 

Genom att konsumera på ”rätt” sätt kan en person manifestera särskilda 
karaktärsdrag hos sig själv. De produkter som konsumeras handlar inte bara 
om våra fysiska behov utan vi kan genom dessa också demonstrera åsikter vi 
har, eller framhålla särskilda egenskaper.1 Konsumtion kan dessutom fungera 
sammanhållande inom grupper. Om de som ingår i samma grupp kan skapa 
en identitet genom sin konsumtion stärks banden inom gruppen. På så sätt 
kan konsumtionen ses som en investering i en persons sociala kapital.2 Studier 
av vad, varför och hur människor konsumerar finns det relativt gott om. De 
föremål vi omger oss med säger något om oss som människor och deras 
symboliska värde kan flera gånger vara viktigare för innehavaren än deras 
funktionella. Genom att konsumera på ett särskilt sätt kan vi köpa oss en 
identitet. Konsumenten kan också skapa ett ökat värde åt föremålet genom 
att göra det synligt för andra.3  

För att få kunskaper i hur grosshandlarna agerade och hur de hade möj-
lighet att driva sina ekonomiska verksamheter krävs att flera aspekter av 
deras handlande analyseras; fokus kan inte enbart vara vid deras handel. 
Studier av hur personer konsumerade, vilka typer av föremål och vad inne-
havet av ett sådant föremål kunde betyda för möjligheten att markera sin 

                                                      
1 Andersson, L-M (2004) s. 183 f., Andersson G (kommande) s 224 f. 
2 Hasselberg, Y (1998) s. 177 f. 
3 Douglas, M and Isherwood, B (1979) s. 95, Weatherwill, L (1988) s. 5, Goodman, D J and 
Cohen, M (2004). s. 37 och Andersson, G (kommande) s. 133. 
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ställning i samhället ökar förståelsen för grosshandlarna.4 I detta kapitel ska 
jag beskriva hur grosshandlarna konsumerade. Jag utgår från att deras kon-
sumtion byggde på strategier och att de genom sin konsumtion kunde vinna 
vidare fördelar än enbart en ny stol att sitta på.  

Att många grosshandlare hade stora tillgångar att disponera över har jag 
visat i tidigare kapitel. Det här kapitlet syftar till att analysera hur dessa till-
gångar konsumerades. Konsumerade alla grosshandlare på ett liknande sätt? 
På vilket sätt kunde konsumtionen underlätta för grosshandlaren i hans verk-
samhet?  

Konsumtion som hot och möjlighet 
Diskussionen om konsumtion är inte heller någon ny debatt. Under 1700-talet 
diskuterades det flitigt. Det var vad som kallades lyxkonsumtion som debat-
terades. Det ekonomiska tänkesättet under 1700-talet var det merkantilistiska, 
som bland annat innebar att importen skulle vara så liten som möjligt. Av 
den anledningen utgavs närmare 60 förordningar under 1700-talet där viljan 
var att få ner den så kallade lyxkonsumtionen. Lyxvaror importerades ofta 
varför dess inverkan på den ekonomiska balansen i samhället uppfattades 
som dålig. Motståndet mot överflödskonsumtionen baserades inte bara på 
ekonomisk grund, det fanns också moraliska betänkligheter där både kyrkan 
och Vetenskapsakademin propagerade mot en lyxkonsumtion. De moraliska 
synpunkterna gick ut på att lyxen betraktades som ett egennyttigt begär och 
sågs som en motsättning till det som var gott för allmännyttan. Förord-
ningarna innebar att en skatt lades på de varor som ansågs onödiga för att på 
så sätt stävja människans begär efter lyx. Den fördyrade lyxen bidrog till att 
upprätthålla en samhällsordning där fördelningen mellan olika samhälls-
klasser konserverades.5  

Moderna forskare menar att ordet lyxkonsumtion inte är något egentligt 
lämpligt ord då sådan konsumtion kunde vara nödvändig och rationell för att 
behålla sin sociala position, det handlade inte bara om ett begär efter själva 
lyxen. Historikern Margareta Revera hävdar att lyxkonsumtionen inte var ett 
sätt att ge efter för sina lustar utan att det var ett tvång för en samhällsklass 
då den kände sig hotad. Genom att använda sin förmögenhet till att exem-
pelvis bygga stora palats visade den hotade klassen att den fortfarande var att 
räkna med. Statuskonsumtionen blev ett sätt att konkurrera om ett krypande 
ekonomiskt och politiskt utrymme.6 Historikern Gudrun Andersson är inne 
                                                      
4 Se Andersson, G, Larsson, E & Winton, P (2003) s. 11, som menar att för att förstå en 
grupps dominans i ett samhälle räcker det inte att enbart studera den ekonomiska biten av 
agerandet, fler aspekter måste tas hänsyn till för förstå hur den ledande ställning uppkommit 
och hur den kan bevaras. 
5 Peterson, B (1984) s. 3 ff., Runefelt, L (2005) s. 103 ff. 
6 Revera, M (1984) s. 125.  
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på samma idéer och menar att iögonfallande konsumtion bör ses som ett sätt 
att manifestera sin ställning. Föremålens funktioner blir på så sätt mångsidiga. 
Förutom den praktiska och den estetiska funktionen blir föremålen status-
markörer som kan ses som nödvändiga för en privilegierad grupp att kunna 
bevara sin ställning.7 Revera och Andersson pekar på något intressant, 
nämligen att behovet av lyxkonsumtion inte kan ha betraktats enbart som 
individens strävan efter vackrare ting eller efter ett bekvämare liv. Det fanns 
sociala behov i lyxkonsumtionen, behoven av exkludering och inkludering. 
Konsumtion på rätt sätt kan bidra till att öka en grupps sociala sammanhåll-
ning, men kan också skapa rubbningar i den sociala konstruktionen. Då bor-
garna på 1700-talet i Stockholm blev ägare till olika palats hotade detta 
adelns ställning som det ekonomiskt ledande ståndet. 

Det finns olika teorier om hur människor påverkas av andra personers 
konsumtion. En är den så kallade efterhärmningssidén som går ut på att 
(framförallt) lägre samhällsklasser försöker efterlikna de högre skikten i 
fråga om konsumtion.8 Idén har kritiserats då man menar att den för det första 
inte går att applicera på historiskt material utan hämtar sin näring från 
modernt beteende, för det andra menar kritiker att vi vet alldeles för lite om 
människans intention då hon konsumerar för att kunna hävda att det handlar 
om en tävlan eller en vilja att efterlikna andra samhällsklasser.9 

Istället för att se konsumtion som en tävlan där alla försöker efterapa den 
rikaste klassen kan konsumtion betraktas såsom sociologen Pierre Bourdieu 
gör. Bourdieu menar att hur en individ konsumerar hänger samman med 
vilken position hon har i samhället.10 För att mer exakt komma åt hur samhäl-
let är uppdelat i olika grupperingar räcker det inte att dela upp människor 
efter samhällsklasser räknat på den ekonomiska volym som besitts11, vilket 
Bourdieu menar är det gängse sättet att kategorisera folk. Varje person kan 
besitta flera olika typer av kapital och kan ha olika mycket av det ena eller 
det andra kapitalet.12 De olika kapitalen kan bytas ut mot varandra. Har en 

                                                      
7 Andersson, G (kommande) s. 222. 
8 Se Ahlberger C (1996) s. 42 ff. där han belyser hur tidigare forskare förklarar industriell 
utveckling med att köpkraften ökade då de lägre samhällsskikten ville konsumera som de 
högre. På så sätt menar tidigare forskare att en social tävlan bidrog till ökad konsumtion och 
därmed en expanderad marknad. 
9 Ahlberger, C (1996) s. 46. 
10 Bourdieu, P (1986) s. 243. 
11 Se Burke, P (1992) s. 58 ff., för en diskussion om hur begreppet klass användes och definie-
ras för att beskriva social differentiering. 
12 Bourdieu, P (1986) s. 266. För en presentation av Bourdieus kapitalbegrepp se lämpligast 
Broady, D (1990), kapitel III. De kapitalbegrepp som Bourdieu i första hand beskriver i den 
text som hänvisas till här är ekonomiskt och kulturellt kapital. Broady diskuterar också socialt 
och symboliskt kapital. Se också kapitel 1, avsnittet Nätverkets funktion i föreliggande av-
handling. 
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person gott om en typ av kapital kan hon göra investeringar som ökar hennes 
kapital på ett annat område.13  

De kapital en person kan besitta är ekonomiskt, kulturellt och socialt ka-
pital. Bourdieu skriver också om det symboliska kapitalet vilket utgörs av de 
tillgångar som betraktas som värdefulla av omgivningen. Det symboliska 
kapitalet visar hur de andra kapitalen värderas. I vissa samhällskretsar kan till 
exempel en hög examen värdesättas högre än en stor inkomst. Till det kultu-
rella kapitalet räknas, enligt Bourdieu, exempelvis bra examina, kunskaper i 
litteratur och musik etc. Det vill säga kunskaper som kan visa att en person 
är bildad. Med socialt kapital avses de resurser en person har vad gäller 
sociala kontakter till vilka både släkt och andra relationer räknas. Det 
ekonomiska kapitalet utgörs av ekonomiska resurser men inte bara hur mycket 
sparat kapital som finns eller hur hög lön en person har; även kunskaper om 
ekonomi räknas till denna kapitalkategori. Kapitalen kan överföras mellan 
generationerna, även kulturellt kapital, men det kan också förvärvas på egen 
hand. Även om vi har förmåga att förvärva kapital begränsas vi av det som 
Bourdieu benämner habitus. Habitus är varje människas normer och värde-
ringar förkroppsligat genom hennes utseende och sätt att agera. Vårt habitus 
styr vilka föreställningar vi har och hur vi i praktiken lever. Människans 
habitus sätts i relation till de kapital som hon ärvt eller själv skapat. Vilket 
kapital som värderas högst i individens liv bestäms av vilket habitus hon 
besitter.14 

De olika formerna av kapital är sålunda något personer har eller möjligen 
kan skaffa sig. Genom konsumtion finns möjlighet att öka sitt kapital inom 
olika områden. De ting vi konsumerar innehar inte i sig de olika kapitalfor-
merna. Föremålen beskrivs bäst med olika typer av värden: bruksvärde, by-
tesvärde och socialt värde. Bruksvärdet är helt enkelt dess funktion som 
bruksföremål, en tallrik att äta på. Bytesvärdet är värdet det kan ha som han-
delsvara, en silvertallrik som kan säljas då pengar saknas i kassan. Det sociala 
värdet är det värde som tallriken kan ge ägaren i anseende. För att fortsätta ta 
tallriken som exempel vittnar ett stort tallriksförråd på att dess innehavare 
har möjlighet att bjuda in vänner och på så sätt öka sitt sociala kapital. Är 
tallriken särskilt formgiven kan detta visa på ett kulturellt kapital, ägaren 
förstår sig på god smak, det vill säga är bildad och därmed äger kulturellt 
kapital.15 

Jag menar att konsumtion inte ska uppfattas som en tävlan mellan olika 
samhällsklasser utan ska istället ses som ett sätt att skapa identitet och inklu-

                                                      
13 Bourdieu, P (1986) s. 278. 
14 Broady, D (1990) s. 228 ff. 
15 Se Hasselberg, Y (1998) s. 176 för en diskussion om de olika värde begreppen i tidigare 
forskning. 
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dering inom nätverket.16 Konsumtionen kan också manifestera vissa egenska-
per hos oss, och genom de symboler som föremålen förmedlar kan vi till-
skansa oss resurser som vi anser oss behöva. Om vi spenderar våra pengar på 
middagsbjudningar kan vi till exempel utöka och förstärka de sociala kon-
takter vi har. De som ägnar sig åt kulturella evenemang visar sig bildade och 
kan på så sätt framstå som lärda och kloka. Det finns också möjlighet att 
genom konsumtionen visa upp sidor som personen kanske inte egentligen 
besitter. Genom att klä sig exklusivt kan en person hoppas på att hon utstrålar 
framgång och förmögenhet och ingen behöver vid en anblick av henne få 
kunskap om att klädesplaggen är det enda av värde hon äger. 

För att kunna diskutera vad grosshandlarna konsumerade använder jag 
mig av bouppteckningar efter grosshandlarna. Jag kommer att utgå från 
Bourdieus olika kapitalbegrepp och analysera grosshandlarnas konsumtion 
efter skillnader i ekonomiska tillgångar för att kunna diskutera om till exempel 
olika typer av föremål förekom mer frekvent i de mer välbärgade personernas 
bostad. 

Grosshandlarnas konsumtion 
Gudrun Andersson har genom att studera bouppteckningar bland Arbogas 
ekonomiskt och politiskt ledande skikt kunnat visa hur de använde sina före-
mål för att manifestera sin ställning. Andersson undersöker flera boupp-
teckningar utifrån vars innehåll hon undersöker ekonomisk framgång och 
kulturella intressen. Detta kan, menar Andersson, visar den optimala strategin 
för att lyckas. Några av de bouppteckningar som undersöks är uppdelade 
rumsligt där varje rums innehåll redovisas. På så sätt går det att skapa en 
förståelse för vilka föremål fastighetsinnehavaren ville framhålla för besö-
kare.17 De 92 bouppteckningar som har använts här har bara i undantagsfall 
blivit förtecknade på detta sätt. Jag kan således inte göra en analys om var i 
hemmet de olika föremålen stod, utan beskriver istället vilka typer av föremål 
som fanns i olika hem i förhållande till det totala värdet på hemmet.18 

De flesta bouppteckningarna är mycket detaljerade och, som det verkar, 
skrevs varje föremål ner och värderades. Det går inte att säkert veta om allt 
som fanns i hemmet förtecknades. Vissa föremål betraktades kanske så oan-
senliga att det inte ansågs meningsfullt att nämna dessa. Vilken typ av föremål 
som eventuellt hamnade utanför bouppteckningen finns förstås ingen möjlig-
het att få kunskap om. Om föremål utelämnandes var det troligen föremål av 

                                                      
16 Hasselberg (1998) s. 177. Konsumtionen måste accepteras av nätverket. Den som konsume-
rade på ett sätt som avvek kunde få utstå avståndstagande från andra inom nätverket. 
17 Andersson, G (kommande) s. 133. 
18 Se bilaga D för en längre diskussion om bouppteckningar som källmaterial i allmänhet och 
de bouppteckningar jag studerat i synnerhet. 
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ringa värde vilket därför får föga betydelse för denna analys.19 Vissa förteck-
ningar är snålare på information än andra. Det förekommer att bara rubriker 
angavs och att värdena på de föremål som placerades under rubriken slogs 
ihop för att sedan redovisas som en klumpsumma. 

Bouppteckningarna var uppbyggda på liknande sätt.20 Först förtecknades 
den fasta egendomen, sedan olika typer av aktier, så kontanter som fanns i 
hemmet och sedan juveler och nipper och därefter de ädla metallerna guld 
och silver. Efter detta förtecknades övriga metaller och sedan olika typer av 
textila föremål, linneförrådet och sängkläder samt den dödes kläder som 
rubricerades gångkläder. Därpå följde den oftast mest skrymmande rubriken; 
husgeråd. Till husgerådet hörde alla möbler, stora som små, hit kunde också 
tavlor, väggur och instrument räknas. Glas och porslin räknades inte till hus-
gerådet utan hade egna rubriker. Förekom böcker värderades de som det 
sista inom hemmets väggar och i och med detta var man vanligen färdig med 
uppräkning av föremål inne i hemmet.  

Sist i förteckning stod oftast de saker som inte hade plats i den bebodda 
delen av huset. Trädgårdsredskap och vagnar hörde till samma rubrik, medan 
eventuella kreatur redovisades för sig. Fanns ett varulager förtecknades det 
sent i bouppteckningen. Sist förtecknades de säkra och osäkra fordringarna. 
Ytterligare rubriker kunde förekomma, såsom vapen eller matematiska in-
strument, men det var i undantagsfall.  

Som jag skrev inledningsvis kan vissa föremål fylla flera funktioner. En 
stols enda värde behöver inte vara dess sittvänlighet utan den kan också ha 
ett estetiskt värde, eller ett symboliskt värde. En känd möbelkonstnärs status 
kan ge status åt den person som äger stolen. I den här studien kommer före-
målen i först hand betraktas som möjligheter för de studerade personerna att 
manifestera eller stärka sina positioner på olika sätt.  

Innan insidan av huset diskuteras ska jag i följande avsnitt avhandla var 
någonstans i staden husen fanns, i syfte att förstå om husets placering i sig 
kunde vara en manifestation av personernas ställning. Investering i en fastig-

                                                      
19 Se Andersson, G (kommande) s. 134 där hon diskuterar vilka föremål som systematiskt kan 
ha hamnat utanför en förteckning av boet. Andersson nämner husdjur som hund och katt 
liksom den avlidnes kläder som de typer av ägodelar som sällan förtecknades. Detta stämmer 
också med de bouppteckningar jag studerat. Inte i någon av dem nämns exempelvis vare sig 
innehav av hund eller katt, däremot fanns vid ett par tillfällen rapporter om papegojburar, vid 
ett tillfälle också med en fågel i. 
20 Vad som skulle förtecknas först och i vilken turordning de olika föremålen skulle skrivas 
upp var inte angivet i 1734 års lag som annars var tydlig med när och av vem förteckningen 
skulle göras. Trots att det inte tycks ha funnits något påbud om bouppteckningens utformande 
är förteckningarna lika varandra. De är dock inte identiska, vissa har en annan turordning då 
investeringarna skrevs ner. I vilken ordning saker och ting förtecknades verkade dock vara 
olika beroende på var i landet förteckningen gjordes. I Arboga förtecknades föremålen i en 
liten annan ordning, till exempel kom den fasta egendomen efter den lösa, Andersson, G 
(kommande) s. 133. 
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het kan betraktas som en ekonomisk placering men fastigheter kan ha ett 
annat värde än bara dess ekonomiska. 

Husets placering 
Ett sätt att markera sin sociala ställning är bostaden. Det stora huset visar på 
en hög social och ekonomisk position och kan vara ett sätt att bekräfta och 
förstärka en maktposition. Husen hade på 1600-talet och 1700-talet en offent-
lig prägel vilket avviker från senare tider då husets aspekt som hem blev 
starkare.21 Under 1600-talet ökade fastighetsbyggandet i Stockholm då flera 
praktfulla bostäder uppfördes. Det var också nu de stora husen längs skepps-
bron byggdes. Borgarna tog under 1700-talet över den roll som adeln haft 
som byggherrar seklet innan.22 Lika väl som husets storlek och utseende är 
ett sätt att markera ägarens sociala ställning är husets placering det. 23  

I sin undersökning av boendeplats i Arboga har Andersson visat att det var 
särskilda delar av staden som lockade till sig den lokala societeten. Eftersom 
borgarna hade sina fastigheter inne i städerna kunde de inte, som adeln med 
herrgårdar på landsbygden, bygga i samma överdådiga stil. Utrymme fanns 
helt enkelt inte. Istället blev placeringen av fastigheten desto viktigare.24 Vad 
var då ”rätt” stadsdel för grosshandlarna i Stockholm under 1700-talet att bo i?  

Stockholm var taxeringsmässigt under den här tiden uppdelat på sex olika 
områden. Det som idag kallas för Gamla stan var fördelat i fyra så kallade 
kvarter: Staden östra, Staden södra, Staden inre och Staden västra. Söder-
malm och Norrmalm betraktades som varsin egen del.25  

De som byggde och bodde längs Skeppsbron hade gott om pengar, det 
vittnar husen om än idag. Men även på malmarna fanns förnäma hus och 
adelspalats. På den nedre delen av Norrmalm, vid Södermalmstorg och på 
Blasieholmen och Riddarholmen fanns både adelspalats och stora köpman-
nahus. På malmarna var de flesta hus av trä medan de mer påkostade husen 
byggdes i sten.26 I Norrmalms mer centrala delar hade ämbetsmän sina bostä-
der medan malmarna för övrigt mest beboddes av fattigare personer. Borgare 
och hantverkare fanns i första hand i Nikolai församling; i kvarteren i nuva-

                                                      
21 Englund, P (1989) s. 79, Andersson, G (kommande) s. 202 ff. 
22 Revera, M (1984) s. 124 ff.  
23 Se vidare Josephson, R (1916) för en redogörelse för vilka hus som ägdes av borgare i de 
olika delarna i Staden. De inre, södra västra, och östra delarna gås igenom kvartersvis med 
inriktning på just borgarhusen och flera av de fastigheter som ägdes av personer som studeras 
i den här avhandlingen diskuteras.  
24 Andersson, G (2003) s. 23, Andersson, G (kommande) s. 107. Se även Danielsson, I-M (1998) 
del III kap 8. Där redovisas planslösningar för bostäderna som Stockholms borgerskap ägde. 
25 Gamla stan, bestående av Stadsholmen, Helgeandsholmen och Riddarholmen benämndes 
kort och gott för Staden och det var här den största delen av befolkningen bodde. Se kapitlet 2 
avsnittet Staden och den egentliga befolkningen där jag redogör för Stockholms olika kvarter. 
26 Ericson, L (2002) s. 58. 
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rande Gamla stan.27 Grosshandlarnas adress jämförs här med vilken taxering 
de betalade för att få fram huruvida vissa delar av staden hade en tätare kon-
centration av välbärgade grosshandlare än andra. 

För att få information om var någonstans i staden grosshandlaren hade 
sitt handelshus har jag använt bemedlingskommissionens taxeringslängder28 
där en adress angavs efter varje taxerad borgare. Det står även i vilken del av 
staden som grosshandlaren hade sin verksamhet och i vilket husnummer, till 
exempel Stadens östra del no 21. Adressen har prickats in på en karta över 
nuvarande Gamla stan där 1729 års husnumrering finns angiven.29 Den karta 
jag har tillgång till gör det inte möjligt att markera var någonstans på mal-
marna personerna bodde, dessutom står inte husnummer för dem som bodde 
på Södermalm angivet i taxeringslängderna. De personer som bodde på 
malmarna kommer därför inte placeras ut närmare. De fyra delarna av Staden 
kommer däremot att markeras vid det hus som finns angivet i källan. 

Jämförs en modern karta över Gamla stan med den karta som används här 
är det mycket som är sig likt. Vissa gatunamn har förstås ändrats, vissa hus 
har rivits och andra har kommit till, men det är inga problem att orientera sig 
i staden med hjälp av en karta från 1700-talet. För att det ska vara möjligt att 
förstå var gränserna mellan de olika delarna av Staden gick har jag valt att 
använda mig av dagens gatunamn. Slottsområdet räknades inte in i någon av 
de fyra nämnda stadsdelarna.  

När skepp anlände till Staden var det vid skeppsbron i Stadens östra del 
de la till. Skeppsbroraden med kajen utgjorde den östra delens gräns åt ena 
hållet och Österlånggatan åt andra hållet. Vid Tullgränd gick gränsen mot 
den södra delen av Staden. Södra delen omfattade kvarteren söder om Väs-
terlånggatan ända fram till det som idag är Slussplan. Den västra gränsen 
gick vid Kåkbrinken och Bedoiresgränd. Den inre delen låg innanför den 
södra med gräns norrut mot Slottsområdet. Staden inre utgjordes av kvarteren 
med Storkyrkan i ena änden och Storkyrkoskolan i den andra. De hus som 
hade ena sidan mot Österlånggatan och den andra mot Baggensgatan var 
delade mitt itu så att de mot Baggensgatan kom att tillhöra Stadens inre del 
och den andra den östra delen. Norrut sträckte sig den inre delen till 
Stallbron och gränsen mot söder och väster utgjordes i stort sett av Väster-
långgatan. Korsades Västerlånggatan ungefär vid Mynttorget kom man in i 
Stadens västra del. Gräns för Staden väster var i söder Bedoiresgränd och i 
norr det som idag kallas Centralbron. Även Riddarholmen räknades till Staden 
väster.30  

                                                      
27 Nilsson, L & Dahlbäck, G (2002) s. 227. 
28 Se kapitel 2, avsnittet Borgerskapets taxering, för en beskrivning av taxeringslängdernas 
uppkomst, användningsområde och den källkritik som riktas mot materialet. 
29 Kartan sammanställdes först på 1860-talet men de gamla husnumren från 1700-talet har 
använts. Se Karta över Stockholm (SSA). 
30 Se bilaga B för en karta over Staden. 
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Husen längs Skeppsbron hade byggts i syfte att ge dessa kvarter en känsla 
av lyx. Under tidigt 1600-tal hade tomterna längs Skeppsbron sålts till jäm-
förelsevis höga summor.31 Det är de lyxiga stenhusen i dessa kvarter som 
bidragit till uppkomsten av begreppet Skeppsbroadel, vilket använts för att 
beteckna de mest förmögna grosshandlarna.32 Skeppsbroadeln är ett tacksamt 
begrepp att använda då flera människor ska kategoriseras, men det behöver 
inte betyda att de rikaste, eller ens de flesta av grosshandlarna, hade sina hus 
just vid Skeppsbron. Nedan diskuterar jag om begreppet är en bra beskrivning 
av de rikaste grosshandlarna. 

Adressen som står angiven i taxeringslängderna tycks vara en anvisning 
om var handelshuset hade sin verksamhet, vilket inte alltid behövde stämma 
överens med var personen i fråga bodde. Detta innebär att det inte är gross-
handlarens bostadshus, utan hans handelshus som är markerat på figur 6.1. I 
vissa fall kunde grosshandlarens handelshus ha en annan adress än hans bo-
stadshuset. Om två personer till exempel var kompanjoner noteras endast en 
adress i taxeringslängden. Det behöver inte betyda att båda handlarna bodde 
där utan bara att det var den adress handelshuset hade. I de fall då flera 
punkter ligger i samma hus på kartan behöver det inte betyda att de drev 
samma handelshus utan det kan betyda att huset inhyste flera firmor. 

De personer som beskrivs här hade inte hela tiden på samma adress. Av 
de 122 grosshandlarna bytte 17 handelshus och 19 personer adress en eller 
flera gånger under de nio år som taxeringslängderna har undersökts. Det var 
emellertid inte bara en flytt som kunde förändra adressen i taxeringslängden. 
Om någon avbröt eller påbörjade ett kompanjonskap under de studerade åren 
kunde det också innebära en förändring av adressen.33  

Eftersom personerna flyttade blir det svårt att använda alla de nio år som 
taxeringslängderna undersökts. Jag väljer därför att bara använda uppgifter 
från ett enda år, år 1750, och genom detta få fram om vissa delar av Staden i 
högre utsträckning befolkades av grosshandlare med en hög taxering än 
andra. Eftersom jag bara väljer ett enda år kommer inte alla de 122 personer 
som ingår i studien att finnas med i denna delundersökning, utan 109 perso-
ners geografiska hemvist analyseras nedan. Varje grosshandlare får en egen 
prick, även om de var i kompani med någon annan. 

                                                      
31 Ericson, L (2001) s. 50 f. 
32 Uttrycket ska ha använts av ättadeln under gustaviansk tid för att visa ringaktning mot dessa 
uppkomlingar, Forsstrand, C (1916) s. 12. Begreppet har använts av forskare under flera 
decennier, se till exempel Högberg, S (1967). Ordet användes än idag som ett samlingsnamn 
av gruppen, se till exempel Nyberg, K (2007) s. 23, Hedenborg, S & Kvarnström, L (2006) 
s 129. 
33 Grosshandlare Richard Adamson bytte adress då hans kompanjonskap upphörde. Åren 1746 
och 1747 var han i kompani med Samuel Worster och 1748 med dennes änka Margareta 
Luther. Under dessa år skrevs Adamson på adressen Staden inre 104. Men 1749 agerade han 
ensam och hade då bytt adress till Staden södra 81. 
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De 109 personer som betalade skatt år 1750 har placerats ut kartan, se figur 
6.1. Grosshandlarna är indelade i fyra grupper beroende på vilken storlek på 
kontribution de betalade. Ju högre skatt de betalade desto större punkt har 
fått utmärka deras adress. De personer som bodde på malmarna är markerade 
söder respektive norr om Staden.  

Av de 109 beskrivna personerna hade 90 sin verksamhetsadress i Staden. 
De 19 personerna ute på malmarna fördelade sig ojämnt, då det bara var tre 
personer som fanns på Norrmalm medan resten hade sina handelshus på 
Södermalm. I Staden återfanns aktörerna över hela området men den största 
koncentrationen fanns i de kvarter som tillhörde Staden söder, där 40 personer 
hade sin verksamhetsadress. I öster återfanns 25 personer medan 17 höll till i 
Staden inre och 8 hade sin verksamhet i Staden västra.  

De södra kvarteren tycks således ha varit den populäraste delen för köp-
männen att bosätta sig på. Vilket inte var nytt för 1700-talet. Vilka kvarter i 
Staden som beboddes av olika yrkesgrupper har studerats för andra halvan 
av 1400-talet och då bodde mer än hälften av dåtidens köpmän i Staden 
södra.34 

Vilken betydelse storleken på skatten hade för var någonstans gross-
handlaren placerade sin verksamhet ger kartan inget entydigt svar på. Kartan 
visar dock att samtliga tre på Norrmalm betalade jämförelsevis lite i skatt. På 
de flesta ställen hade grosshandlare med hög skatt verksamhet i samma 
kvarter som de som betalade lite i skatt. På några ställen visar kartan små 
kluster med punkter, till exempel norrut på Skeppsbron i Staden öster. Där 
syns tre punkter tätt tillsammans, detsamma i Staden inre, vid gränsen till 
väster. De tre punkterna i Staden öster visar var bröderna Charles och Wil-
helm Tottie hade sitt handelshus. De drev firman ihop och hade Staden öster 
no 60 som adress. Den tredje punkten som ligger nära bröderna Tottie ut-
märker grosshandlare David Gottlieb Wagner som höll till i no 74, vilket var 
andra hörnet på samma hus. I Staden söder no 37 fanns inte mindre än tre 
olika handelshus, vilka drevs av fyra personer. Grosshandlarna behövde 
således inte vara i kompanjonskap med varandra för att ständigt stöta på 
varandra och förmodligen ha en viss inblick i varandras affärer. 

Handelshusen låg ofta tätt vilket kan visa viljan att hålla samman inom 
handelsmannagruppen. Ett hus som utmärker sig genom att trona i ensamt 
majestät är det enda handelshuset på Riddarholmen i Staden väster. Där 
bodde den grosshandlare med högst skatt av dem alla, brukspatron och 
grosshandlare Frans Jennings. Riddarholmen var sedan stormaktstiden ett 
attraktivt läge för adelspersoner som byggde sina palats där.35 Jennings stora 
ekonomiska förmögenhet gjorde möjligen att han hade större samröre med 
de adliga på Riddarholmen.  

 
                                                      
34 Yrkesgrupper har fördelats över Stadens olika kvarter av Dahlbäck, G (1995) s. 92. 
35 Se Ellehag, C (1998) s. 91 för en beskrivning av adelns bebyggelse på Riddarholmen. 
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Figur 6.1. Karta över Staden med grosshandlares handelshus utplacerade 
efter adress enligt taxeringslängden för år 1750. Fördelning på taxerings-
grupper. (N=109). 

 
Källa: Bmk (SSA) Huvudbok med verifikation volym 33. 
 

Rika och fattiga kvarter? 
Enligt den beskrivning som givits av staden borde de grosshandlare som 
betalade mest i skatt, och därmed hade den största förmögenheten, återfinnas 
i första hand i nuvarande Gamla stan och främst i dess östra del. I tabell 6.1 
visas den genomsnittliga skattenivån för grosshandlarna under år 1750 för-
delade över de olika delarna som angivits i taxeringslängderna. 

Den högsta genomsnittliga skatten betalades av de personer som hade sin 
verksamhet i Staden väster. Här återfinns också den person som betalade 
mest skatt av alla, nämnde Frans Jennings på Riddarholmen. Om Jennings 
höga skattebelopp räknas bort, eftersom den var så mycket högre än de 
andras, betalade grosshandlare i den västra delen inte mer än 180 dkm i snitt. 
Detta underskreds endast personerna på Norrmalm.  

Som framgår av tabell 6.1 var det alls inte bara de mest förmögna som 
höll till i Stadens östra delar, det vill säga den del som har förärat gruppen 
dess slentrianmässiga namn, Skeppsbroadeln. Det var faktiskt till och med så 
att den person som hade den allra lägsta genomsnittliga skatten, Anders 
Wiebe som i snitt betalade 15 dkm, hade adressen Staden östra. Hus nr 58 står 
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Tabell 6.1. Skattenivå för grosshandlare med verksamhet i olika områden av 
Stockholm år 1750. Avrundat till hela tiotal dkm. (N=109) 

Stadsdel   N Genomsnittlig skattenivå 
Staden öster 25 280 
Staden söder 40 310 
Staden inre  17 240 
Staden väster 8 540 
Södermalm 16 200 
Norrmalm 3 100 

Källa: Bmk (SSA) Huvudbok med verifikation volym 33. 
 

som hans adress i taxeringslängderna, vilket idag borde vara vid Brunnsgränd. 
Den del av Staden där genomsnittskatten var högst (om Jennings inte tas med) 
var i södra delen. Där var också koncentration av grosshandlare som störst. En 
ekonomisk sämre ställning uppvisar de som hade sina tillhåll på malmarna.36 

Diskussionen ovan har utgått från var någonstans i staden som handels-
husen var placerade. Genom att analysera bouppteckningarna går det att få 
uppgifter om vilka som ägde hus och var husen var placerade. Vissa personer 
ägde flera hus, det kunde vara både stenhus inne i någon av Stadens fyra 
delar och bodar och stallar på andra ställen. Några ägde också så kallade 
malmgårdar, vilket var villor med trädgårdar som låg på malmarna och an-
vändes som sommarbostäder.37 Det fanns också de som ägde gårdar eller 
bruk utanför staden. Fastigheter utanför staden redovisades emellertid inte 
alltid i bouppteckningarna.  

Av de 92 personer vars bouppteckningar jag har analyserat ägde 72 fas-
tigheter som upptagits i bouppteckningen, fem av dessa hade inget bostadshus 
i Stockholm utan ägde gårdar på annan plats. Det fanns fler personer som 
ägde mer än ett hus. Jag har valt att ta med dem som var högst värderade 
eftersom de troligen var dessa som gav högst status.  

Av de 66 som ägde hus i Stockholm, ägde 45 personer fastigheter i Staden 
medan de övriga hade hus på malmarna, 17 på Södermalm och tre på 
Norrmalm. De fastigheter som räknas upp här är de fastigheter de bodde i, 
jag har alltså inte tagit med stallar eller bodar i denna uppräkning, då det jag 
vill beskriva är huset som en manifestation för personens ställning. Vilka 
områden i Stockholm som beboddes av det övre skiktet i samhället, som 
grosshandlarna utgjorde, kan naturligtvis skifta över tid. I kapitel 3 visade 
jag dessutom att grosshandlarnas tillgångar minskade under de dryga 60 år 
som gick från det att den första bouppteckningen förrättades till den sista. 
Detta sammantaget gör att fastigheternas placering utifrån bouppteckningarna 
beskrivning bör analyseras efter olika tidsperioder. Tabell 6.2 visar hur många 

                                                      
36 Tidigare studier har visat att den ekonomiska skillnaden mellan grosshandlare i Staden och 
på malmarna som uppvisas här minskade mot 1750-talets slut, se Wikander, A (2003), s. 9. 
37 SAOB ”malmgård 12a”, Danielsson, I-M (1998) s. 132 ff. 
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Tabell 6.2. Bouppteckningar med fastighet. Grosshandlarnas bostadshus 
fördelade på Stockholms olika delar under olika perioder. 

År Öster Södra Inre Västra S-malm N-malm Summa 
1747–1759 1 7 1 2 2 3 16 
1760–1769 3 11 3 1 5 1 24 
1770–1779 5 4 0 1 4 0 14 
1780–1789** 1 0 2 0 2 0 5 
1790–1812 0 1 0 1 4 0 6 
Summa 10 23 6 5 17 4 65 

Källa: JK (SSA), BoU 1747–1812, Svea hovrätt (RA) samt Gimo bruksarkiv volym 381. 
Anm.: ** I bouppteckningen efter Christoffer Conrad Dassou omnämns en fastighet men var 
någonstans denna var belägen har inte gått att få fram varför den inte ingår i studien.38 

 
fastigheter som fanns i de olika delarna av Stockholm som tidigare disku-
terats, uppdelade på fem tidsperioder.  

De flesta fastigheterna som innehades av grosshandlarna fanns inne i någon 
av Stadens fyra delar och av malmarna var det främst på Södermalm som 
grosshandlarna bodde. Inne i Staden hade 23 personer sina fastigheter i de 
södra delarna, tio i de östra, sex i de inre och fyra i västra.  

Under 1800-talet ökade malmarnas attraktionskraft på de mer välbärgade 
människorna samtidigt som kvarteren i Staden blev alltmer slitna.39 Denna för-
skjutning märks också i den här undersökningen. Dock måste poängteras att 
underlaget är litet, endast 11 av de 65 bouppteckningarna förtecknades mellan 
åren 1780 till 1812. Om varje decennium undersöks och andelen fastigheter 
på malmarna jämförs med fastigheter i Staden mellan dessa decennier är det 
ungefär oföränderligt fram till 1790. Lite drygt var fjärde fastighet återfanns 
på malmarna. Under perioden 1790–1812 förtecknades fastigheter i sex bo-
uppteckningar. Fyra av dessa fanns på malmarna. 

Hade utflyttningen på malmarna att göra med att tillgångarna i boupp-
teckningen minskade eller för att det inte längre var lika populärt att bo i 
Staden? Analyseras tillgångarna i bouppteckningarna finns det inget som tyder 
på att det var de mer bemedlade som mot slutet av perioden flyttade ut på 
malmarna. Tabell 6.1 visade att de som betalade mest i skatt år 1750 fram-
förallt höll till i de södra delarna. Detta i sig behöver inte betyda att det var i 
dessa delar som fastigheterna ägdes eller att det var i samma delar som 
grosshandlarna bodde i då de dog. Den fastighet som innehades vid dödsögon-
blicket var säkert i flera fall den fastighet med vilken man ville manifestera 
sin ställning, en fastighet som införskaffades då förmögenheten stod på sin 
topp. I vissa fall kan det givetvis vara så att grosshandlaren hade haft ett 
förnämare boende tidigare och på grund av skiftat bo på sin ålders höst varit 
tvingade att skaffa sig en enklare bostad. Tabell 6.3 visar vilken genomsnittlig 

                                                      
38 Bouppteckning efter Christoffer Conrad Dassou, BoU (SSA): 1783/5:2191. 
39 Ericson, L (2001) s. 85. 
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Tabell 6.3. Grosshandlarnas genomsnittliga bruttoförmögenhet i olika delar 
av Stockholm. Tusental, dkm. 
 Öster Söder Inre Väster S-malm N-malm 
Medel 636 1 188 710 1 065 574 1 829 
Median 287 570 613 1 160 307 1 661 
Antal 10 23 6 5 17 4 

Källa: JK (SSA) . BoU 1747–1812, Svea hovrätt (RA) samt Gimo bruksarkiv volym 381. 
 

bruttoförmögenhet som förtecknades i bouppteckningen i de olika delarna av 
Stockholm. 

Liksom då taxeringslängderna undersöktes visar tabell 6.3 att de med 
stora bruttoförmögenheter ägde fastigheter i Staden väster och Staden söder. 
Men intressant är att Norrmalm uppvisar ett så högt genomsnittligt värde. 
Som tabell 6.3 visar ägde bara fyra personer fastigheter i denna stadsdel. Två 
av dem hade mycket stora bruttoförmögenheter då de dog medan två hade 
jämförelsevis små. En av de välbärgade var Claes Grill. Grill ägde det som i 
dag kallas Arvsfurstens palats vid Gustaf Adolfs torg. Han bodde inte själv 
där utan hyrde ut det till politiekollegiet40 men självklart utgjorde ändå huset 
en symbol för hans ställning och att folk kände till att det palatset var i Claes 
Grills ägo är troligt med tanke på hur liten staden var på denna tid.41  

Den andre som hade en stor förmögenhet på Norrmalm var Elias Brandell 
som ägde fastighet på Blasieholmen, vilket i taxeringslängderna tillhörde 
Norrmalm. Grill hade nästan 4 miljoner dkm i förmögenhet och Brandell 3 
miljoner. De två andra som hade fastigheter på Norrmalm hade bruttoförmö-
genheter på ca 60 000 dkm respektive 151 000 dkm. Det var sålunda stora 
ekonomiska skillnader mellan de som hade fastighet på Norrmalm. Att Norr-
malm skulle vara så attraktivt för välbärgade grosshandlare som tabell 6.3 
ger sken av är inte riktigt korrekt. Grill till exempel bodde ju egentligen inte 
där. Brandells hus låg på det, i förhållande till övriga Norrmalm, något avsides 
Blasieholmen. 

Hur var det då med staden öster, med bland annat Skeppsbron som så ofta 
pekats ut som de finaste kvarteren och de som grosshandlarna helst valde? 
Återigen visar denna undersökning att Staden öster som tidigare setts som 
den del där de förmögna grosshandlarna bodde inte i första hand beboddes 
av de rikaste personerna. Den genomsnittliga nettoförmögenheten som redo-
visas i tabell 6.3, var 636 000 dkm för de som bodde på öster. Detta var den 
näst lägsta genomsnittliga bruttoförmögenheten. Visserligen fanns det gross-
handlare med stora förmögenheter som var bosatta här. Till exempel Charles 
och Wilhelm Tottie, och Wilhelm Grubb. För övrigt var det personer med 

                                                      
40 Politiekollegiet var en del av magistraten i Stockholm som hade ansvar för ordningen i 
staden och till viss del också ansvar för fattigvård och skola, se SAOB ”Poilti-kollegium”. 
41 För Claes Grills boende se Hildebrand, B (1967–1969), Ellehag, C (1998) s. 128, bouppteck-
ning efter grosshandlare och brukspatron Claes Grill, Gimo bruksarkiv, volym 381. 
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små förmögenheter som ägde fastigheter i Stadens östra kvarter. Anmärk-
ningsvärt är att ingen av de grosshandlare som dog efter mitten av 1780-talet 
ägde fastigheter i Staden öster. Denna avsaknad av grosshandlare under senare 
period förekom enbart i Staden öster.  

Skeppsbron lockade inte de med högst inkomster att bosätta sig där. Dock 
kanske platsen ändå var speciell. Genom tidigare studier om hur grosshandlare 
flyttade under mitten av 1700-talet, har det framkommit att flyttningar från 
och till Staden öster var mindre vanlig än flyttningar mellan andra stadsdelar. 
Förklaringen skulle kunna vara att de som än gång bosatt sig där var ovilliga 
att lämna sina hus.42 

Det var alltså inte i Staden öster som grosshandlarna med stora tillgångar 
i störst utsträckning bodde. Därmed inte sagt att det inte var här de personer 
bodde som försökte manifestera sin ställning. Om en person med en mindre 
förmögenhet använde så gott som hela denna förmögenhet till att köpa en 
fastighet kan detta ses som ett tecken på manifestation. I genomsnitt använde 
grosshandlarna en fjärdedel av sin förmögenhet på fastigheter. De som ägde 
en fastighet i östra delen hade i genomsnitt använt 40 procent av de totala till-
gångarna på fastigheten. Ett boende i de östra kvarteren skulle sålunda kunna 
vara ett sätt att vilja manifestera en ställning.  

För att kunna analysera om det fanns ett samband mellan förmögenhet 
och en högt värderad fastighet har jag räknat ut hur stor andel av personens 
totala tillgångar som fanns placerade i fastigheten. I kapitel 5 visade jag att 
de flesta hade stora tillgångar i fordringar. Det kunde vara nästan hela till-
gångssumman. Fordringarna har alltså tidigare diskuterats ingående, så i det 
här kapitlet vill jag närmare beskriva andra former av kapitalplaceringar. 
Eftersom fordringarna många gånger utgjorde en så stor andel av de totala 
tillgångarna blir det svårt att få en rättvis bild av vilka andra typer av inves-
teringar som grosshandlarna gjorde då fordringarna inkluderas. Fordringar 
kommer därför att undantas då jag räknar ut fastighetens andel av de totala 
tillgångarna.43  

Ungefär hälften av de personer som ägde fastighet hade strax under eller 
mycket över 50 procent av sina totala tillgångar placerade i fastigheten. Allra 
störst andel hade Jacob Toutin som inte hade mindre än 95 procent av sina 
tillgångar på 50 000 investerat i fastigheten.44  

Generellt använde personer med stora tillgångar inte pengarna till att 
köpa fastigheter. Grosshandlaren Elias Brandell hade en bruttoförmögenhet 
på nästan 3 miljoner dkm. Men hans fastigheter utgjorde inte mer än 5,5 
procent av tillgångarna. Han ägde bland annat ett stenhus och ett sockerbruk 

                                                      
42 Wikander, A (2003) s. 12. 
43 Se Brolin, P-E (1953) s. 80 som även han menar att det är rimligt att dra ifrån fordringarna 
då en jämförelse ska göras hur individer investerar. 
44 Bouppteckning efter Jacob Toutin, BoU (SSA): 1761/3:463. 
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på Blasieholmen, samt en gård som kallades Richtergården på samma 
holme. Han hade också ett packhus inne i Staden samt ett torp på landet.45  

En av dem som placerade en stor andel av sin bruttoförmögenhet i fastig-
heter var Thomas Plomgren. Hans fastighetsandel uppgick till 70 procent av 
de totala tillgångarna på nästan 2 miljoner dkm. Plomgren ägde bland annat ett 
fyravåningshus och ett stenhus med gård på Södermalm, samt en malmgård i 
samma stadsdel. Han ägde också ett trevåningshus vid Skeppsbron nr 147, i 
Staden östra, samt ett par bodar. Huset i stadens östra del är det som angavs i 
taxeringslängderna, härifrån verkar affärerna ha skötts. Däremot var huset på 
Södermalm det högst värderade och därför har jag angett det som hans 
bostadshus. Plomgren hade dessutom egendom i Ålhult i Kalmar län, en gård 
i ”Westeråhr”, samt i Östhammar.46  

Thomas Plomgren var utan tvekan den person som hade de högst värde-
rade fastigheterna, de uppgick till över 1,3 miljon dkm tillsammans. Han var 
en av de mest förmögna och politiskt sett mest inflytelserika personerna i 
Stockholm under perioden. Han var handelsborgmästare, han var med om att 
starta Sjöaussranskompaniet, var fullmäktig i Jernkontoret, hade betydande 
inflytande i Ostindiska kompaniet, ledamot i Saltkontoret och i det första 
Växelkontoret.47 Listan kan göras ännu längre men den är tillräckligt lång för 
att det inte ska behöva råda någon tvekan om att det var en ”stor” man i sin 
tid. En stor man med stora hus, vilket bekräftar och stärker dennes makt-
ställning.48 

Andra behövde stora hus för att försöka övertyga om en gedigen ekono-
misk och social situation. Grosshandlare Jacob Toutin, som var den som 
hade störst andel av sina tillgångar investerade i fastigheten, tycks inte ha 
haft någon framskjuten position inom stadens politiska organ, han hade jäm-
förelsevis små tillgångar då han dog men ägde ett stenhus inne i Staden. 
Hans fastighetsinnehav kan ses som ett försök av en handelsman att försöka 
övertyga sin omgivning att han var solid, en person som hade råd att äga eget 
hus och det dessutom inne i Staden.  

Toutin dog år 1761, det vill säga innan förflyttningen mot malmarna hade 
börjat ske. I huset bredvid Jacob bodde hans bror och kompanjon Isaac 
Isaksson Toutin. Isaac dog åtta år efter Jacob och ägde då en fastighet som 
värderades till 25 procent mer än broderns, men den utgjorde inte mer än 39 
procent av Isaks totala tillgångar.49 Jacob ägde alltså ett lägre värderat hus än 
brodern, dock var det knappast möjligt för Jacob att lägga än mer av sin 
förmögenhet på fastigheten än de 95 procent som redan var placerade där.  

                                                      
45 Bouppteckning efter Elias Brandell, BoU (SSA): 1755/1/2:1062. 
46 Bouppteckning efter Thomas Plomgren, BoU (SSA): 1756/3:577. 
47 Grage, E-B (1995-1997). 
48 Se Englund, P (1989) s. 79 som hävdar att husets storlek var ett sätt att stärka sin ställning.  
49 Bouppteckning efter Isaac Isaksson Toutin, BoU (SSA): 1769/1:204. 
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Jacob och Isaac Toutin var bröder och kompanjoner, de valde också att 
bosätta sig som grannar, vilket säkert ledde till än tätare kontakt mellan de 
båda familjerna. Jacob Toutin använde nästan alla tillgångar på sitt boende 
vilket lämnade lite över att spendera på andra former av investeringar. I och 
med närheten till brodern Isac kunde ändå hans sociala kapital stärkas. 
Utgjorde bröderna Toutin ett undantag, eller var det vanligt att de som var 
släkt med varandra också hade ett nära boende?  

Granne med sin svärfar 
I kapitel 4, där jag diskuterade äktenskapsmönster, framgick det att de beskriv-
na grosshandlarna i stor utsträckning gifte sig med människor från sin egen 
samhällskrets. Deras barn hade ett liknande mönster även om svärsöner i 
högre utsträckning kom från ämbets- och tjänstemannakretsar. Det fanns 
alltså allianser mellan personer som ingår i den här undersökningen. Också i 
kreditavsnittet kunde jag påvisa att åtminstone de större lånen i första hand 
gavs till människor som grosshandlarna hade en nära relation med. Jag ska 
här analysera om även geografisk närhet användes för att stärka nätverken.  

Jag kommer att använda mig av både taxeringslängdens placering av per-
soner och av bouppteckningarnas placering av husen. Jag har utgått från 
familjeförhållanden och analyserat det geografiska avståndet mellan de fa-
miljerna som genom äktenskap sammanlänkades.  

När en studie av närheten mellan släktingar görs visar det sig att det inte 
fanns några tydliga sammanslutningar i vissa kvarter. Däremot fanns det ett 
par exempel på att äktenskapsförbindelser skedde mellan boende i samma 
hus. Ett exempel på det är äktenskapet mellan Johan Eliasson Forsberg och 
Catharina Charlotta Buchau. Både Forsberg och hans svärfar Jacob Buchau 
ingår i den här studien och hade enligt taxeringslängderna handelshus i 
samma hus, nämligen i Staden söder nummer 118. Både Forsberg och Buchau 
drev egna handelshus och hade alltså inget kompanjonskap, även om de både 
var släkt och hade samma verksamhetsadress.  

Ett annat exempel är Niclas Hasselgrens gifte med sin granne Johanna 
Elisabeth Alnoor, dotter till grosshandlare Johan Alnoor. Deras gemen-
samma adress var Staden västra nr 70. Inte heller mellan dessa har jag sett 
bekräftelse på ett kompanjonskap. I ett samhälle där tilliten är betydelsefull 
innebar förstås närboende stor möjlighet att stärka den tillit som kanske redan 
fanns eller att skapa nya kontakter och förhoppningsvis ny tillit. Ett boende i 
samma kvarter kan också förklaras med Bourdieus begrepp habitus, vi bor i 
de områden där andra personer med ett liknande habitus som vi själva bor i. 

Inom Staden söder fanns flera förhållanden mellan familjerna som bodde 
i kvarteren. I de andra stadsdelarna förekom förhållanden ofta över stads-
delsgränserna. Detta bekräftar vad som framgått tidigare i kapitlet, det var 
främst de södra delarna av Staden som var mest attraktiva. Giftermålsallian-
serna kan också betyda att det i Staden södra fanns starkare band mellan de 
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som bodde där och att det var av vikt att stärka dessa band för att få ytterligare 
kontakter i den stadsdel där de flesta handelsmän höll till.  

I texten ovan har de beskrivna personernas handelshus och bostäders 
geografiska placering diskuterats, i texten nedan kommer husen att analyseras 
inifrån. Jag ska undersöka vad som fanns innanför hemmets väggar och se 
om det går att koppla investeringar i olika bohag till olika förmögenhets-
kategorier. Jag kommer att använda mig av Bourdieus olika kapitalbegrepp 
för att analysera vilka typer av investeringar personerna gjorde. 

Ekonomiska investeringar 
Liksom husen både kunde vara en manifestation och en ekonomisk placering 
gällde detsamma för andra delar av grosshandlarnas konsumtion. Silver 
kunde till exempel dels vara vackra bruksföremål, dels säljas vid sämre tider. 
Vissa delar av bohaget hade ett tydligare ekonomiskt värde, som aktier och 
skeppsparter. Bohaget kan på detta sätt delas upp mellan de föremål som 
rörde grosshandlarnas näringsverksamhet och/eller hushållsekonomin samt 
de delar som handlade om förvalta socialt och kulturellt kapital.  

Till näringsverksamhetens och hushållsekonomins områden räknar jag 
givetvis varor. Hit hör också aktier och skeppsparter. Delar av de föremål 
som fanns under rubrikerna ”Körredskap”, ”Åkeredskap” eller dylikt, kan 
också räknas hit. Smådjur som ankor och får, liksom trädgårdsredskap indi-
kerar att ett jordbruk, om än endast för husbehov, bedrevs. Det vanligaste 
kreaturet som upptecknades var hästar som användes för att dra en eventuell 
vagn. Men en drygt handfull grosshandlare hade andra kreatur också. Under 
rubrikerna ”Körredskap” eller ”Åkeredskap” kunde också vagnar, slädar och 
hästar förekomma. Dessa föremål bör snarare tolkas som statusföremål, på 
samma sätt som fastigheter. En modern och vacker vagn dragen av hästar 
kan ses som ett sätt att visa upp sin ekonomiska och sociala ställning. 
Genom att äga häst och vagn blev det också enklare att utöka sitt sociala 
kapital. Vänner, även en bit utanför staden, kunde vårdas och på så sätt 
kunde nätverket personligen underhållas. 

Genom investeringar i aktier och skepp kunde grosshandlarna göra eko-
nomiska investeringar och samtidigt sprida sina risker. Få av dem som hade 
skepp ägde ensamma hela skepp utan var delägare, många gånger i flera 
olika skepp. Att äga skepp tillsammans innebar att en mindre risk togs. Om 
skeppet till exempel förliste var flera personer med om att dela på förlusten. 
Gemensamt ägande av skepp kunde dessutom skapa nya kontakter eller 
förstärka redan befintliga nätverk. Den som hade råd att äga ett skepp på 
egen hand behövde både ha ekonomiska resurser att köpa skeppet men också 
ha råd att förlora det på egen hand. Det den ensamme skeppsägaren vann var 
att han själv hade fullkomlig kontroll över skeppet. 

Allt som allt var det ungefär en tredjedel av grosshandlarna som enligt 
bouppteckningarna, hade del i skepp. Det förekom att personer som hörde 
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ihop genom sociala eller politiska band också var kompanjoner vad det 
gällde skeppsägande. Exempelvis var de politiska meningsfränderna Henrik 
Hahr och Wilhelm Grubb åtskilliga gånger delägare i samma skepp. Även 
grosshandlare Jacob Buchau som hade affärer med Hahr, förekom flera 
gånger som delägare i samma skepp som Hahr och Grubb.50  

Att äga aktier kan jämföras med att äga skepp då det var ett sätt att inve-
stera ekonomiskt samtidigt som riskerna spreds genom att ägandet fördelades 
över flera parter. Inte förvånande hade flera av de personer som ägde aktier 
också andelar i verksamheter som rörde deras egen näring; så som Ostindiska 
kompaniet och Sjöassuranskompaniet. Det var färre personer som hade 
aktier än som hade skeppsparter, inte fler än 19 personer ägde aktier.  

Tabell 6.4 visar vilken fördelning som fanns av skeppsparter och aktier 
inom gruppen. Indelning av grosshandlarna har gjorts efter hur mycket de 
taxerade. Inte så förvånande var det betydligt mer vanligt förekommande att 
äga aktier och skeppsparter bland de mer förmögna grosshandlarna. Dessa 
hade råd att både konsumera föremål till hemmet men också att göra 
ekonomiska investeringar. Jämförs de fyra förmögenhetsgrupperna stiger 
andelen personer som hade skeppsparter eller aktier för varje grupp, från att i 
den första gruppen bara röra sig om en knapp tredjedel till att i den mest 
förmögna gruppen handla om nästan två tredjedelar. Även värdet på aktier 
och skeppsparter stiger. Undantag utgörs av grupp 3. Visserligen hade de i 
grupp 3 en högre andel aktieinnehavare än de mindre förmögna grosshand-
larna men i snitt var deras aktier värda mindre än i grupp 2. Trots detta bör 
tabellen tolkas så att aktier och skeppsparter i första hand var något som de 
med större inkomster handlade med, då ju andelen ägare ökade för varje 
grupp.  

 
 

Tabell 6.4. Antal och andel bouppteckningar med aktier och skeppsparter. 
Fördelning på taxeringsgrupper. Genomsnittligt och sammanlagt värde i 
tusental dkm. 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 
Genomsnittligt värde  39 50 38 171 
Sammanlagt värde 442 1 396 830 4 108 
Antal 6 11 12 15 
Andel (%) 30  38  46 63 

Källa: Bouppteckningar huvudserien 1747–1812. BoU (SSA), Svea hovrätt (RA) samt Gimo 
bruksarkiv volym 381. 
Anm.: Grupp 1 taxerade mellan 15–120 dkm, grupp 2: 121–240 dkm, grupp 3: 241–450 dkm, 
grupp 4: 451–2300 dkm 

                                                      
50 Hahr, G (1968) beskriver i sin biografi över Henrik Hahr, vänskapen mellan honom och 
Wilhelm Grubb, se till exempel s. 22. Hahrs täta affärskontakter med Buchau omnämns flera 
gånger, se exempelvis s. 65. Både Grubb och Buchau var likaså faddrar åt Harhs barn, se s. 200 
och s. 201.  
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Grupp 3 var den grupp som närmast kunde komma upp i samma ekono-
miska ställning som grupp 4. Möjligen fanns det viktigare ting för dem att 
lägga sina pengar på. Genom iögonfallande konsumtion kunde de inkluderas 
med de rikaste. Att då satsa för mycket pengar i finansiella investeringar som 
inte syntes utåt kunde vara fel strategi. Däremot kunde det för många vara 
viktigt att åtminstone äga någon skeppspart. På det sättet visade de att de 
hörde ihop med de rikaste: de var personer som förstod sig på affärer och var 
med om att äga skepp. Att ha ekonomiskt kapital innebär inte bara att ha en 
förmögenhet utan också att ha kunskaper i ekonomi.  

Grosshandlarnas verksamhet var, som redan nämnts mångfacetterad. För-
utom ren handelsverksamhet kunde de även, bland annat, agera som redare. 
Ett par av dem ägde flera egna skepp och bör därför betraktas som just redare, 
några hade sin dominerade verksamhet inom denna syssla. Till exempel hade 
grosshandlare Niclas Hasselgren drygt hälften av sina totala tillgångar place-
rade i aktier och skeppsparter. Han var delägare i elva skepp och ägde tre helt 
själv. I vissa skepp hade han inte mer än 1/26 medan han i andra ägde 1/3.  

Stora tillgångar i aktier och skepp hörde ihop med stora tillgångar generellt 
sett. Av de tio personer som dog med störst tillgångar hade sju placeringar i 
aktier och/eller skepp. Av de tio som hade minst tillgångar då de dog hade 
ingen denna typ av penningplaceringar. Att de mest förmögna satsade pengar 
på ekonomiska investeringar betyder inte att de försakade andra saker, de 
hade också råd att investera i föremål som stärkte deras status i samhället. 

Bland silverskålar och linneservetter 
I det här avsnittet ska jag diskutera den lösa egendomen. Fokus kommer att 
vara på sådana saker som kan visa tecken på personernas sociala och kultu-
rella kapital. Föremålens funktion för grosshandlaren kommer att diskuteras 
utifrån värdebegreppen: bytes- bruks- eller det sociala eller kulturella värde.  

Bytesvärde och socialt/kulturellt värde är det som framförallt är av intresse 
i en studie av rationellt agerande. Tallriken har ett generellt bruksvärde men 
att konsumera föremål som även ger andra värden visar på ett rationellt 
agerande. Konsumtion av så kallade lyxföremål är nödvändigt för de personer 
som har en hög position att försvara i ett samhälle.51 Huset som statussymbol 
har redan diskuterats och för att kunna resonera om de lösa föremålens 
statusvärde diskuterar jag nedan dessa föremål var för sig för att sedan 
beskriva i vilka hem statusföremålen fanns. I stort sett följer jag den ordning 
i vilken föremålen togs upp i bouppteckningen. 

                                                      
51 Se diskussionen i kapitlets inledning. 
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Metaller, ädla och oädla 
Silver hade stor betydelse i hemmen både som bruks-, bytes- och socialt 
värde. Under goda tider köpte de som hade råd upp silver som sedan under 
sämre tider kunde avyttras.52 En av de personer som studeras i den här av-
handlingen dog med skulder och i hans bouppteckning framgår det att han 
hade pantsatt 356 lod silver. I hemmet fanns trots detta 35 olika skedar, 
dessutom fanns soppslev, snusdosa med mera i silver.53  

Den största delen av de ädla metallerna som fanns i hemmen bestod av 
silver; en hel del var förgyllt sådant.54 Silver förekom i flera former i hem-
men, till exempel i form av bestick ock olika typer av kannor, mjölk-, kaffe- 
och tekannor. Vissa föremål kunde vara förgyllda. Saltkar, ljusstakar och 
snusdosor fanns också i silver.  

Samtidigt som silver fungerade som investeringsobjekt fyllde det också 
sin roll som statussymbol och hade ett socialt värde. Det märks inte minst på 
vilka typer av silverföremål som förekom i hemmen. Kannor, ljusstakar, 
bestick och kryddkar är alla föremål som kunde används vid dukade bord där 
man samlade sina gäster. Föremålen kunde också användas som rena pryd-
nadsföremål. De guldföremål som förtecknades var ofta färre och vanligtvis 
handlade det om enstaka guldringar och ett eller annat ur.  

Accessoarer som smycken, fickur eller skospännen av silver beskrevs un-
der rubriken juveler, eller guld och silver. I ett fåtal fall användes ordet nipper 
för att beskriva dessa föremål. De flesta ägde någon typ av smycke. Ibland 
handlade det endast om en enstaka guldring eller guldknappar. Andra gånger 
förekom flera smycken, skospännen av silver och käppar med förgylld krycka. 
Flera personer ägde smycken med brillianter vilket säkert var framträdande 
prydnader som gav status åt bäraren. Samma smycken bars inte av män och 
som av kvinnor. Medan kvinnorna hade fler föremål att använda sig av fick 
männen visa sin ekonomiska förmåga genom till exempel snusdosor, fickur 
och promenadkäppar. Snusdosor förekom i flera hem och kunde finnas i 
både silver och guld, ibland prydda med någon ädelsten. Även om kvin-
nornas smycken kanske var mer iögonfallande än männens återspeglade 
kvinnornas rikedomar mannens. Kvinnan, utan egen ekonomi, blev med sina 
kläder och smycken en accessoar till den man hon då var beroende av; far, 
make eller förmyndare. 

Genom att bära och visa upp sina smycken kunde en person markera sin 
position. Juvelerna hade på detta sätt, liksom kläderna, ett högt socialt värde. 
Men juvelerna hade också ett bytesvärde då de var föremål som kunde avytt-
ras och ofta betingade ett högt ekonomiskt värde. Bruksvärdet var dock 
lägre, och det var heller inte av den anledningen de införskaffades. 
                                                      
52 Ahlberger, C & Mörner, M (1993) s. 83 f. 
53 Se bouppteckningen efter Engelbrecht Gother, BoU (SSA): 1776/4:204. 
54 Många gånger slog upptecknaren ihop förgyllt och icke förgyllt silver. Således är det inte 
alltid möjligt att veta hur stor andel det fanns av varje sort. 
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Övriga metaller som fanns i hemmen var tenn, koppar, malm, mässing 
och bleck. Tenn användes flitigt till liknande saker som silver, det vill säga 
till kannor, ljusstakar och skålar men tenn var också ett material som många 
personer hade tallrikar i. I vissa bouppteckningar förekom också att tennet 
beskrevs mer ingående, det kunde vara engelskt eller svenskt tenn, hamrat 
eller slätt. Övriga metaller förekom mest som allehanda köksredskap, ka-
struller, kittlar, pannor, våffeljärn, strykjärn, olika typer av formar, pastej 
eller kakformar, med mera.  

Textilier och accessoarer 
De föremål av textilier som fanns i hemmet hade olika rubriker i bouppteck-
ningarna, där avdelningen för linnetyg oftast stod för den största delen. Till 
linnetyg räknades hemmets förråd av dukar, servetter, lakan och handdukar, 
men här kunde också till exempel skjortor finnas med. Dukar och servetter 
fanns ofta i stora mängder. Liksom silver kunde linne fylla funktion både 
som bruksföremål och som ett sätt att markera att hemmet hade en god eko-
nomisk ställning. Ett välfyllt skåp med dukar och servetter var nämligen 
ingen billig investering.55 I till exempel bouppteckningen efter Thomas 
Plomgren har en damastduk med 24 servetter givits ett något högre värde än 
ett väggur med lackerat foder.56 Servetter var, trots kostnaden, något som i de 
flesta hem fanns i stort överflöd. Innehav på uppemot tvåhundra servetter 
fanns inte bara i de mest förmögna familjerna. Vanligt var att dukar och 
servetter hörde ihop, antingen i mönster eller i material. Mängden servetter 
var en statusmarkör i och med det höga ekonomiska värdet.  

Till linne räknades ibland gardiner, rullgardiner samt tapeter. Dessa före-
mål kunde också förekomma under rubriken husgeråd där möblerna räknades 
upp. Tapeterna kunde användas både till att smycka väggar men också möbler. 
Väggarna smyckades också med målningar, så kallade målade tapeter.57 

Sängkläderna omfattade täcken, filtar, madrasser och bolster. Sängkläder 
ska inte enbart betraktas som bruksföremål. Det var inte ovanligt att sovrum-
met var ett offentligt rum där besökare kunde tas emot.58 Därför var sängens 
utformning viktig och möbeln måste även betraktas som ett föremål med 
socialt värde. I de förmögna hemmen förekom i regel imperialsängar, det vill 
säga himmelssängar, sängar som tar plats och som syns. De tyger som gav 
sängen dess ”himmel” var nästan alltid i siden och de textilier som omgärdade 
sängen var ofta värdefulla.  
                                                      
55 Se Rundquist, A (1989) s. 203 f. för en ökad förståelse för linnets symboliska och ekono-
miska värde. 
56 Bouppteckning efter Thomas Plomgren, BoU (SSA): 1756/3:577. 
57 Se Danielsson, I-M (1998) s. 49 ff. för en redogörelse för förhållandet mellan vävda och 
målade tapeter. 
58 Gejvall, B (1988) s. 234, Ulväng, G (2004) s. 134, Andersson, G (kommande) s. 151 f., och 
s. 159 f. där sängens textiler diskuteras. 
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De textilier som fanns i den säng där kommersrådet och grosshandlare 
Johan Albert Kantzou sov är i bouppteckningen efter honom detaljerat redo-
visade. Vilken säng som var hans framgår inte explicit men den mest tänkbara 
är den säng som beskrivs med två sidengardiner. I sängen fanns inte mindre 
än fyra räckbolster, det vill säga dunfyllda dynor som var i hela sängens 
längd.59 Där fanns också en tagelmadrass och 12 olika kuddar. Fyra långa, fyra 
vanliga samt fyra kuddar av dun. Kommersrådet kunde sedan använda tre 
stycken täcken av kattun60 att täcka sin kropp med.61 Kantzou hade som 
kommerseråd haft en hög social position. Han hade dessutom begåvats med 
Vasaordern. Huruvida just Kantzou bjöd in några till sin sängkammare 
förtäljer inte källorna men om han gjorde det möttes besökarna av en säng 
värdig en person i Kantzous ställning. Hans sociala position i samhället 
avspeglas i den säng han sov i.62  

Till sängkammaren behövdes en inbjudan och det var förstås inte vem 
som helst som på detta sätt kunde ta del av personens manifestation. De kläder 
som personen däremot bar var något som kunde visas upp i större samman-
hang. Kläder ger mycket information, inte minst berättar kläderna om bärarens 
ekonomiska ställning.63  

Vilka kläder som de undersökta personerna använde är inte alldeles en-
kelt att få kunskap om. Kläder slits och går ur modet varför de kläder som 
redovisas i bouppteckningen kan vara en blek kopia av den garderob som 
ägaren hade i sina glansdagar. Dessutom gavs kläder ofta bort till barnen. I 
dessa fall finns ingen notering annat än att de givits bort i förteckningen. 
Detta förekommer i nio fall. I ytterligare 19 fall finns överhuvudtaget inget 
nämnt om kläder. Att dessa 19 skulle vara helt utan kläder är naturligtvis inte 
rimligt utan troligen hade kläderna skänkts till arvingarna även i dessa fall.64 

Kläder som hörde ihop som en hel dräkt med byxor, väst och rock för 
män eller klänningar för kvinnor, förekom i flera hem. Ibland fanns flera 
sådana kombinationer i olika färger. Förutom plagg som hörde ihop fanns 
ofta udda västar, byxor eller klänningar. Ytterplagg såsom rockar, hattar och 

                                                      
59 Lunsjö, B (2002), “Bolster” och “Räckbolster”. 
60 SAOB ”Kattun 2” ett bomullstyg med tät väv, vanligen glättat och mönstrat. 
61 Bouppteckning efter Johan Albert Kantzou, BoU (SSA) 1806/3:186. 
62 I bouppteckningen efter Kantzou är det angivet vilka textilier som fanns i de olika hushålls-
medlemmarnas sängar. För varje pinnhål nedåt i hierarkin minskade bekvämligheten. Lakejen 
hade flera kuddar och räckbolster, kokerskan hade ett räckbolster men ett grovt sådant, plus 
kuddar och grovt täcke, medan pigan fick nöja sig med ett räckbolster, en långkudde och en 
filt. 
63 Lundblad, S (2007), del 4 kapitel IV. Lundblad beskriver i kapitlet hur kläderna symbolise-
rar vissa egenskaper hos Gävles ekonomiska ledande skikt och hur detta också förändrades 
över tid. Andersson, G (kommande) s.199 ff., menar att kläderna är något av det viktigaste att 
studera för att förstå manifestation av social och ekonomisk ställning. 
64 Se Andersson, G (kommande) s. 202, för en diskussion om källkritiska problem med 
förteckningen av kläder i bouppteckningar. 
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skodon stod ofta uppskrivna liksom nattskjortor och nattmössor. Även peru-
ker förtecknades under denna rubrik. 

I de mer välbärgade hemmen fanns oftare ett rikare urval av kläder. De 
personer som hade mindre pengar att tillgå kunde också ha ägt kläder som 
tog en stor del av deras tillgångar i anspråk. Exempelvis hade grosshandlar-
änkan Anna Catharina Berg som dog med tillgångar på bara knappt 400 000 
dkm, kläder som motsvarade ett värde av nästan 5 000 dkm.65 Det vara bara 
två personer som hade kläder som var värda mer pengar.  

Kläderna, liksom accessoarerna, kunde bäraren alltid ha med sig och var 
personen än kom kunde personens ställning manifesteras. Färdmedel kunde 
också visas upp utanför hemmet och räknas till accessoarerna. Genom att 
låta sig dras fram i en elegant vagn kunde personerna visa sin position var än 
de färdades. Med hjälp av vagnarna hade de som nyttjade dem inte bara 
möjlighet att visa upp sig, de kunde, som nämnts, också nå vänner och släk-
tingar som befann sig längre bort. 

Det var ungefär hälften av de beskrivna personerna som hade tillgång till 
någon typ av åkdon. Sambandet mellan stora tillgångar och ägare till åkdon 
var starkt. Oftast hade de som ägde åkdon flera vagnar. Det är något förvå-
nande att inte vagnar var vanligare förkommande. Vagnar måste ha varit ett 
bra sätt att visa upp sin ställning, de var skrymmande och den som satt i kom 
upp högt ovan de som gick. Anderssons studie om manifestation i Arboga 
visar att vid ungefär samma tid hade de flesta i Arboga vagn.66 Varför de som 
studeras här i mindre utsträckning hade vagn är intressant men tyvärr inte 
möjlig att svara på. Kanske var det svårare att hålla vagn i en tätt bebyggd 
stad och att de manifestationsyttringar som en vagn gav inte uppvägde de 
praktiska svårigheterna. Konsumtionen var i stor utsträckningen viktig för 
manifestation men de funktionella sidorna av konsumtionen kan för den 
skull inte helt åsidosättas.67  

Möbler, glas och porslin 
Som regel var det under bouppteckningens rubrik ”husgeråd” som den 
största tillgången av lösöre fanns. Här förtecknades husets möbler, tavlor, 
mattor, krukor etc. Blandningen av rena bruksföremål och föremål med ett 
socialt värde är påfallande. Mycket av de möbler som förekom vara påkos-
tade och kan betraktas som statusmanifestation, men även enklare trästolar 
och nattpottor fanns flera gånger med i förteckningen.68  

                                                      
65 Bouppteckning efter Anna Catharina Berg, BoU (SSA), 1750:2/798. 
66 Andersson, G (kommande) s. 213. 
67 Hasselberg, Y (1998) s. 178 menar att man inte kan göra skillnad på statuskonsumtion och 
funktionell konsumtion. Konsumtion fyllde båda behoven hos konsumenten. 
68 Det faktum att även enklare trästolar fanns med i förteckningarna talar för att de flesta 
föremål togs upp, få saker utelämnades. 
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Under den mer än 60-åriga period som analyseras här ändrades modet 
vad gällde möbler. Under den tidigare perioden var valnöt det populäraste 
materialet i skåp och byråer, mot 1700-talets slut kom i stället mahogny på 
modet.69 Det var dyrare att köpa de föremål som just då var på modet, att 
inneha det visade därför upp flera egenskaper hos ägaren. Det var en person 
som hade råd, det vill säga ägde ekonomiskt kapital. Det var dessutom en 
person som hängde med och förstod sig på nyheter; hade ett kulturellt kapital.  

Trots den tidsmässiga diskrepansen mellan den första och sista boupp-
teckningen förekom vissa finare föremål ganska frekvent över tiden. Ett av 
dessa var speglar med förgyllda ramar; ett föremål som även förekom i de 
mindre bemedlade hemmen. Den redan nämnda himmelsängen är också ett 
föremål som var väldigt vanligt samt möbler i det rådande modets material, 
valnöt och/eller mahogny. Spelborden var en annan möbel som förekom i 
flera hem vilket också kan ges både ett socialt värde och ett bruksvärde.  

Många av grosshandlarna hade möbler som vittnar om att nya vanor anam-
mades. Vanligt förekommande var möbler som användes vid tedrickande. 
Teet var en relativt ny dryck som började kom in i landet i och med Ostindiska 
kompaniets resor till Kina. Det var en kostsam dryck som framförallt förekom 
i överklassens hem.70 Tebord och tebrickor var ganska vanliga inslag, liksom 
tekoppar. Teets exklusivitet skänker givetvis dess nyttjare en särskilt status 
och här kan verkligen manifestationen av ekonomiskt kapital sammanfogas 
med nyttjandet av det sociala; tebjudningar.  

Varken tebordet eller spelbordet var avsett att sitta och äta en måltid vid. 
I hemmen fanns många olika slags bord. Fällborden var vanliga och praktiska 
då de tog liten plats med skivan hopfälld. Bordens storlek är sällan mer 
beskrivna än med orden ”större” eller ”mindre”. Hur många som hade tillgång 
till ordentliga middagsbord för ett större antal gäster kan jag därför inte veta. 

Som sittmöbel var stolen det som förekom i flest varianter och antal. De 
mer skrymmande stolarna var karm, eller länsstolen som hade både rygg och 
armstöd. Armstödslösa stolar med stoppade dynor i ylle eller schagg71 fanns 
också. Antalet stolar i ett hem kunde vara stort, mängden hängde ofta ihop 
med storleken på förmögenheten, men även hem som inte tillhörde de mest 
förmögna kunde ha upp emot tjugo stolar. Många stolar tyder på en vilja att 
kunna ta emot gäster och kan därför ges ett socialt värde liksom ett bruks-
värde. Soffor och kanapéer fanns också i flera hem men var inte lika vanligt 
förekommande som stolen. 

Stolar var en av förutsättningen för att kunna ta emot gäster. För att ha 
middagsbjudningar krävs också porslin och glas. I Arboga förekom, visar 
Andersson, porslin och glas i relativt liten utsträckning. Andersson menar att 

                                                      
69 Fredlund, J (1995) s. 13 ff. 
70 Se Jonsson, P & Runefelt, L (2006) s. 321 för en översikt över tedrickandets utbredning i 
Sverige.  
71 SAOB ”Schagg” tyg (ylle) med sammetskaraktär med lång lugg. 
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det är viktigt att göra skillnad på förekomsten av porslin och glas i enstaka 
fall och förekomst av stora samlingar porslin och glas. Det är först då ett 
hem har åtminstone ett halvt dussin tallrikar man har möjlighet att genom 
middagsbjudningar manifestera sin ställning.72  

Eftersom minst ett halvt dussin tallrikar behövs för att kunna ha bjud-
ningar har jag delat in bouppteckningar efter dem som hade mindre än ett 
halvt dussin och de som hade mer. Fanns det mer än ett helt dussin har jag 
räknat de hemmen till hem som hade gott om porslin. I den här studien fanns 
det gott om, och i många fall väldigt gott om, porslin i minst 66 bouppteck-
ningar. Det kan ha varit än fler då det ibland endast förekommer hopslagna 
summor och ingen redovisning vad som dolde sig bakom summan.  

I vissa hem fanns flera serviser. Grosshandlaren och borgmästaren 
Engelbrecht Gother hade tre olika serviser hemma. En som beskrevs som 
brokig, i vilken det bland annat ingick flera uppläggningskärl, assietter, djupa, 
och, inte mindre än, 72 flata tallrikar. I hemmet fanns även en något mindre 
omfattande blå och vit servis med bland annat 62 flata tallrikar. Dessutom 
fanns en blå och vit teservis med både te- och mjölkanna samt ett dussin 
mindre och fem stycken större tekoppar. Tekoppar och tekanna i ytterligare 
en serie fanns också. Familjen Gother drack även kaffe och hade till detta 
ändamål 18 koppar i samma serie och 4 udda koppar. Förutom det svenska 
porslinet fanns 58 tallrikar i ostindiskt porslin samt några skålar och fat, 
också de ostindiska.73 Gother var inte ensam om att ha olika typer av porslin 
hemma, på flera håll fanns både svenskt, ostindiskt och engelskt porslin. 
Ibland delades också porslinet in efter äkta eller oäkta.  

Glas var inte lika vanligt förekommande. Där det förekom fanns ofta flera 
olika sorter av glas; dricks- och vinglas, ibland både slipade och släta. Till 
dem som jag menar hade gott om glas har jag räknat dem som hade många 
av samma typ av glas. Ett par dricksglas eller några enstaka vinglas räknas 
inte som gott om; i boet ska det ha funnits minst ett dussin av samma typ av 
glas. Så mycket förekom i 51 av hemmen.  

Vissa hem som hade mycket porslin hade överhuvudtaget inga glas. I 
flera av de hem där alltså ett stort antal matgäster kunde tas emot fanns inte 
möjlighet att ge samma antal personer något att dricka. Visserligen är det 
inte nödvändigt att dricka ur just glas, bägare av tenn eller annat material är 
också tänkbart. Några sådana dryckeskärl har jag dock inte sett förekomma. I 
de fall bägare eller stop fanns i tenn eller annat material var det oftast bara i 
enstaka exemplar.  

Mycket porslin och glas var vanligt i de hem som beskrivs här och fanns 
både bland välbärgade personer och bland person med sämre ekonomisk 
situation. Eftersom det var så vanligt förekommande kan inte själva företeel-

                                                      
72 Andersson, G (kommande) s. 193, se även tablå 21 i densamma för en redogörelse i vilken 
utsträckning glas och porslin förekom. 
73 Bouppteckning efter Engelbrecht Gother, BoU (SSA): 1776/4:204. 
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sen av föremålen ses som en manifestation i sig; här behövdes stora mängder 
och flera sorter för att verkligen kunna imponera på sina gelikar. 

En förklaring till att det var så mycket vanligare förekommande med 
porslin bland de personer som studeras här jämfört med de i Arboga är att 
studien för Arboga är delvis gjord under en tidigare period. Flera av boupp-
teckningarna som använts där är från 1600-talet och tidigt 1700-tal. Porslin 
och glas blev vanligare under andra halvan av 1700-talet, även i Arboga.74 En 
annan förklaring är att de ekonomiska tillgångarna var större bland personerna 
som beskrivs här. 

Ytterligare föremål som används vid matbordet skiljde stockholmarna 
från Arbogaborna. I Arbogahemmen förekom nästan aldrig knivar och gaff-
lar.75 I Stockholm var de relativt vanligt förekommande, visserligen långt 
från lika vanligt som gals och porslin. Det vanligaste materialet var bestick i 
silver. Järnbestick förekom också, i undantagsfall även bestickskaft i porslin. 
Större mängder knivar och gafflar fanns oftast inte, som mest kanske ett 
dussin dessertknivar och gafflar. Sällan fanns både dessert och matbestick, 
utan antingen eller. Knivar och gafflar förekom mest i de mer välbärgade 
hemmen och sporadiskt i de andra ekonomiska grupperna.  

Hittills har de föremålen i hemmen som kunde visas upp för att förstärka 
intrycket av ägaren som en person med god ekonomisk ställning diskuterats. 
Det fanns föremål i hemmet som sällan värderades högt men som däremot 
kunde stärka innehavarens ställning som en kulturell person, dessa föremål 
ska diskuteras i nästa avsnitt. 

Tavlor, böcker och musikinstrument 
De föremål som fanns i hemmet och som kunde visa tecken på att ett kulturellt 
kapital eftersträvades var böcker, tavlor och musikinstrument. Det ekonom-
iska värdet på, i alla fall böckerna och tavlorna, var oftast lågt. Det fanns 
därför möjlighet för många att införskaffa dem. Men för att spendera pengar 
på föremålen behövs en vilja att äga dem, ett kulturellt intresse.  

Tavlor fanns i knappt en tredjedel av hemmen. De var inte vanligare i 
välbärgade hem än i andra. De tavlor som fanns i hemmen var ofta mål-
ningar på den samtida kungafamiljen, eller kungar som varit vid makten 
under samma århundrade. Bilder på Karl XII figurerade till exempel vid flera 
tillfällen. Detta trots att ingen av de bouppteckningar jag analyserat förrättades 
under hans levnad. Målningar av den egna familjen förekom också. Det var i 
första hand dessa tavlor som beskrevs i bouppteckningarna. Tavlor med 
andra motiv togs i första hand bara upp till antalet. Vilken typ av ram 
tavlorna hade skildrades i flera fall med större omsorg än tavlans bild.  

                                                      
74 Se tablå 21 i Andersson, G (kommande). 
75 Andersson, G (kommande) s. 195, se också Ahlberger, C (1996) s. 84 f., som visar att pors-
lin var vanligt förekommande i hemmen i Göteborg från mitten av 1700-talet. 
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Genom att låta avbilda sig själv och sin familj manifesterades de sociala 
kapital som familjen hade, målningar av kungligheter visade på ett lojalt 
förhållande till kungamakten och placerade bildernas ägare i ett nationellt 
sammanhang.76 Tavlans bild kunde på så sätt förmedla den karaktär som 
personen ville lyfta fram hos sig själv eller hos sin familj.  

Bouppteckningen efter grosshandlaren Wilhelm Tottie ger en utmärkt in-
blick i vilka tavlor som hängdes där folk kunde se dem då hans bouppteckning 
är fördelad rumsvis. I det som kallas stora förstugan hängde fler än 50 tavlor. 
Stora förstugan var ett av de första rummen en besökare kom till och som 
alla besökare passerade. Många hade motiv föreställande bibliska berättelser. 
Tavlor med både Daniel i lejongropen och Lot och hans döttrar finns repre-
senterade, historier som talar om att den med en stark gudstro alltid klarar 
sig. Familjen Tottie kunde härigenom visa att de var gudfruktiga. I rummet 
fanns också tavlor som kopplade ihop familjen med landet Sverige, här fanns 
nämligen tavlor på både älgar och björnar. Några tavlor beskrevs som ostin-
diska stycken, vilket visade Totties verksamhetsområde, här bodde en person 
som handlade med fjärran länder. I de övriga rummen i hemmet saknas tavlor 
nästan helt. Man hade alltså valt att placera dem i ett och samma rum, ett 
rum som de flesta besökare, oavsett om de var besökare på kort eller längre 
tid, skulle få möjlighet att se. 

Om beskrivningen av tavlor var knapphändig var det än värre med böck-
erna som bara i undantagsfall beskrevs med titel och med bindningskvalité. I 
de allra flesta fall var endast böckernas värde beskrivna i en enda klump-
summa. Ofta var värdet på böckerna mycket lågt, men det är inte bokens 
värde som är intressant i denna analys, utan det intressanta är om det fanns 
böcker överhuvudtaget.77 Att böcker visar på ett kulturellt kapital är inte i sig 
självt givet. Det är först om omgivningen ser värdet av böckerna som ett 
kulturellt värde som de går att kategorisera som kulturellt kapital.78 Frågan är 
alltså om det finns anledning att tro att böcker betraktades som värdefulla 
bland borgare på 1700-talet.  

En tidigare undersökning av bokinnehav bland 1700-talets handelsmanna-
familjers visar att handelsmännens roll som förmedlare av konst och litteratur 
var stor. De hade inte sällan omfattande ett bibliotek i sina hem där nya verk 
ofta förekom.79 Av detta kan jag sluta mig till att det fanns ett värde i ägandet 
av böcker. Det visar inte minst bouppteckningen efter Thomas Plomgren vars 
böcker fanns på en särskild förteckning och skulle ärvas av sonen Carl Fredrik 

                                                      
76 Andersson, G (kommande) s. 186 f. 
77 Jarrick, A (1992) kapitel 3 visar bokproduktionen under 1700-talet, samt förekomsten av 
böcker i borgarhem i Stockholm under århundradet. 
78 Det är vad Bourdieu skulle kalla det symboliska värdet, se diskussion ovan i kapitlet. 
79 Dalhede, C (1991) s.111 f. 
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von Plomgren. Värdet av böckerna utgjorde ingen stor summa men visar 
värde.80 

Det förekom böcker i de flesta hem, i 77 av 92. I de fall där böckerna be-
skrivits med titlar visar det sig att religiös litteratur var vanligt: biblar, postillor 
och psalmböcker. En del uppslagsverk kan också urskiljas. Böckerna hade 
som sagt ett lågt ekonomiskt värde och var därför på intet sätt förbehållet 
endast de ekonomiskt rikare hemmen. Tvärtom var det fler hem från den 
grupp som räknats bland de mest välbärgade som saknade böcker än bland 
dem som hade minst pengar. De med god ekonomisk ställning hade kanske 
inte i samma utsträckning behov av att visa upp ett kulturellt kapital, de 
kunde genom dyra och vackra möbler manifestera sin ställning. För de med 
mindre tillgångar kunde böcker vara ett sätt att manifestera att de också hade 
kapital, ett kulturellt sådant. De kanske inte hade valnötsskåp med mahogny-
skivor men de hade i alla fall bildning och smak.  

Efter endast tre grosshandlare förtecknades musikinstrument. I de tre fallen 
rörde det sig om olika typer av pianon. De ekonomiska tillgångarna skiljer 
sig i de tre familjer där musikinstrument var upptagna, det verkar således 
inte vara ett innehav som var kopplat till den finansiella situationen. 

Bildning är ett tecken på kulturellt kapital. Men det behöver inte enbart 
vara musikinstrument och böcker som visar på bildning. Även ett intresse för 
vetenskap kan öka det kulturella kapitalet. I den här studien finns framförallt 
två personer som hade föremål hemma vilka visade på stort vetenskapligt in-
tresse. Den ene hette Samuel Worster och hans bouppteckning är från 1747. 
Joakim Grabien hette den andre och hans förrättning gjordes nästan 50 år 
senare, år 1795.  

Samuel Worster hade flera matematiska instrument hemma, till exempel 
en parallellinjal, vilket måste kopplas till ett intresse för vetenskap. Worsters 
dotter Elisabeth var gift med uppfinnaren Mårten Triewald som byggde den 
första ångmaskinen i Sverige. Triewald hade dessutom varit betjänt åt 
Worster. Förutom det naturvetenskapliga intresset som uppvisas i Worsters 
bouppteckning fanns också en rad böcker på engelska; fem volymer av 
Shakespeare, Machiavelli, flera verk om engelsk historia och mycket religiös 
litteratur med mera. Hans materiella tillhörigheter samt hans sociala band 
med Triewald visar ett stark kulturellt kapital.81 

I bouppteckningen efter Joakim Grabien som alltså företecknades på sent 
1700-tal noteras objekt som inte finns med i andra förteckningar. Det var 
bjekt som visar på både ett modernt tänkande och ett intresse för vetenskap. 
Förutom att det i hemmet både fanns termometer, barometer och eldstål 
fanns där också en kamera obscura samt ett biljardspel. Ingen av föremålen 

                                                      
80 Bouppteckning efter Thomas Plomgren, BoU (SSA): 1756:3/577. 
81 Bouppteckning efter Samuel Worster, BoU (SSA), 1747/2:271. Se Brötje, A-M (1942) s. 96. 
Se också ”Triewald, Mårten 2” (1955) för uppgifter om Triewalds gärningar samt relation till 
Worster. 
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var nya uppfinningar men det fanns inte i andra grosshandlarhemmen. 
Grabien hade också kartor, böcker och glober i sitt hem, vilket också visade 
på bildning.82  

Worster och Grabiens intressen för det matematiska och det tekniska 
bottnade i det i allmänhet ökade intresset för naturvetenskapliga spörsmål. 
Intresset hade börjat växa fram internationellt under 1600-talet och ledde till 
både ny kunskap inom olika vetenskapsområden och till diskussioner om 
nyttan med fri forskning.83  

Tillgångar och kapital 
Konsumtion kan ske på ett strategiskt sätt. Placeringen av tillgångar kan 
förstärka frånvaron av en ekonomisk förmögenhet. Föremål som införskaffats 
för att förstärka en viss karaktär hos individen bör betraktas som strategiska 
investeringar. Vissa föremål var dyra och krävde en god ekonomisk situation 
och kunde därmed genom sin blotta existens förmedla att ägaren hade en 
solid ekonomisk ställning. Andra föremål var betydligt billigare men kunde 
till exempel visa personens kulturella kapital. Att det i de välbärgade hemmen 
fanns lösöre till ett större värde än i andra hem är inte konstigt. En jäm-
förelse av värdet på lösöret mellan olika förmögenhetsgrupper skulle därför 
inte leda till att de strategier som användes blir tydligare. Hur många inom 
varje grupp som var ägare av olika typer av föremål säger mer om huruvida 
strategierna mellan grupperna skiljde sig åt. 

Tabell 6.5 visar hur många grosshandlare som ägde föremål och kan så-
ledes visa olika typer av manifestation. Föremål som förekom i alla hem, 
som till exempel linne, har uteslutits. Glas och porslin är ting som ingår men 
jag har bara räknat med de hem där det fanns minst ett halvt dussin tallrikar 
och glas. Mindre mängder innebar föga möjligheter till bjudningar och därmed 
till någon manifestation. 
 
Tabell 6.5. Procentuell andel inom varje taxeringsgrupp som innehade olika 
typer av föremål. 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 
Juveler 66 46 72 79 
Silver 94 100 72 89 
Porslin 100 64 86 75 
Glas 44 57 63 54 
Bestick 22 42 50 54 
Böcker 94 89 81 70 
Tavlor 28 28 45 29 
Vagn 28 32 59 75 

Källa: JK (SSA) . BoU 1747–1812, Svea hovrätt (RA) samt Gimo bruksarkiv volym 381. 
Anm.: Grupp 1 taxerade mellan 15–120 dkm, grupp 2: 121–240 dkm, grupp 3: 241–450 dkm, 
grupp 4: 451–2300 dkm. 
                                                      
82 Bouppteckning efter Joakim Grabien, BoU (SSA): 1795/4:945 
83 Fränsgmyr, T (2000) s. 123. 
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Många föremål förekom mer frekvent i de välbärgade hemmen, vilket var 
förväntat. Vagnar var till exempel vanligare och vanligare ju rikare gruppen 
var. Likadant var det med besticken och juvelerna, förutom i grupp 2 där det 
var mindre vanligt med juveler än i grupp 1. Vagnar var dyra investeringar 
och de flesta i Stockholm klarade sig säkert utan. Juveler var också dyrbart 
och besticken var fortfarande relativt nya, vilket kan ha medfört att de som 
hade det mindre väl beställt såg det som onödigt, man hade klarat sig utan 
hittills. 

Vissa föremål var vanligare i de mindre välbeställda hemmen, som ex-
empelvis porslin vilket, fanns i alla bouppteckningar från grupp 1. Porslin 
behövde inte var så dyrt i inköp men gav däremot möjlighet att bjuda till 
middagar. Genom middagsbjudningar kunde de stärka sina sociala kontakter 
samtidigt som familjen kunde manifestera sig själv som värdar och öppna 
sitt hem för personer de önskade ha kontakt med. Intressant att notera är 
dock att glas var mer vanligt bland de förmögnare. Det var inte alls lika stor 
andel i grupp 1 som ägde porslin som också ägde glas. Glasen var, liksom 
besticken, en nyare företeelser och för den som i större utsträckning behövde 
tänka på sina omkostnader kan det vara ett större steg att investera i nymo-
digheter. 

Även böcker förekom oftare i mindre förmögna hem. I grupp 1 hade alla 
utom en person böcker. Om en person inte hade råd att äga de senaste och 
mest påkostade möblerna kunde han eller hon istället stärka sitt kulturella 
kapital genom bokinnehav. Andersson diskuterar runt värdet i att äga ett 
kulturellt kapital och menar att ett frivilligt avstående från kulturella ting kan 
tolkas som att de med goda ekonomiska resurser inte ansåg att de behövde 
manifestera också i ett kulturellt intresse. På detta sätt sker en exkludering 
gentemot de grupper som inte hade möjlighet till dyrbara möbler, den eko-
nomiska eliten markerar att det kulturella kapitalet inte värdesätts. Andersson 
skriver också att avsaknaden av tecken på kulturellt kapital kan hänga samman 
med att det inte var samma grupper som hade den största ekonomiska 
tillgångar som hade tillgång till utbildning. På så sätt stängdes de utan 
utbildning ute från möjligheten att skaffa sig kulturellt kapital.84 Värdet i att 
äga böcker för de mindre bemedlade är således svårt att uttala sig om utan att 
ha en ökad förståelse för hur hela gruppen såg på bokinnehav. 

Tavlor, vilket kan ses som tecken på kulturellt kapital, var lika vanligt fö-
rekommande i alla grupper utom i den tredje, där påtagligt många fler ägde 
tavlor. Tavlans bild kan vara ett sätt för innehavaren att placera sig ett större 
sammanhang, vilket jag diskuterade ovan. För den grupp som närmast grän-
sade mot den mest förmögna var detta troligen viktigt. De hade inte den 
bästa ekonomiska situationen men kunde genom att avporträttera sig själva, 
eller ha bilder på kungafamiljen, visa att de var värda att ta på allvar. 

                                                      
84 Andersson, G (kommande) s. 224. 
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Hittills i kapitlet har konsumtionen diskuterats för sig eller jämförts mellan 
förmögenhetsgrupperna. En annan viktig aspekt är den tid som förflöt från 
det att den första bouppteckningen förrättades tills den sista kom till. 

I kapitel 3, där värdet på de samlade tillgångarna diskuterades, stod det 
klart att med tiden blev grosshandlarnas tillgångar allt mindre. Frågan är då 
om konsumtionen förändrades över tid. I diagram 6.1 har jag jämfört hur stor 
andel olika föremål utgjorde av grosshandlarens totala tillgång. För varje tio-
års period som bouppteckningarna förrättades har ett genomsnittligt värde 
för varje föremålskategori räknats fram. Vissa kategorier har inte tagits med, 
som till exempel åkdon. Kategorin utgör en sådan försvinnande liten del av 
personernas totala tillgångar. Till kategorin bohag har förutom möbler också 
allehanda föremål som hörde till köket räknats in. I kategorin ädla metaller 
ingår förutom guld och silver också juveler och nipper. 

Det sammanlagda värdet för de olika föremålen var i varje kategori högre 
under den första perioden än under den sista, vilket sammanfaller med att 
tillgångarna sjönk under hela perioden. 

Diagram 6.1 visar att med tiden minskade fordringarnas andel av de totala 
tillgångarna medan aktierna och fastigheternas andel ökade. Istället för att 
låna ut till olika personer investerade grosshandlarna i föremål som inte stod 
i något personligt förhållande till någon annan individ, exempelvis just 
fastigheter. Konsumtionen var inte bara strategisk när individerna behövde 
markera sin ställning i samhället, den förändrades över tid till att bli mer 
opersonlig. Den genomsnittliga åldern för de som dog under den senaste 
undersökta perioden, 1790–1812, var högre än under de tidigare perioderna.85 
Därför skulle det kunna anföras att den minskade andelen fordringar berodde 
på en lägre aktivitet. Mot detta står att andelen varor hos dem som dog under 
den sista perioden inte var mindre i jämförelse med de andra.86 Den fasta 
egendomens ökade andel av den totala konsumtionen skulle kunna förklaras 
med den inflationen som ökade från 1790-talet. Med ökade inflation kan 
investeringar i fast egendom vara ett bättre ekonomiskt val än investeringar i 
exempelvis fordringar.87 

Historikern Ylva Hasselberg som också har ett förändringsperspektiv i 
studien om Furudals bruk, menar att det personliga och det sociala i ekonomin 
fortsätter att vara viktig under åtminstone första halvan av 1800-talet.88 I sin 
studie om förändringen i affärsverksamheten under ett sekel från 1765–1869 
menar historikern Stefan Lundblad att förtagarens person i verksamheten blir 

 
                                                      
85 Genomsnittsåldern för grosshandlarna som boupptecknades under de tre första perioderna 
var när de dog mellan 61 och 65 år. Den fjärde perioden var genomsnittsåldern 72 år och den 
sista 78 år. 
86 Se kapitel 5, avsnittet Aktiv in i det sista, där variabler som varor och fordringar anförs som 
tecken på en aktiv ekonomi. 
87 Fritz, S (2002) s. 39 resonerar om köp av fast egendom under 1790-talet. 
88 Hasselberg, Y (1998) s. 284. 
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Diagram 6.1. Procentuell fördelning av tillgångar på olika förmålskategorier. 
Jämförelse mellan olika tidsperiod. (N=92). 
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Källa: JK (SSA) BoU 1747–1812), Svea hovrätt (RA) samt Gimo bruksarkiv volym 381. 
Anm.: Under perioden 1747–1759 upprättades 21 bouppteckningar, perioden 1760–1769 
upprättades 30, perioden 1770–1779 15 stycken, perioden 1780–1789 17 stycken och under 
perioden 1790–1812 upprättades 9 bouppteckningar. 

 
 

mindre intressant i företaget. Istället ses varans kvalité som garant för en tro-
värdig verksamhet. Lundblad menar att förändringen blir tydligt från och 
med 1840-talet. Affärsverksamheten blir med tiden mindre personlig.89  

De bouppteckningar som har analyserats för den sista perioden är få till 
antalet, bara nio stycken. Så få bouppteckningar gör förstås att varje enskild 
förrättning får större genomslag. Om ett större antal bouppteckningar hade 
varit tillgängliga och resultaten blivit desamma hade det visat på en förändring 
i det ekonomiska beteendet. Från ett traditionellt beteende där ekonomin var 
integrerad med andra personer till ett rationellt beteende med mer opersonliga 
investeringar. Den förändring Lundblad ser i ekonomiskt agerande förlägger 
han först till en betydligt senare tid, 1840-tal.  

Diagram 6.1 visar att det inte bara är andelen fastigheter som ökade, även 
andelen bohag och kläder var större än under flera av de andra perioderna. 
Detta kan tolkas som att det personliga, vilket Lundblad och Hasselberg 
framhäver, fortfarande var viktigt under denna period. Genom ett inbjudande 
hem och eleganta kläder kunde grosshandlarna öka sitt sociala kapital och på 
så sätt förbättra sin situation som handelsmän.  

                                                      
89 Lundblad (2007) s. 241 ff. 
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Sammanfattning 
I kapitlet Strategisk konsumtion har jag diskuterat hur grosshandlarna kon-
sumerade för att vinna fördelar och/eller manifestera sin ställning. Konsumtion 
har många funktioner förutom att den svarar för en människas nödvändiga 
behov. Genom rätt typ av konsumtion kan inte bara en persons ställning 
manifesteras, konsumtionen kan också skapa sammanhållande band inom en 
grupp. Syftet med kapitlet har varit att analysera grosshandlarnas konsum-
tion utifrån de tillgångar personerna hade. Jag har använt mig av Bourdieus 
kapitalbegrepp för att visa vilken typ av kapital olika föremål kan framhålla 
hos ägaren.  

Huset var ett sätt för grosshandlarna att visa sin ekonomiska och sociala 
ställning, därför började kapitlet med en undersökning som beskrev var i 
staden grosshandlarna hade sina verksamheter och bostäder. Taxeringsmässigt 
var Stockholm under den period som beskrivs här uppdelad i sex olika delar, 
Norrmalm, Södermalm och fyra delar i Staden. Staden utgjordes av det som 
idag kallas Gamla stan, i begreppet ingick också Riddarholmen. Staden var 
indelad i de östra, södra, inre och västra kvarteren.  

De grosshandlare som betalade skatt år 1750 har fördelats geografiskt 
efter hur hög taxering de hade. Eftersom människor i Stockholm tenderade 
att flytta en del under 1700-talet valde jag att studera vilken adress gross-
handlarna hade endast för ett år, 1750. Av den anledningen studerades inte 
heller alla som ingår i avhandlingen. Istället för 122 personer är det 109 som 
har placerats på kartan. 

Personerna markerades på en karta dels för att undersöka om det fanns 
vissa delar av staden där koncentrationen av grosshandlare var större, dels för 
att undersöka om det fanns vissa kvarter som beboddes i högre utsträckning 
av högt taxerade grosshandlare än lägre taxerade grosshandlare. Flest gross-
handlare bodde inne i Staden framförallt i den södra delen; av malmarna var 
det i första hand Södermalm som beboddes. De södra delarna i Staden var 
också den del där det bodde flest människor som betalade en hög skatt. Östra 
delen av Staden har traditionellt uppfattats som den del där de välbärgade 
handelsmän bodde. Den här undersökningen visar att det inte förhöll sig så. 

Taxeringslängderna ger inga uppgifter om egendomsförhållanden av fastig-
heterna, det gör dock bouppteckningar. För att få information om i vilka 
områden grosshandlarna köpte hus har bouppteckningarna analyserats. Fas-
tighet någonstans i Stockholm ägdes av 65 grosshandlare. De allra flesta, 
ägde fastighet inne i staden. De mest förmögna ägde hus i stadens södra del. 
Mot slutet av 1700-talet ökade antalet grosshandlare som ägde fastighet på 
malmarna. 

De nätverk som grosshandlarna tillhörde har tidigare i avhandlingen 
analyserats utifrån både sociala och ekonomiska förhållanden. I detta kapitel 
har de också beskrivits utifrån geografisk närhet. Undersökningen visade att 
släktingar var spridda över staden. De som bodde i Stadens södra delar hade 
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fler kontakter med andra personer inom samma kvarter än vad personer i 
andra kvarter hade med sina närboende.  

Fastigheten kan vara såväl en ekonomisk investering som en investering i 
framhävandet av sin egen ställning. Föremålen i bouppteckning kunde på 
samma sätt ha flera olika värden. Jag har använt begreppen: bruksvärde, 
bytesvärde och socialt värde. Bruksvärdet består i tingets rena nytta, en stol 
att sitta på, en tallrik att äta från. Bytesvärdet är det värde en vara har i andra 
hand. Föremål som kan avyttras då kontanterna tryter. Det sociala värdet är 
det värde som innehavaren får i anseende. Hemmen var fulla med föremål 
som besatt enstaka eller alla av dessa värden. 

Vissa tillgångar har jag dock betraktat som främst föremål som använts i 
näringsverksamheten eller i hushållsekonomin. Dit hör bland annat aktier 
och skeppsparter. Investeringar i aktier och skeppsparter var ett sätt att 
sprida sina risker samtidigt som stora vinster kunde göras. Ju mer förmögen 
grosshandlaren var desto vanligare var det att äga aktier eller skeppsparter. 
Aktier och skeppspartens genomsnittliga värde ökade dock inte med förmö-
genhet. De personer som tillhörde den näst mest förmögna gruppen hade i stor 
utsträckning aktier men till ett jämförelsevis lågt värde. Deras möjligheter att 
lägga stora summor pengar på aktier var inte lika goda som de mest 
förmögnas. Trots det fanns aktier i flera hem och aktieinnehavet visade en 
ekonomisk medvetenhet som denna grupp troligen hade behov av för att 
inkluderas med de rikaste. 

Trots att den ekonomiska differentieringen bland grosshandlarna var stor 
återfanns ungefär samma lösa föremål i hemmen. Många hade både 
skrymmande möbler i moderiktiga träslag hemma, gott om servetter och 
flera tallrikar och glas. Mängden och det samlade värdet på föremålen ökade 
naturligtvis med förmögenhet men i de allra flesta hem fanns möbler som 
kan betraktas som statusföremål, exempelvis speglar med förgyllda ramar. 

De föremål som visade tecken på personernas kulturella kapital, böcker, 
tavlor hade sällan ett högt ekonomiskt värde och kunde därför införskaffas 
av de flesta. De gav på så sätt en möjlighet för de grosshandlare som inte 
hade de mest praktfullt möblerade hemmen att skaffa sig annat kapital, ett 
kulturellt kapital. Musikinstrument som också visar på bildning var dock 
mycket sällsynt förekommande. 

Dyra och nya saker, som vagnar, glas och bestick, fanns oftare i de hem 
som hade en god ekonomisk ställning. Jämförelsevis billiga föremål men 
som visade tecken på socialt och kulturellt kapital fanns i större omfattning i 
de mindre bemedlade hemmen. 

Om konsumtionen analyseras över tid är det mest anslående att konsumtion 
som handlade om integrering med andra individer, som till exempel 
fordringar, minskade över tid medan investeringar i fastigheter och aktier 
ökade. Konsumtionen blev över tiden mindre inriktad på personliga kontakter. 
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KAPITEL 7 

Inkluderande invandrare? 

Antonio tog kontakt med ockraren Shylock för att kunna få tag på pengar att 
låna ut till Bassiano. Shylock, kunde på grund av sin judiska tro låna ut pengar 
mot ränta vilket de kristna inte fick, och lånade Antonio 3 000 dukater. 
Shylock blev den store förloraren i Shakespeares pjäs. Han förlorade inte 
bara de pengar Antonio lånat, han förlorade allt han ägde och tvingades 
dessutom att döpas till kristen tro. Shylock tillhörde därefter inte den judiska 
delen av staden.  

Det här kapitlet ska behandla en särskild grupp av grosshandlare. Det var 
en grupp som själva genom att sluta sig samman och genom denna sam-
manslutning hade möjlighet att skapa starka band med personer som hade 
samma bakgrund. Den grupp jag syftar på är de personer som var med i 
Stockholms tyska församling. Att grosshandlare som var verksamma i Sverige 
under 1700-talet ofta hade utländsk härstamning är välkänt.1 Vad som inte är 
lika välkänt är vad denna härstamning hade för betydelse för grosshandlarens 
agerande. Hypotetiskt utgjorde medlemskapet i den tyska församlingen en 
grund till nätverk. Var det så? Gifte sig församlingsmedlemmarna i Tyska 
kyrkan med varandra? Skedde utlåning mer frekvent inom församlingen än 
utanför? Konsumerade de på ett sätt som ytterligare förstärkte en samman-
hållning? Syftet med kapitlet är att analysera om denna särskilda grupps 
strategier skiljde sig från andra grosshandlares och om det nätverk de ingick 
i också återspeglades i bland annat deras äktenskapsmönster. 

Under medeltiden räknar man med att bara en femtedel av borgarna i 
Stockholm var svensk. Framförallt var det tyska inslaget stort. Till exempel 
var den första borgmästaren som är känd i Stockholm ursprungligen tysk. 
Det var i första hand handelsmän från Tyskland som kom till Sverige. Det 
kom även hantverkare men dessa var färre till antalet. Till skillnad från andra 
städer i Sverige höll sig tyskarna mer eller mindre för sig själva i Stockholm.2 
Under 1700-talet tycks dock de som var med i tyska församlingen efter några 
generationer ha acklimatiserat sig helt till det svenska samhället. Efter ungefär 
tre generationer var det vanligt att de valde att tillhöra andra församlingar.3 
                                                      
1 Se till exempel Hamilton, J (1949), Samuelsson, K (1951) bland annat s. 38, Müller, L 
(1998). Hayen, M (1994) behandlar enbart utländska köpmäns giftermålsmönster i Stockholm 
under 1700-talet. 
2 Svanberg, I & Tydén, M (1992) s. 38 ff. 
3 Willers, U (1945) s. 186. 
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Även andra nationaliteter än tyskar kom till Sverige. Från Brittiska öarna 
kom handelsmän under 1600-talet och 1700-talet och bosatte sig framförallt 
i Göteborg men också i Stockholm. Tidigt i svensk historia invandrade också 
franska och holländska köpmän till landets städer.4 

Under Hansatiden hade tyska köpmän i Stockholm slagit sig samman i 
S:t Gertruds gille som under 1500-talets andra hälft omvandlades till kyrka 
där Stockholms tyska invandrare samlades.5 Kyrkan drevs av en luthersk tros-
uppfattning som överensstämde med den svenska statskyrkans. Detta var 
nödvändigt då det inte förrän år 1781 blev möjligt för främmande trosbekän-
nare att utöva sin religion i Sverige. Visserligen hade det redan 40 år tidigare 
lättats på reglerna men endast för anglikanska och reformerta rörelser.6 I och 
med riksdagen i Västerås 1527 beslutades det att all predikan i Sverige skulle 
hållas på svenska och inte, som tidigare varit fallet, på latin. Den tyska 
befolkningsgruppen som inte alltid förstod det svenska språket anhöll då om 
att få hålla gudstjänst på sitt eget språk vilket de fick. De nya församlingarna 
som bildades i flera städer blev en del av den svenska statskyrkan och präs-
terna likställdes med de svenska.7 

Vanligen var en församling grundad på församlingsmedlemmarnas boen-
deort och kallades därmed territoriell. De församlingar som bildades utifrån 
särskilda karaktärsdrag kallades icke-territoriella eller personella församlingar. 
Icke-territoriella församlingar kunde vara baserade på exempelvis nationalitet 
eller på yrke. I Stockholm fanns till exempel hovförsamlingen som samlade 
de personer som var knutna till hovet.8 Till tyska församlingen i Stockholm 
var det från början tänkt att de personer som var födda i Tyskland och som 
inte förstod det svenska språket skulle ha möjlighet att söka sig. Men även 
de tyskar som hade lärt sig det svenska språket fick vara kvar i församlingen. 
Församlingen var också öppen för andra icke-svensktalande personer även 
om de inte härstammade just från Tyskland. De som var födda i Sverige och 
hade minst en tysk förälder kunde välja att vara med i den tyska försam-
lingen eller i en svensk. Däremot var det inte tillåtet för svenskar att vara 
medlemmar i den tyska församlingen.9  

I Stockholm fanns flera personella, eller nationella som de ibland kallats,10 
församlingar. Förutom den tyska fanns också den finska, den holländsk-
reformerta och den fransk-reformerta. I den här undersökningen utgår jag 
från den tyska församlingen därför att den helt enkelt var den största av de 

                                                      
4 Arnstberg, K-O & Ehn, B (1976) s 19 f. 
5 ”Tyska kyrkan” (1995). 
6 Lext, G (1984) s. 33. 
7 SOU 1947:56 s. 20 f. 
8 Lext, G (1984) s.50 f. 
9 SOU 1947:56 s. 69 f. 
10 SOU 1947:56 omnämner församlingarna som samlade människor med annat språk än 
svenska som modersmål för nationella församlingar. 
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nationella församlingarna. Anledningen till att jag vill beskriva den största 
församlingen är att det annars blir svårt att diskutera sammanhållning och 
gruppering i ett nätverksperspektiv. I de andra församlingarna var det så få 
medlemmar att det inte blir möjligt att se något mönster. I den holländsk-
reformerta till exempel var inte mer än 20 familjer medlemmar under 1740-
talet.11 Dessutom är det endast den tyska församlingens kyrkböcker som finns 
att tillgå i någon större omfattning. Från denna församling finns dopböcker, 
dödböcker och vigselböcker från hela 1700-talet att tillgå. Det är främst ge-
nom kyrkböckerna jag kan få kunskap om hur många grosshandlare som 
tillhörde församling och hur stark sammanslutningen var. Från den holländsk-
reformerta församlingen är det endast dopböcker som går att studera. 

Påtvingat och frivilligt utanförskap 
De individer som hade utländsk härstamning hade i teorin möjlighet att välja 
om de ville tillhöra den tyska församlingen eller inte. Det är dock värt att 
fundera lite på hur fritt detta val var. Vad innebar det att komma som invand-
rad köpman till Stockholm på 1700-talet? Var de välkomna i andra miljöer 
eller betraktades de med misstänksamhet av den infödda befolkningen och 
kände de sig därför mer eller mindre mot sin vilja hänvisade till en egen 
miljö? Det kan också förhålla sig på motsatt sätt. Genom att självvalt sluta 
sig samman och inte ingå i den stora gruppen grosshandlare kunde de vinna 
fördelar. Flera forskare har tidigare diskuterat dessa frågor. 

Historikern Anders Florén har visat på vilka vinster det innebar för in-
flyttade valloner att hålla sig för sig själva. På så sätt kunde de bevara sina 
yrkeshemligheter och på så sätt få ett högt värde på arbetsmarknaden. Det 
kan ses som en maktstrategi från vallonernas sida. I vissa delar av landet 
kunde dock inte denna strategi användas. Då användes istället strategin att 
integrera sig med de redan verksamma smederna; skapa likhet.12 Vallonerna 
kunde således välja strategi beroende efter hur deras möjlighet att utöva sitt 
yrke blev mest gynnsam, genom att sluta sig samman eller genom att bli en 
del av det samhälle de kom till. Förutsättningarna för att de skulle kunna 
välja hålla sig för sig själva var goda då deras arbete och kunskaper efterfrå-
gades dit de kom. På liknande sätt kan den invandrade grupp köpmän som 
kom till Stockholm diskuteras. De hade möjlighet att, om de ville, exkludera 
de övriga grosshandlarna, eftersom de tillhörde en grupp som genom sin 
verksamhet var eftertraktad och behövde därför inte verka tillsammans med 
andra. Deras gemenskap byggde kanske snarare på klass än på etnicitet. 
Grosshandlarna hade hypotetiskt en liknande situation. 

                                                      
11 Register till Holländsk-reformerta församlingen, inledningen. 
12 Florén, A (1998) s. 17 ff. 
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Den tyska församlingen i Stockholm var exkluderande för svenskarna, 
medan de som hade tysk härstamning kunde välja att vara med i församlingen. 
Här finns alltså ett utmärkt underlag för att analysera hur nätverkskontakter 
byggdes och med vilka. Valde de köpmän som genom sin möjlighet att vara 
med i Tyska kyrkan att sluta sig samman och därigenom utestänga de övriga 
grosshandlarna?  

En grupp som är distanserad från det resterande samhället tenderar att 
hålla ihop inbördes. Gruppen hålls ihop av det utanförskap som upplevs, 
men också av att det i minoriteter kan uppstå möjlighet att utveckla sin egen 
kultur. En sådan utveckling innebär inte bara en starkare sammanhållning 
utan kan också innebära en starkare inkludering. Gruppen kan väljas att inte 
se sig som en del av det övriga samhället. De kan också ofrivilligt utestängas 
från övriga samhället. De kulturella olikheterna gör det svårare för dem att 
inkluderas i samhället utanför gruppen. Den sammanhållning som uppstår i 
minoriteter stärker banden mellan gruppmedlemmarna. Tilliten inom grup-
pen ökar genom detta utanförskap. Lojaliteten inom en grupp kan komma att 
begränsa individens handlingsutrymme. Om en person själv inte upplever att 
hon står utanför samhället men är född in i en minoritet kan pliktkänslan 
gentemot minoriteten bli hämmande för henne. Hon ställs inför valet att vara 
lojal mot gruppen och åtnjuta de fördelar ett sådant nätverk ger eller att gå 
utanför gruppen och identifiera sig med grupperingar utanför. Hur olika in-
divider vill agera kan förstås skilja sig åt inom en grupp vilket kan komma 
att leda till tvång där lojaliteten gentemot gruppen går före individens vilja.13  

Tidigare forskning har visat hur människor som på grund av sin religiösa 
tro levt i ett utanförskap har hjälpt varandra att bli framgångsrika företagare.14 
Medlemmarna i den tyska församlingen kanske inte behärskade det nya språ-
ket, de hade kanske andra kulturella seder som skiljde sig från de inhemska 
köpmännen, vilket kunde leda till ett utanförskap. Men det kunde också leda 
till en känsla av gemenskap med andra i samma situation. Denna gemenskap 
kunde resultera i ett engagemang att hjälpa människor som uppfattades som 
likasinnade. 

Tidigare forskning har visat att redan etablerade etniska nätverk var till 
gagn för nya invandrare som hade möjlighet att genom dessa skapa kontakter 
och få anställningar. Genom att hjälpa en nyanländ invandrare stärktes den 
koloni som redan fanns på stället samtidigt som nya lojala förhållanden skapas 
mellan de redan etablerade, de nyanlända och de nyanländas släkt och familj 
i hemlandet.15  

                                                      
13 Portes, A & Sensenbrenner, J (1993) s. 1329 ff. 
14 Prior, A & Kirby, M (1993) s. 70 ff. 
15 Schweitzer, R (2003) s. 162. Se också Gerlach, F (2003) som studerat den tyska församling-
ens under 1800-talet och menar att församlingen hade en mångsidig föreningsverksamhet 
vilket skapade band mellan medlemmarna. 
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Finns det då något i tidigare forskning som tyder på att medlemmarna av 
den tyska församlingen skulle betraktas med skeptiska ögon av dem som inte 
tillhörde församlingen? Ekonomisk-historikern Jeanna Hamilton menar att 
den officiella näringspolitiken under 1700-talet i högre utsträckning välkom-
nade inflyttade näringsidkare än vad enskilda personer och korporationer 
gjorde som var mer avvaktande då de befarade konkurrens mot sin egen 
verksamhet.16 Hamilton visar också att invandrade handelsmän i Göteborg 
för att vinna burskap i regel fick erlägga högre summa än vad inhemska han-
delsmän gjorde. Det kunde vara fem gånger så mycket, eller mer. Detta för-
klaras med att inom handelssocieteten fanns en rädsla för att om burskapet 
vanns för lätt skulle snart den invandrade handelsmannen flytta tillbaka till 
sitt födelseland och därmed beröva Sverige den förmögenhet han hunnit 
tjäna ihop. Kravet på lojalitet mot Sverige fanns under 1700-talet, och det 
krävdes också att det svenska språket skulle behärskas, inte minst av dem 
som blev invalda i riskdagen17 Hamilton visar att i vissa situationer 
behandlades de invandrande handelsmännen annorlunda men att de överlag 
välkomnades i landet. 

Medlem eller inte medlem 
I det här kapitlet använder jag mig av en komparativ metod för att få kunskap 
om vilka eventuella skillnader det fanns mellan de grosshandlare som valde 
att vara med i Tyska kyrkan och de som inte var med i Tyska kyrkan. Då en 
jämförande analys används är det viktigt att inte ha för många variabler och 
att variablerna är väl avgränsade. För att en avgränsning ska var möjlig 
måste variablerna preciseras, vilket åstadkoms genom kategoriseringar. 
Dock måste försiktighet iakttagas i samband med kategoriseringar. Det är 
långt från säkert att de personer som kategoriseras skulle hålla med om min 
definition. Genom att identifiera och kategorisera personer som inte har 
någon möjlighet att påverka hur jag identifierar finns risken att jag formar 
den tid jag vill beskriva på ett nytt sätt.18 Nedan presenteras hur jag skilt ut de 
grosshandlare som tillhörde tyska församlingen från dem som inte gjorde det.  

För att få reda på vilka grosshandlare som var medlemmar av den tyska 
församlingen har jag använt mig av församlingens register till kyrkböcker. 
Kyrkböckerna kan betecknas som register över händelser som berör kyrkans 
församling. De kyrkböcker som tar upp primära uppgifter är: dop-, vigsel-, 
och begravningsböckerna. Böckerna som registrerar döpta och födda har i 
första hand givit upplysningar om de beskrivna grosshandlarnas barn. De 
grosshandlare som har återfunnits i de ovannämnda böckerna har kategoriserats 

                                                      
16 Hamilton, J (1949) s. 10. 
17 Hamilton, J (1949) s. 21 ff. 
18 Se Müller, L & Novaky, G (1997) för en diskussion om komparativ metod. Se också 
diskussionen om faran med kategoriseringar i kapitel 1 avsnittet, Hur studera agerande? 
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som tillhörande den tyska församlingen. De som inte återfunnits i böckerna 
behandlas som tillhörande någon av de andra församlingarna i Stockholm. 
Denna indelning är dock inte fullkomligt oproblematisk. Det är möjligt att 
vissa grosshandlare hamnar i fel kategori. Om en person flyttade till Stock-
holm som vuxen finns denne inte med i födelse- och dopböckerna. Om 
samme person redan är gift, inte får barn och senare i livet flyttar från 
Stockholm återfinns denne inte i någon av källorna. En sådan person syns 
inte i källorna och jag kan därför inte veta om han/hon var medlem i den 
tyska församlingen eller inte. 

Barn som dog snart efter förlossning kunde i teorin också missas att regi-
streras. Ett barn skulle enligt kyrklagen döpas senast den åttonde levnads-
dagen, i annat fall kunde föräldrarna straffas. Då dopet var genomfört skulle 
detta införas i kyrkboken. Om föräldrar vägrade att döpa sitt barn kunde 
tvångsdop bli aktuellt.19 De barn som kan ha fötts men inte återfinns i 
födelseböckerna är alltså med största sannolikhet de barn som dog inom sin 
första levnadsvecka. Men det troligast är att även dessa barn registrerades 
vilket innebär att alla personer som fick barn i Stockholm bör återfinnas i 
dopböckerna. 

Då det gäller anteckningarna i dödböckerna kan det finnas ett större bortfall 
eftersom personer som dog och begravdes på andra ställen än hemorten 
sällan blev antecknade i församlingens kyrkbok. Det innebär förstås att sol-
dater som dog i fält inte finns med i dödböckerna,20 inte heller de som av 
någon anledning (självmord, avrättning) inte begravdes i vigd jord finns med 
i böckerna.21 Dock tror jag inte att dessa fakta påverkar min undersökning i 
någon större utsträckning, då soldater inte ingår i undersökningen och de 
som eventuellt tog livet av sig knappast lär ha varit fler här än i någon annan 
grupp. Att jag däremot missar några personer i dödböckerna för att de flyttat 
från staden och dött på annan ort är mer tänkbart. Ett visst bortfall är således 
tänkbart.  

Ett annat källkritiskt problem är att flera personer har funnits med i både 
tyska församlingens register och i andra församlingars register. Till exempel 
grosshandlare Bernhard Burmeister som registrerades som död både i tyska 
församlingens begravningsbok 1747–1791 och i Riddarholmsförsamlingens 
död- och begravningsbok 1738–1807. Det råder ingen tvekan om att det är 
samme person då han i båda registren anges ha begravts år 1759 i maj månad, 
dock den 22:dra enligt tyska församlingen och den 23:dje enligt Riddar-
holmsförsamlingen. Förklaringen till att samma person återfinns i två 
församlingsböcker kan vara att personen tillhörde en församling men 
begravdes i en annan församling. I sådana fall noterades det i båda försam-
lingarnas kyrkböcker.  
                                                      
19 Lext, G (1984) s. 123 f. 
20 Lext, G (1984) s. 135. 
21 Lext, G (1984) s. 156. 
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Av de 122 grosshandlare som ingår i denna studie tillhörde 55 personer 
den tyska församlingen enligt mina beräkningar. De som jag har kategoriserat 
som tillhörande tyska församlingen är de som valde att döpa sina barn i den 
tyska församlingen eller som finns med i församlingens död- och begrav-
ningsböcker. Däremot har jag inte räknat de som endast har funnits med i 
registret till vigselboken. Detta för att en vigsel i en församling inte behövde 
innebära att personen var medlem i församlingen. Giftermålet just där kan ha 
att göra med bruden/brudgummens önskemål och efter bröllopet kan 
familjen ha tillhört en annan församling.  

Äktenskapet mellan grosshandlare Carl Steen och Maria Magdalena 
Dassou registrerades i Tyska kyrkans vigselbok på 1730-talet. År 1734 den 
19 november föddes deras första barn Charlotta. Ytterligare två barns födelse 
finns noterade i Nikolaiförsamlings dopbok,22 men inte i den Tyska kyrkans. 
Varför barnen inte registrerades i den tyska församlingens berodde troligen 
på att familjen inte tillhörde Tyska kyrkan. Mannen var förmyndare för sin 
hustru och om mannen inte hade rätt att tillhöra Tyska kyrkan eller inte ville 
göra det kom deras gemensamma barn att registreras i annan församling. Carl 
Steens namn återkommer i Nikolais kyrkböcker. 15 juni år 1775 anges som 
datumet för hans död.23 

Det finns ett exempel på en person i studien vars föräldrar tillhörde den 
tyska församlingen men som själv valde att förlägga sina religiösa ritualer 
vid en annan församling. Warner Groen föddes den 17 oktober 1724, vilket 
noterades i Tyska kyrkans födelse- och dopbok. Han var det fjärde barnet till 
grosshandlare Werner Gerdtsson Groen och Margareta Höwet.24 Som 44-
åring gifte sig Warner den 29 mars år 1768 med den då 20-åriga Anna Maria 
Gemmich vilket noterades i Nikolaiförsamlings lysnings- och vigselbok,25 
men inte i den tyska församlingsboken. Paret fick så småningom två barn, 
Margareta Johanna och Warner.26 Även detta skrevs in i Nikolaiförsamlings 
böcker men inte i den tyska församlingens dopbok.  

Det är mycket möjligt att Warner Groen inte var den ende som valde att 
inte vara med i församlingen. Som jag skrev inledningsvis i studien var det 
inte ovanligt att ättlingar till invandrade köpmän efter några generationer 
valde att inte tillhöra den Tyska kyrkan. I studien finns fler personer som har 
namn som låter tyska men som inte har återfunnits i församlingsböckerna. 
Till exempel Alexander Donner, som bär samma namn som den framgångs-

                                                      
22 Register till Nikolai församlingens födelse- och dopböcker 1718–1799 (SSA). 
23 Register till Nikolaiförsamlingens död- och begravningsböcker 1725–1874 (SSA). 
24 Register till tyska församlingens dopbok 1701–1734 (SSA). 
25 Register till Nikolai församlings lysnings- och vigselbok 1712–1878 (SSA). 
26 Register till Nikolai församlings födelse- och dopbok 1718–1799. 
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rika tyska handelsläkten på Gotland.27 I Stockholms tyska församling har 
Alexander Donner emellertid inte återfunnits.  

Warner Groen hade troligen tillgång till de sociala relationer som skapades 
i den tyska församlingen genom sina föräldrars medlemskap. Jag har ändå 
valt att kategorisera honom som icke-medlem. Skulle Warner Groen ha 
kategoriserats som församlingsmedlem hade flera andra fall kunnat ifråga-
sättas. Metodiskt är det rimligast att göra kategoriseringen på detta sätt.  

Medlemskap i den tyska församlingen var inget tvång utan något som alla 
de som hade rätt att tillhöra församlingen kunde välja. Detta är en viktig 
aspekt i den här studien. Valet att tillhöra en särskild församling måste för-
klaras med att den som valde detta såg vissa fördelar med det. Den som hade 
möjlighet att välja ett medlemskap men lät bli torde inte ha sett samma för-
delar. Eftersom flera personer valde att registrera sin religiösa tillhörighet i 
både Tyska kyrkans församlingsböcker och i andra församlingar ansåg uppen-
bart dessa personer att det var viktigt att ha en anknytning till Tyska kyrkan. 
Av de 55 personer som återfunnits i församlingens register har jag också 
funnit tio personer i andra territoriella församlingars böcker.  

Kategoriseringar innebär som diskuteras i föregående avsnitt problem då 
personer karaktäriseras utifrån en enda utgångspunkt. Komplexiteten i en 
persons liv och agerande bygger förstås på fler variabler än enbart församlings 
tillhörighet, exempelvis rikedom, socialt kapital etcetera. Jag har ändå valt 
att använda mig av kategoriseringar här för att kunna jämföra om de som var 
medlemmar i Tyska kyrkan hade strategier som skiljde sig från dem som inte 
var medlemmar.  

I kapitlet kallar jag dem som var medlemmar i den tyska församlingen för 
församlingsmedlemmar, ett ord som kan kritiseras då alla personer tillhörde 
någon församling. Medlemskap kan föra tankarna på frivillighet vilket vis-
serligen stämde för de som valde att tillhöra den Tyska kyrkan men om de 
inte hade tillhört den församlingen hade de varit tvungna att tillhöra någon 
annan.  

Ekonomiska skillnader 
För att få en första uppfattning om det fanns några skillnader mellan de som 
tillhörde den tyska församlingen och de som inte gjorde det ska en jämfö-
relse göras mellan deras ekonomiska situation. I kapitel 3 i denna avhandling 
fördelades grosshandlarna efter hur mycket de betalade i skatt. Grupperna 
var ojämnt stora då poängen inte var att få ett visst antal personer i varje 
grupp utan att dela upp grosshandlarna efter skattetryck. I tabell 7.1 fördelas  
                                                      
27 Se Schweitzer, R (2003) s. 150 som nämner släkten Donner från Lübeck med hänvisning 
till en avhandling om denna släkt av Robert Bohn från 1989. Släkten Donner på Gotland är 
också utredd av Donner, Kai (1931) som på s. 8 i nämnda skrift visar att den i Stockholm 
verksamma släkten kommer från Lübeck och är släkt med Donnerfamiljen på Gotland.  



 194

Tabell 7.1. Grosshandlarnas uppdelade på medlemmar i tyska församlingen 
samt övriga. Fördelning på taxeringsgrupper, 1747–1754. 

 Medlem i tyska församlingen Övrig Totalt 
 Antal Andel Antal Andel Antal 
Grupp 1 12 46 14 54 26 
Grupp 2 12 33 24 67 36 
Grupp 3 15 44 19 56 34 
Grupp 4 16 62 10 38 26 
Summa 55 45 67 55 122 

Källa: BmK (SSA) Huvudbok med verifikation, volym 26–37, samt register till Tyska kyr-
kans dop- och födelseböcker samt död- och begravningsböcker. (SSA). 
Anm.: Grupp 1 taxerade mellan 15–120 dkm, grupp 2: 121–240 dkm, grupp 3: 241–450 dkm, 
grupp 4: 451–2300 dkm. Observera att pengarnas värde inte är omräknande 1783 års värde. 
 
 
grosshandlarna återigen efter fyra förmögenhetsgrupper, denna gång separeras 
församlingsmedlemmarna från dem som inte var medlemmar för att få en 
uppskattning över hur många medlemmar som förekom i varje taxerings-
grupp. 

Medlemmarna av Tyska kyrkan dominerade den rikaste gruppen. Hela 
grupp 4 bestod av 26 personer, 16 av dem var församlingsmedlemmar. De 
som betalade minst i kontribution var relativt jämnt fördelade mellan för-
samlingsmedlemmar och övriga. I grupp 2 däremot var det störst skillnad, här 
utgjorde församlingsmedlemmarna bara en tredjedel av helheten. Tabell 7.1 
visar att församlingsmedlemmarna i större utsträckning än de övriga betalade 
hög skatt och sålunda drev handelshus som omfattade mer pengar.  

Den ekonomiska skillnaden som skatten ger uttryck för var, då hela grup-
pen granskades, stor. De som betalade liten skatt betalade långt mycket 
mindre än de som betalade hög skatt. I tabell 7.2 jämför jag skattetrycket för 
medlemmarna i Tyska kyrkan med de grosshandlare som inte tillhörde för-
samlingen, i syfte att utröna om de ekonomiska skillnaderna var lika stora 
bland församlingsmedlemmar som bland de övriga.  

 
 

Tabell 7.2. Genomsnittlig skatt (dkm) för medlemmar i den tyska försam-
lingen samt övriga för grosshandlare, 1746–1754.  
 Församlingsmedlemmar Övriga grosshandlare 
Medelvärde 377 256 
Standardavvikelse 465 154 
Median 264 228 
Första kvartilen 135 137 
Tredje kvartilen 476 368 
Max 3 263 585 
Min 30 15 

Källa: BmK (SSA), huvudböcker med verifikation volym 29–37, samt register till Tyska 
kyrkans dop- och födelseböcker samt död- och begravningsböcker. (SSA) 
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Grosshandlare som var medlemmar i den tyska församlingen drev gene-
rellt handelshus som vid mitten av 1700-talet omsatte mer pengar än vad 
andra grosshandlare gjorde. Men skillnaderna inom gruppen var också 
större. Bland församlingsmedlemmarna var det också fler grosshandlare som 
betalade riktigt hög skatt. Maxvärdet i gruppen med församlingsmedlemmar 
var drygt 3 200. De sju högst beskattade grosshandlarna (alla 122 studerade 
personer inräknade) var alla medlemmar i den Tyska kyrkan. En förklaring 
till att dessa grosshandlare drev mer omfattande handelshus kan vara att de 
hade personlig kontakt med handelshus i andra länder. Kanske fanns det 
redan en väl upparbetad marknad som kunde ta emot de varor som gross-
handlaren i Sverige skeppade ut. I och med släktförbindelser i andra länder 
som månade om grosshandlaren hade han också goda möjligheter att få del 
av information om det politiska läget och få tips om vilken typ av varor som 
eftersöktes.28 

Av de sju församlingsmedlemmarna som hade högst skattetryck var tre 
första generationens invandrare i Sverige vilket antyder att de hade nära 
släktband i andra länder. Ytterligare en av de rikaste tio hade dokumenterat 
släktrelationer med handelshus utanför landets gränser.29 Av alla 55 försam-
lingsmedlemmar som har beskrivits var elva första generationens invandrare 
och sju av dessa betalade skatt över eller bara strax under gruppens genom-
snittliga skatt. 

Brutto- och nettoförmögenheter 
Bouppteckningar har kunnat analyseras efter 47 av de 55 personer som till-
hörde den tyska församlingen. Efter de 69 grosshandlare som inte tillhörde 
församlingen, har jag kunnat analysera 45 personers bouppteckningar. Det är 
alltså fyra femtedelar av dem som tillhörde församlingen som jag har funnit 
bouppteckning efter medan det är mindre än två tredjedelar av de övriga som 
har kunnat beskrivas genom detta material. I tabell 7.3 beskrivs bruttoför-
mögenhet och en jämförelse görs mellan församlingsmedlemmar och övriga 
grosshandlare i syfte att kunna analysera om det rådde ekonomiska skillnader 
mellan grupperna även här. 

Då bruttoförmögenheten jämförs mellan församlingsmedlemmar och öv-
riga blir det uppenbart att det fanns större förmögenheter bland de grosshand-
lare som var medlemmar av Tyska kyrkan än bland dem som inte var det. 
Samma ekonomiska skillnad som studien av taxeringslängderna visade visar 

                                                      
28 Bull, I (1998) s. 117. Bull menar att de invandrade handelsmännens kontakter med släktingar 
inte enbart gav goda möjligheter till pålitlig handel, utan också möjlighet till information och 
informell affärsspionage. Müller, L (1998) kapitel 4, visar på banden mellan invandrade 
svenskar och det gamla hemlandet då handel bedrevs. 
29 Denne grosshandlare är Claes Grill, vars förbindelser med släktingars handelshus i Amsterdam 
har presenterats av Müller, L (1998). 
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Tabell 7.3. Boupptecknad bruttoförmögenhet för dem som tillhörde den tyska 
församlingen samt för övriga grosshandlare, 1747–1812. Tusental, dkm. 

 Församlingsmedlemmar Övriga 
Medelvärde 898 648 
Standardavvikelse 1 368 784 
Median 386 331 
Första kvartilen 163 117 
Tredje kvartilen 1 081 977 
Max 6 152 3 462 
Min 1 1 

Källa: JK (SSA) BoU 1747–1812, Svea hovrätt (RA) samt Gimo bruksarkiv volym 381, samt 
register till Tyska kyrkans dop- och födelseböcker samt död- och begravningsböcker. (SSA). 
 

 
även studien av bouppteckningarna. Men skillnaden inom gruppen av förs-
amlingsmedlemmar var också mycket större än bland de övriga. Mini-
beloppet var i båda grupperna runt 1 000 dkm medan maxbeloppet var nästan 
dubbelt så stort i gruppen med församlingsmedlemmar som i gruppen med 
övriga. Den stora skillnaden mellan grupperna fanns i toppen av förmögen-
hetsskalan.  

Det var 24 personer som hade över en miljon dkm i tillgångar, vilka 
också utgör den rikaste fjärdedelen. Av dessa var hälften medlemmar i den 
tyska församlingen. De tre med allra störst tillgångar var alla medlemmar i 
den tyska församlingen, Jean Henric Lefebure, Jean Bedoire och Claes Grill. 

Undersöks den andra sidan av tillgångssidan, den kvartil med minst till-
gångar är fördelningen mellan församlingsmedlemmar och de som inte var 
det också jämn. Elva av dessa var medlemmar medan tolv personer inte var 
det. Det fanns stora ekonomiska skillnader mellan församlingsmedlemmarna 
och det fanns de som hade i jämförelse små ekonomiska tillgångar. Generellt 
kan dock konstateras att medlemmarna i den tyska församlingen hade större 
ekonomiska tillgångar än andra grosshandlare. 

Storleken på tillgångar var inte samma sak som att lämna efter sig en stor 
förmögenhet vilket jag visade i kapitel 3. Stora skulder kunde göra att en 
person med mycket stor bruttoförmögenhet ändå inte kunde ge sina arvingar 
någon förmögenhet att dela på. I tabell 7.4 beskriver jag nettoförmögenheten 
hos församlingsmedlemmarna jämfört med andra handlande. 

Även då nettoförmögenheten analyseras visar det sig att församlings-
medlemmarna var rikare än de övriga, men skillnaden inom gruppen var också 
större. I den rikaste kvartilen, de som hade över 820 000 dkm, återfanns tolv 
församlingsmedlemmar, vilket var lika många som de som inte var med-
lemmar. Den med störst nettoförmögne, Jean Bedoire, tillhörde Tyska kyrkan 
och lämnade efter sig en förmögenhet på över 5,5 miljoner. Den med näst 
störst förmögenhet var Thomas Plomgren. Han tillhörde inte den tyska 
församlingen. Plomgren hade en förmögenhet på knappt 2 miljoner dkm.  
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Tabell 7.4. Boupptecknad nettoförmögenhet för dem som tillhörde den tyska 
församlingen samt för övriga grosshandlare, 1747–1812. Tusental, dkm. 

 Församlingsmedlemmar Övriga 
Medelvärde 447 417 
Standardavvikelse 1 167 633 
Median 226 164 
Första kvartilen 22 0,5 
Tredje kvartilen 820 530 
Max 5 631 2 820 
Min -4 322 -254 

Källa: JK (SSA) BoU 1747–1812), Svea hovrätt (RA) samt Gimo bruksarkiv volym 38, samt 
register till Tyska kyrkans dop- och födelseböcker samt död- och begravningsböcker. (SSA). 

 
Elva av de 23 personer som hade lägst nettoförmögenhet var försam-

lingsmedlemmar, det vill säga samma fördelning som då bruttoförmögenheten 
analyserades. De två med minst förmögenhet var båda församlingsmedlem-
mar, Jean Henric Lefebure och Jörgen Röhl. Vissa personer, som till exempel 
de nyss nämnda hade ju som redan diskuterats så pass stora skulder att de 
dog skuldsatta. Det var 15 personer som lämnade efter sig skulder som över-
steg tillgångarna, sex av dem tillhörde Tyska kyrkan.  

De som tillhörde den Tyska kyrkan hade allmänt större ekonomiska till-
gångar än andra grosshandlare. Det betyder inte att det fanns någon garanti för 
att lyckas ekonomiskt, men det kanske inte heller var det viktigaste. 
Historikern Leos Müller som undersöker två handelsfamiljer med invandrar-
bakgrund menar att social reproduktionen kunde vara det som drev gross-
handlarnas agerande.30 I nästa avsnitt diskuterar jag om församlingsmedlem-
marna höll ihop socialt. 

Äktenskap 
I undersökningen om hur grosshandlarna som tillhörde Tyska kyrkan gifte 
sig blir begreppet homosocialitet användbart. Med ett homosocialt beteende 
menas att individer söker sig till andra individer med ett liknande beteende. 
Beteendet bottnar i en vilja att kunna identifiera sig med de man omger sig 
med vilket skapar en känsla av trygghet. Om församlingsmedlemmarna hade 
ett homosocialt beteende innebär de att de sökte sina livskamrater inom för-
samlingen. Genom att omge sig med människor som har samma kulturella 
eller symboliska kapital som man själv har ökar trygghetskänslan. Det är inte 
alltid lätt att smälta in i ett sammanhang där språk och sedvänjor skiljer sig 
från det man är van vid. För att undvika sådant kan genvägar tas och urval på 
ett tidigt stadium göras för att garantera att de personer som finns i omgiv-

                                                      
30 Müller, L (1998) s. 24, samt kapitel 1 i föreliggande avhandling, avsnittet Rationalitet och 
strategier. 
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ningen är så lika oss själva som möjligt. Inom genusforskningen och i syn-
nerhet mansforskning bland annat om män som företagsledare används be-
greppet homosocialitet för att förklara varför dessa genvägar tas. 

Begreppet homosocialitet innebär i genusforskningen att män knyter an 
till andra män och därmed exkluderas kvinnor. På detta sätt stärker och re-
konstruerar män sina maktpositioner. För att förklara varför män så ofta 
dominerar på chefspositioner inom företag har homosocialitetbegreppet an-
vänts. Då nya chefer ska rekryteras söker sig cheferna till de personer som de 
kan känna sig säkra på och ha förtroende för. Män upplever att andra män talar 
och agerar som de själva gör. Eftersom mycket av en chefs arbetsuppgifter 
handlar om kommunikation vill de omge sig med folk som fungerar på ett 
liknande sätt som de själva.31 Homosocialitet har hittills bara använts då det 
gäller att förklara könshomogena miljöer. Ekonomen Charlotte Holgersson 
menar till och med att företeelsen homosocialitet är länkat just med köns-
ordningen och att det inbegriper relationen mellan män. Hon menar dock att 
andra maktförhållanden också är knutna till begreppet. Det räcker inte bara 
med att vara man för att få andra mäns lojalitet. Klass, etnicitet och 
sexualitet är andra maktstrukturer som är viktiga i de homosociala relatio-
nerna. Men på det stora hela beter sig gruppen män som överordnad gruppen 
kvinnor. Holgersson ser därmed skillnaderna mellan könen som den över-
ordnade maktstrukturen i samhället.32 

Genom att utveckla begreppet homosocialitet har genusforskningen bi-
dragit med ett verktyg som gör det möjligt att förstå och förklara varför 
grupper bildas och hur identifikation mellan personer i homogena samman-
slutningar sker. Hur nätverk fungerar och vad som sker i homosociala miljöer 
beskrivs egentligen på samma sätt. Som redan nämnts bygger en nätverks-
relation på sammanhållning, utestängning och utbyte, samma saker som 
kännetecknar en homosocial miljö. Männen som genusforskarna beskrivit i 
de homosociala miljöerna håller ihop. De väljer varandra som chefer, de 
stänger ute kvinnorna genom att inte förmedla någon makt eller andra resurser 
till dem och de ger varandra gåvor i form av till exempel tjänstetillsättning. I 
kapitel 4 visade jag att grosshandlarna i första hand gifte sig med kvinnor 
som kom från deras egen grupp, det vill säga med kvinnor vars fäder också 
sysslade med handel. Dessutom var grosshandlarnas egna fäder ofta själva 
handelsmän.  

För att kunna diskutera äktenskapsstrategierna behöver först grosshand-
larnas sociala mobilitet diskuteras. Vad hade medlemmarna i den tyska för-
samlingen att byta med i ett partnerskap?  

Av de 55 personer som var medlemmar i tyska församlingen känner jag 
fädernas sysselsättning för 25 personer. För den totala gruppen om 122 per-

                                                      
31 Holgersson, C (2003). Se avsnittet Ledarskap och homosocialitet för en utförlig text om 
tidigare forsknings användning och syn på begreppet homosocialitet. 
32 Holgersson, C (2003) s. 53. 
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soner kunde jag få fram uppgifter om 65 fäder. Färre kända fäder bland för-
samlingsmedlemmarna förklaras hypotetiskt med att många fäder aldrig 
själva flyttade till Sverige. Detta är inte belagt men kan vara en förklaring till 
varför de inte förekommer i de källor jag haft tillgång till. Hypotetiskt borde 
grosshandlarna som invandrat till Sverige i stor utsträckning kommit från 
handelsmannafamiljer. En anledning att utvandra var möjligheten att kunna 
skapa nya handelskontakter åt sin familj i fäderneslandet.  

Tabell 7.5 visar att församlingsmedlemmarna i större utsträckning än de 
andra hade fäder som kategoriserats längre bort från de centrala yrkena; han-
delsyrkena. Färre församlingsmedlemmar hade fäder som tillhörde någon av 
de handlande kategorierna. Förklaringen är troligen densamma som till att så 
få av fäderna är kända. De fäder som sände iväg en son till Sverige för att 
starta handelsverksamhet var själva handlande. Troligen var en stor del av 
dem som inte återfunnits i källorna handelsmän i andra länder. En skillnad 
mellan församlingsmedlemmarna och övriga var att ingen av de grosshandlare 
som inte tillhörde den tyska församlingen hade fäder som kategoriserats 
tillhörande grupp 6 eller 8. Det var ett större antal av medlemmarna i den 
tyska församlingen som hade fäder som tillhörde hantverkargruppen än vad 
det var totalt sett. Av dessa var två körsnärer, en källarmästare, en traktör 
och en badare. Körsnärer var jämförelsevis relativt högt taxerade hantverkare 
medan traktörerna taxerades lågt.33 Eftersom det rör sig om så få personer är 
det inte rimligt att försöka sig på någon analys av varför en större andel av 
församlingsmedlemmarnas pappor var från kategori 4 än i den stora gruppen. 
Det kan dock konstateras att församlingsmedlemmarna var socialt mer rörliga.  

Av de 55 församlingsmedlemmarna var 46 personer gifta, tre ogifta och 
sju personer har jag inte kunnat få uppgifter om. Jämförs dessa siffror med de 

 

Tabell 7.5. Grosshandlare som var medlemmar i den tyska församlingen 
jämfört med övriga grosshandlare. Fäder fördelade efter yrkeskategori. 
Kategori Församlingsmedlemmar, antal Övriga, antal 
1: Grosshandlare, brukspatroner 5 11 
2: Handelsmän, fabrikörer 8 16 
3: Övriga handelsmän 1 5  
4: Hantverkare, övriga borgerliga yrken 5 3 
5: Ämbetsmän och tjänstemän 4 5 
6: Präster, akademiska yrken 1 0 
7: Militärer 0 0 
8: Jordbrukare 1 0 
Summa 25 40 

Källa: Se tabell 4, samt register till Tyska kyrkans dop- och födelseböcker samt död- och 
begravningsböcker. (SSA). 

                                                      
33 Brolin (1951) bilaga B. 
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jag har fått fram för hela gruppen kan det konstateras att det var lika stor 
andel gifta som ogifta i de båda grupperna, och lika stor andel personer som 
jag inte kunnat få information om i båda grupperna.  

I tabell 7.6 jämförs församlingsmedlemmarnas äktenskapsmönster med 
hela gruppens äktenskapsmönster i syfte att undersöka om församlingsmed-
lemmarna gifte sig på annat sätt än övriga grosshandlare. Som jag nämnt var 
det 46 församlingsmedlemmar som jag kan konstatera var gifta och titel har 
jag funnit för 37 av svärfäderna.  

Den stora skillnaden mellan grupperna var antalet svärfäder som kom 
från kategori 3, övriga handelsmän. I gruppen som inte var församlings-
medlemmar var nio svärfäder kategoriserande som övriga handelsmän medan 
det bara var en av svärfäderna från församlingsmedlemmarna som kategori-
serade så. Det var däremot fler av församlingsmedlemmarnas svärfäder som 
tillhörde kategori 1 vilket kan bekräfta hypotesen om att invandrade gross-
handlare gärna gifte sig med döttrar från grosshandlarhem. För övrigt skiljer 
sig inte äktenskapsmönstret bland församlingsmedlemmarna från den stora 
gruppen. 

De flesta äktenskap skedde mellan personer inom kategorierna 1 och 2. 
De som tillhörde Tyska kyrkan gifte sig i något högre utsträckning med 
kvinnor som kom från grosshandlar/brukspatronhem. Det mest påtagliga i 
studien är hur vanligt det var med äktenskap mellan församlingsmedlemmar. 
Vilket visar på ett homosocialt beteende i äktenskapsfrågor.  

I stort sett alla församlingsmedlemmar var gifta med döttrar till andra 
borgare, härvidlag skiljer sig inte församlingsmedlemmarna från övriga 
grosshandlare. Överlag gifte sig grosshandlarna inom sin egen grupp, det vill 
säga inom borgerskapet. Frågan är om de reproducerade, inte enbart sin pro-
fession, handelsman, utan även sitt etniska ursprung genom äktenskapet. 

 
 

Tabell 7.6. Grosshandlare som var medlemmar i den tyska församlingen 
jämfört med övriga grosshandlare. Svärfäder fördelade efter yrkeskategori. 
Kategori Församlingsmedlem, antal Övriga, antal 
1: Grosshandlare, brukspatroner 15 11 
2: Handelsmän, fabrikörer 11 14 
3: Övriga handelsmän 1 9 
4: Hantverkare, övriga borgerliga yrken 5 2 
5: Ämbetsmän och, tjänstemän 3 2 
6: Präster, akademiska yrken 2 0 
7: Militärer 0 0 
8: Jordbrukare 0 0 
Summa 37 38 

Källa: se tabell 4.1, samt register till Tyska kyrkans dop- och födelseböcker samt död- och 
begravningsböcker. (SSA). 
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För att få information om huruvida hustruns familj också tillhörde Tyska 
kyrkan har jag undersökt kyrkans dopböcker. I det fall kvinnan döptes i kyr-
kan har jag räknat henne som tillhörande församlingen. På detta sätt missar 
jag dock de kvinnor som i vuxen ålder flyttade till Stockholm. Genom andras 
forskning vet jag att till exempel Anna Maria Schütz, gift med grosshandlare 
Elias Brandell, var född i Göteborg.34 Hennes efternamn gör att man kan 
misstänka en tysk härstamning. Samma sak gäller ett par andra kvinnor som 
inte har återfunnits i församlingsböckerna; av deras efternamn att döma hade 
de tysk bakgrund, exempelvis Margareta Luther, en av de änkor som ingår i 
undersökning. Huruvida hon som ogift tillhörde den tyska församlingen 
framgår inte. Luther var gift två gånger. Första gången med handelsman 
Berthold Werner som tillhörde den tyska församlingen.35 Hennes andra 
äktenskap var med Samuel Worster som ska ha kommit från England,36 deras 
barns födelse finns med i tyska församlingens dopböcker.37 

De allra flesta grosshandlarna som var medlemmar i den tyska försam-
lingen gifte sig med kvinnor vars familjer hade samma kyrktillhörighet, eller 
liknande bakgrund. Äktenskap mellan församlingsmedlemmar har kunnat 
konstateras i 35 fall. Förklaringen till att giftermålsmönstren såg ut på det 
sättet kan vara flera. Ett sätt för en invandrad handelsfamilj att etablera sig i 
staden kunde vara att gifta in sig i en redan etablerad familj. Müller samman-
fattar sin studie av två invandrade handelsfamiljers äktenskapsmönster med 
att se skillnaden över tid. Den familj Müller beskriver som kom till Sverige 
under 1600-talet hade en äktenskapsstrategi som gick ut på att gifta sig med 
redan etablerade handelsfamiljer. På så sätt fick de tillgång till redan inrättade 
handelsverksamheter. Den andra familjen som Müller undersöker gifte sig 
istället på ett reduktivt sätt för att hålla samman och stärka de sociala banden.38 
Historikern Ida Bulls studie av invandrade handelsmän i Trondheim visar att 
den invandrade köpmannen gifte sig med en dotter från en invandrad handels-
familj som redan en generation tidigare etablerat sig i staden.39 Jag har inte 
haft möjlighet att kontrollera om samma sak gällde för hela gruppen med 
grosshandlare vars agerande analyseras här, men det finns några exempel som 
styrker det Bull visar.  

Ett sådant exempel är Henrik Hahrs giftermål med Anna Christina Küsel. 
Hahr kom till Sverige från Mecklenburg under 1700-talets andra decennium. 

                                                      
34 Bladh, C (1997) s. 45.  
35 I register till tyska församlingens dopböcker 1701–1734 (SSA) finns födelsen av en dotter 
till Luther och Werner registrerad och i samma församlings begravningsböcker 1681–1747 
(SSA) anmäls Werners frånfälle. 
36 Brötje, A-M (1942) s. 95. 
37 Register till tyska församlingens dopböcker 1701–1734 (SSA). 
38 Müller, L (1998) s. 245 ff.  
39 Bull, I (1998) s. 124. Se också Dalhede, C (2001) s. 469 f., som menar att ett giftermål mel-
lan en invandrad handelsman och en i det nya landet redan etablerad familj bidrar till goda 
handelsmöjligheter både i det nya landet och i det gamla. 
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De första åren var han anställd i ett handelshus i Göteborg, men kom efter 
bara ett par år till Stockholm. År 1723 stod bröllopet mellan honom och 
Küsel, dotter till Simon Fredrik Küsel som Hahr hade haft anställning hos då 
han först kom till Stockholm. Borgaren Simon Fredrik Küsel hade själv in-
vandrat till Sverige från Lübeck. Simon Fredrik fick sammanlagd nio barn i 
två olika äktenskap. Ett av barnen beskrivs endast som ”efterbliven” utan 
vidare uppgifter. De övriga åtta blev alla på olika sätt involverade i handel. 
De fyra döttrarna gifte sig med mycket framstående handelsmän i Stockholm, 
de två äldsta med invandrande handelsmän, de två yngre med andra 
generationens invandrare. Alla fyra makarna tillhörde Tyska kyrkan. De fyra 
sönerna blev själva alla handelsmän, två av dem gifte sig också med döttrar 
till grosshandlare som drev stora handelshus i Stockholm.40 Beskrivningen av 
familjen Hahr/Küsel bekräftar alltså i stor utsträckning studien av äkten-
skapsmönster bland invandrade köpmän i Trondheim. 

Giftermål med kvinnor från den tyska församlingen kunde förstås också 
vara möjligt för män som själva inte tillhörde församlingen, men det var inte 
så vanligt förekommande. Endast fyra män som själva inte tillhörde försam-
lingen äktade kvinnor vars dop registrerades i församlingens dopböcker. 
Giftermål mellan manliga församlingsmedlemmar och kvinnor utanför för-
samlingen var vanligare. Nio sådana äktenskap har noterats i undersökningen. 
I alla dessa fall verkar mannen ha varit född i Sverige men med fäder som 
invandrat. De personer som växte upp i Sverige hade kanske inte samma 
behov som de som själva invandrade att gifta sig med en kvinna som hade 
samma kulturella bakgrund. 

Vad hade då församlingsmedlemmarna för äktenskapsstrategier? I kapitel 4 
analyserades grosshandlarnas äktenskap utifrån olika strategier, där presen-
terades strategierna utförligt. Här upprepar jag de mest centrala i de olika 
strategierna. Den reduktiva strategin användes för att bevara verksamheten 
som den var. Äktenskapsband knöts med personer man redan hade en existe-
rande relation med, exempelvis kusiner. En expansiv strategi gick ut på att 
knyta nytt ekonomiskt kapital eller ny kompetens till företaget. Äktenskap 
mellan handelsfamiljer och familjer från andra grupperingar kallas expansiva. 
Den reproduktiva strategin användes då grosshandlaren ville föra vidare den 
egna familjen eller gruppens sociala värderingar och kulturella ideal men 
samtidigt skaffa nytt kapital eller kompetens till förtaget.41 Äktenskap mellan 
handelsfamiljer men utanför släkten kallas reproduktiva. 

Församlingsmedlemmarna gifte sig, som diskuterats, med kvinnor som 
också tillhörde Tyska kyrkan. Innebar detta att de också i högre utsträckning 

                                                      
40 I Hahr, G (1966) redovisas för Henrik Hahrs första år i Sverige samt hans äktenskap med 
Anna Christina Küsel, s. 11 ff. För en redogörelse för Simon Fredrik Küsels familj, se den-
samma s. 196 ff. 
41 Se kapitel 4, avsnittet Vem tar vem?, för en utförlig förklaring om de olika äktenskapsstrategi-
erna. 
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hade en reduktiv äktenskapsstrategi? I diagram 7.1 ingår grosshandlare vars 
svärfäders bakgrund jag har kunskap om. Här använder jag inte grosshand-
larens fars titel, utan diskuterar utifrån grosshandlarens egen titel, vilken typ 
av äktenskapsstrategi som bedrevs. Det var 37 gifta grosshandlare vilkas 
svärfäders titlar jag känner till som tillhörde Tyska kyrkan. Av de gifta 
grosshandlare som inte tillhörde församlingen har jag kunskap om 38 
svärfäder.  

Andelen reproduktiva äktenskap var fler bland dem som ej var medlemmar 
i tyska församlingen än bland de som var medlemmar. Däremot var den 
reduktiva strategin vanligare bland dem som tillhörde församlingen, sju 
stycken jämfört med tre hos de övriga. De tre reduktiva äktenskap som före-
kom bland icke-medlemmar var alla äktenskap mellan kompanjoners familje-
medlemmar. De reduktiva äktenskapsstrategier som utövades av försam-
lingsmedlemmar var i nästan alla fall äktenskap mellan kusiner. Det visar åter 
att Tyska kyrkan var en sammanhållande social faktor för dess medlemmar.  

De expansiva äktenskapen var en vanligare strategi bland dem som var 
församlingsmedlemmar. Men skillnaden i antalet var små, det är inte lönt att 
argumentera om orsaken till detta. Äktenskapet var expansivt så till vida att 
makarna kom från olika yrkeskategorier men reproduktiva på så sätt att de 
expansiva äktenskapen skedde mellan par där båda kom från den tyska för-
samlingen.  

 
 

Diagram 7.1. Medlemmar i den tyska församlingen respektive övriga gross-
handlare procentuella fördelade på olika äktenskapsstrategier.  
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Källa: se tabell 4.1, samt register till Tyska kyrkans dop- och födelseböcker samt död- och 
begravningsböcker. (SSA). 
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Avsnittet om äktenskap har visat att församlingsmedlemmarna höll ihop. 
I kommande avsnitt ska jag beskriva hur medlemmarnas fordringar och 
skulder såg ut. Det jag vill veta är om också krediter i första hand gavs mellan 
personer som tillhörde samma församling. 

Krediter 
Genom att analysera församlingsmedlemmarnas utlåningsverksamhet kan 
jag undersöka hur väl teorierna om lojalitet inom särskilt utformade grupper 
stämmer för den här gruppen. Kände församlingsmedlemmarna en samhö-
righet som medgav att de hade fler kreditförbindelser med varandra än med 
personer utanför församlingen?  

Fordringar var något som de allra flesta grosshandlarna hade i sina boupp-
teckningar, samma sak gäller för församlingsmedlemmarna. I endast fyra av 
de undersökta bouppteckningarna från medlemmar i den tyska församlingen 
saknades fordringar. I nio av bouppteckningar efter de andra grosshandlarna 
saknas fordringar. En större andel av medlemmarna hade fordringar jämfört 
med övriga grosshandlare. Det genomsnittliga värdet på varje medlems 
fordringar var dessutom större. I snitt hade församlingsmedlemmarna 23 
fordringar per person. De grosshandlare som inte tillhörde Tyska kyrkan 
hade 18 fordringar per person. Församlingsmedlemmarna hade per individ i 
snitt drygt 725 000 dkm i fordringar. De som inte var medlemmar hade i 
snitt drygt 565 000 dkm utlånade.  

En tydlig skillnad mellan grupperna är att de som var församlingsmed-
lemmar hade fler fordringar som betraktades som säker. Det var mycket färre 
fordringar som i deras bouppteckningar angavs som osäkra. Som tidigare 
diskuterats kan de osäkra fordringarna antingen betyda att gäldenären inte 
hade ekonomiska möjligheter att betala tillbaka eller att grosshandlarens 
bokföring inte stämde och att fordringar därför inte längre var aktuell. 42 Att 
församlingsmedlemmarna hade fler säkra och färre osäkra fordringar än 
övriga kan förklaras med att medlemmarna i mindre utsträckning lånade ut 
till personer som inte var ekonomiskt solida. Färre osäkra kan visa ett mer 
rationellt ekonomiskt beteende då fordringarna i större utsträckning gavs av 
ekonomiska än av sociala skäl. 

Om enbart de som inte var medlemmar i Tyska kyrkan beskrivs så fanns 
lån till släktingar i var femte bouppteckning. Detta var mindre vanligt före-
kommande bland församlingsmedlemmar; bara var tionde hade släktingar 
som låntagare.  

Församlingsmedlemmarna lånade således ut i snitt till fler personer och i 
snitt större summor och dessutom något mer till personer som ansågs som 
                                                      
42 Se kapitel 5, avsnittet Grosshandlarnas debitorer, för en diskussion om säkra och osäkra 
fordringar. 
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säkra gäldenärer medan de som inte tillhörde församlingen i stället hade fler 
lån till släktingar. Lån eller krediter till flera personer kan vara ett sätt att 
sprida riskerna. Att dessutom göra det till personer som anses solida bör 
betraktas som ytterligare ett sätt att minska riskerna, och krediterna i sig kan 
ses som rena affärsuppgörelser. De som inte tillhörde församlingen skulle 
därmed kunna betraktas som personer vars ekonomi var mer traditionell 
medan församlingsmedlemmarna hade en ekonomi som byggde på ett eko-
nomiskt rationellt agerande. Församlingsmedlemmarna knöt band socialt 
men dessa band förstärktes inte med ekonomiska relationer.  

Skulder 
I 36 av de 47 bouppteckningarna finns skulder noterade. Församlingsmed-
lemmarna hade i snitt skulder till sju olika fordringsägare, de som inte var 
medlemmar hade i snitt skulder till elva borgenärer. I genomsnitt hade försam-
lingsmedlemmar skulder på drygt 600 000 dkm, medan de som inte tillhörde 
församlingen hade 305 000 dkm i skuld. Medlemmarna i Tyska kyrkan var 
således skuldsatta i långt större utsträckning än de andra. Den person vars 
skulder drar upp snittet rejält, Jean Henric Lefebure ingår i gruppen med 
församlingsmedlemmar. Om hans skulder inte räknas med hade medlem-
marna i snitt 310 000 dkm i skuld. Med andra ord väldigt likt vad de som 
inte var församlingsmedlemmar hade i genomsnittlig skuld.  

Lefebures höga skuld berodde på den räfst mösspartiet gjorde gentemot 
växelkontorens ledamöter. Även Claes Grill blev föremål för denna räfst och 
precis som Lefebure var han med i den Tyska kyrkans församling. Men medan 
Lefebures totala skuld översteg 10 miljoner dkm hade inte Grill mer än drygt 
2 miljoner dkm i skuld.  

Det var endast nio personer som hade skuld till släkt om alla grosshandlare 
räknas. Av dessa nio var fyra församlingsmedlemmar. Det är således så små 
skillnader mellan grupperna att det inte går att dra några slutsatser av det.  

Nio av de beskrivna grosshandlarna gick i konkurs med åtta handelshus, 
två av dessa var medlemmar i den tyska församlingen, nämligen Johan 
George Ühlen den yngre och Carl Appelroth. Appelroth var i kompani med 
Carl Jacob Spalding som inte tillhörde församlingen. Som jag visat tidigare i 
undersökningen utmärktes Appleroth och Spaldings konkurser av lån tagna 
av personer som gäldenärerna hade social samhörighet med. Denna förteck-
ning över borgenärer är den akt som starkast präglas av skulder till släktingar. 
Ühlens förteckning över borgenärer innehöll jämförelsevis många namn och 
han var en av dem som hade minst skulder till släktingar.43 Det finns alltså 
inget som tyder på att församlingsmedlemmar som gick i konkurs i högre 
utsträckning än andra hade lånat av släktingar. 

                                                      
43 Konkursakt efter Johan George Ühlen, MR (SSA): 314/1777. 
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Tre av de sju änkor som gick i konkurs tillhörde den tyska församlingen, 
två av dessa fullföljde bara den konkurs som blev ett faktum då makens bo-
uppteckning förrättades och det stod klart att denne hade mer skulder än 
tillgångar. Den tredje änkan, Margareta Dorothea Murray, gift med David 
Müller diskuterades i avhandlingens femte kapitel där det beskrevs hur Murray 
drivit handelshuset tillsamman med sin son efter mannens död och att deras 
skulder hade varit till andra handelsmän. Inte heller änkornas listor över 
borgenärerna skiljer sig mellan de båda grupperna.  

Tre söner till tre olika handelsmän har återfunnits i konkursakterna och de 
tre var söner till personer som var församlingsmedlemmar. Sönernas för-
teckningar över borgenärer är i stort sett helt i avsaknad av skulder till släk-
tingar.44 Att det var söner till medlemmar i församlingen som gick i konkurs 
skulle kunna bero på att det var vanligare förekommande att deras söner blev 
handelsmän.  

Barn förekom i 89 av de undersökta familjerna, antingen biologiska barn 
eller styvbarn. I hälften av familjerna kom någon, eller flera av sönerna, att 
syssla med handel. Om bara församlingsmedlemmarna studeras förekom 
barn i 41 av de 46 äktenskapen. I 21 av dessa familjer verkade någon i nästa 
generation inom handeln. Det är en något större andel än bland de familjer 
som inte var medlemmar. Skillnaden mellan grupperna var dock rätt liten, så 
förklaring till att det endast var församlingsmedlemmars barn som gjorde kon-
kurs kan inte tolkas enbart med hjälp av detta. Det är konkursakter efter enbart 
tre barn som jag har funnit vilket gör att det är svårt att dra några slutsatser. 

Fastighetsinnehav 
Konsumtion kan vara sammanhållande. Att konsumera på ett liknande sätt 
stärker de band som redan finns inom en grupp.45 I detta och det efterföljande 
avsnittet diskuterar jag om medlemmarna i den tyska församlingen konsume-
rade på ett sätt som var särskiljande för dem gentemot den resterande gruppen.  

Först undersöks var församlingsmedlemmarna geografiskt placerade sig. 
När personernas verksamhetsadress diskuteras är det, vilket jag visade i ka-
pitel 6, lämpligast att göra detta utifrån ett enda år, då de som flyttade annars 
inte går att placera. Liksom i kapitel 6 har jag också här valt att analysera var 
verksamheten var placerad år 1750. I taxeringslängderna från detta år återfinns 
48 församlingsmedlemmar. Endast fem av dessa, eller knappt var tionde, 
hade verksamhet ute på malmarna, två på Norrmalm och tre på Södermalm. 
Jämförs detta med gruppen i dess helhet, där ungefär var sjätte var skriven 
utanför staden, var det en mindre andel av församlingsmedlemmarna som 
fanns ute på malmarna.  
                                                      
44 Isac Alnoor, konkursakt: 828/1765, Daniel Müller, konkursakt 37/1776 och Fredrik Nettel-
blad, konkursakt 682/1763.MR, (SSA) 
45 Se kapitel 6 avsnittet, Konsumtion som hot och möjlighet. 
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Figur 7.1. Tyska församlingens medlemmar respektive övriga grosshandlare 
utplacerade efter adress enligt taxeringslängden år 1750. 

 
Källa: BmK (SSA) huvudbok med verifikation volym 33, samt register till Tyska kyrkans 
dop- och födelseböcker samt död- och begravningsböcker. (SSA). 
 

 
Stadens södra del var den som lockade flest grosshandlare från hela grup-

pen, detsamma gäller församlingsmedlemmarna. Mer än hälften av de försam-
lingsmedlemmar som var verksamma i Staden var det i Stadens södra del, 25 
personer. Däremot var det endast 15 grosshandlare som inte var församlings-
medlemmar som bodde i de södra delarna. Personer tillhörande den tyska 
församlingen hade redan på 1400-talet bosatt sig i dessa delar av Stockholm. 
Studerat källmaterial från denna tid visar att de bodde runt Järntorget, i när-
heten av varandra Dessa grosshandlare uppehöll en 300-årig tradition.46 
Utanför de södra kvarteren bodde sammanlagt 23 församlingsmedlemmar, 
fördelade över de olika stadsdelarna och malmarna. Av de som inte var 
medlemmar bodde två tredjedelar utanför de södra kvarteren. Åtta försam-
lingsmedlemmar hade handelshus i de inre kvarteren, den delen dit också 
Tyska kyrkan hörde, sex fanns i de östra kvarteren och fyra i de västra. I de 
inre och de västra delarna var det ungefär lika många församlingsmed-
lemmar som icke församlingsmedlemmar som drev handelshus. Men i de 
                                                      
46 Svanberg, I & Tydén, M (1992) s. 39. 



 208

södra och östra kvarteren skilde det mycket. I de östra kvarteren fanns bara sex 
församlingsmedlemmars handelshus men 18 som inte tillhörde församlingen. 
Det område på stadsholmen som traditionellt har ansetts som det förnämsta 
är den redan nämnda Skeppsbroraden. Det var, vilket jag tidigare har visat, 
inte fler än åtta personer som enligt taxeringslängderna höll till där. Sju av 
dessa hörde inte till tyska församlingen. Om det var så att Skeppsbroraden 
var ett exklusivt område att bo på, vilket jag ifrågasätter i denna avhandling, 
var det i alla fall inget område dit Tyska kyrkans församlingsmedlemmar sökte 
sig. Deras bosättning tyder mer på en vilja att hålla samman inom gruppen. 

Den ende som tillhörde Tyska kyrkan och som hade verksamhet vid 
Skeppsbroraden hette David Gottlieb Wagner. Han betalade år 1750 180 
dkm (1750 års värde) i skatt. Hans skatt hade varit högre tidigare och skulle 
komma att bli det efter några år igen. Wagner hade år 1750 hunnit vara gift i 
sex år med Johanna Charlotta Golitz, dotter till doktor Johan Golitz.47 Huru-
vida Johanna Charlotta själv från början hade varit medlem i tyska försam-
lingen har inte gått att få fram, men födelsen av parets gemensamma barn 
noteras i församlingens dopbok. Golitz och Wagner fick fyra barn tillsammans 
mellan åren 1746 och 1753. Tre av dem överlevde sin far. När Wagner dog 
år 1788 som 87-åring fanns ingen fastighet inne i staden som togs upp i 
bouppteckningen, däremot förtecknades en gård: Torsholma. Hans samlade 
tillgångar var strax under 430 000 dkm, det vill säga jämförelsevis liten. Han 
hade en del fordringar men inte så många, och de stora fordringarna var i 
huvudsak till hans son som blivit handelsman och till svärsönerna som också 
var verksam inom handeln.48 Det är väl rimligt att tro att den 87-årige Wagner 
som i sju år levt som änkling hade avslutat sin handelsverksamhet och inte 
längre hade behov av en egen fastighet inne i staden.  

I de södra delarna bodde det flest församlingsmedlemmar. De bodde i 
stor utsträckning längs med Västerlånggatan, inte långt från Tyska kyrkan. 
De som inte tillhörde Tyska kyrkan bodde i första hand i den södra delens 
östra kvareter, i förlängningen av Skeppsbrokajen. Det var således inte bara 
mellan Stadens olika kvarter som grosshandlarna delade upp sig mellan för-
samlingsmedlemmar och övriga, även inom kvarteren skedde en uppdelning.  

Av de 72 personer som enligt bouppteckningarna ägde fastighet var 32 
medlemmar i den tyska församlingen. De allra flesta av dem ägde fastigheter 
i Staden, nämligen 25 personer och av dessa hade 17 fastighet i stadens 
södra delar. Fastighetsinnehav på malmarna var långt vanligare bland de 
personer som inte var församlingsmedlemmar än vad det var bland dem som 
var det. Detta hänger ihop med det faktum att de som var församlingsmed-
lemmar generellt sett hade större tillgångar. Men det hänger även ihop med 
det som varje enskild undersökning visar om församlingsmedlemmarna; det 
fanns en sammanhållning inom gruppen. 
                                                      
47 Register till tyska församlingens vigselböcker 1735–1861 (SSA). 
48 Bouppteckning efter David Gottlieb Wagner, BoU (SSA): 1789/2:381. 
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Konsumtion av lösa föremål 
För att undersöka vilka lösa föremål som fanns i hemmen har bouppteckningar 
använts. En stor del av grosshandlarnas tillgångar användes till investeringar 
som lämpligen kategoriseras till näringsverksamheten och hushållsekonomin, 
till exempel varor, aktier och djur som ankor och kor. Investeringar i exem-
pelvis möbler, kläder och smycken hörde till grosshandlarnas manifestation 
av sin sociala position.  

Medlemmarna i den tyska församlingen hade i snitt 50 procent av sina 
tillgångar i föremål kopplat till näringsverksamhet och hushållsekonomin. 
De som inte var församlingsmedlemmar hade något mindre i liknade före-
mål, i snitt 37 procent. Medlemmarna hade också mer varor och ak-
tier/skeppsparter än övriga. Detta är placeringar som kan vara ett tecken på 
en fortfarande aktiv handelsverksamhet och på stora ekonomiska tillgångar.  

I diagram 7.2 har den genomsnittliga summan som investerades i olika 
varuslag jämförts mellan de båda grupperna. Diagrammet visar varukatego-
rierna, fastighet, aktier (hit har jag även räknat skeppsparter), varor, bohag 
och kläder, samt ädla metaller. 

I genomsnitt hade församlingsmedlemmarna mer pengar investerade i 
alla de undersökta kategorierna med undantag för fastigheter. Det var fler av 
dem som inte tillhörde Tyska kyrkan som ägde fastighet, nio av tio medan 
det var två tredjedelar av dem som var medlemmar som ägde fastighet.  
 
Diagram 7.2. Genomsnittligt värde för sex föremålskategorier i bouppteck-
ningar efter grosshandlare som tillhörde Tyska kyrkan och respektive övriga 
grosshandlare. 
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Fastigheten kan vara ett investeringsobjekt men också ett sätt att markera 
sin sociala ställning,49 något som de som inte var medlemmar i den tyska 
församlingen var mer intresserade av. Medan de som stod utanför den tyska 
församlingen manifesterade sina tillgångar i fastigheter använde medlem-
marna sina tillgångar till att försöka öka förmögenheten genom att bland 
annat investera i aktier. En annan förklaring till att flera av dem som inte var 
med i tyska kyrkan ägde fastigheter skulle kunna vara att dessa hade ärvt 
sina fastigheter. Jag har tidigare i avsnittet diskuterat att flera av försam-
lingsmedlemmarna var nyinflyttade i landet vilket gör att de inte kunde ärva 
fastigheter i Stockholm efter sina fäder. De som inte var församlingsmed-
lemmar hade dessutom fäder som också var handelsmän i större utsträckning 
än församlingsmedlemmarna. Hypotetiskt hade de förutsättningar att genom 
arv tillskansa sig fastigheter, detta är dock inget som undersöks i den här 
avhandlingen. 

Den största skillnaden mellan grupperna var just i kategorin aktier. Med-
lemmarna ägde i snitt aktier för dubbelt så mycket som de andra. De minsta 
skillnaderna var i kategorierna bohag och ädla metaller. Detta var också 
kategorier som jämförelsevis små summor var investerade i. 

Den grosshandlare som använde störst del av sina pengar till att investera 
i kläder och smycken, föremål som kan höja en persons anseende var den 
tyska församlingsmedlemmen Bernhard Burmeister. Burmeisters totala till-
gångar var drygt 14 000 dkm, det vill säga en jämförelsevis låg summa. 
Uppräkningen i bouppteckningen bestod av kontanta pengar, ädla metaller, 
övriga metaller, porslin, glas, möbler, linnekläder, gångkläder samt böcker. I 
hemmet fanns både ostindiskt, engelskt och svenskt porslin. Där fanns också 
sällskapsbord; föremål som visar tecken på ett socialt kapital. Men mest 
pengar hade ändå lagts ned på föremål som smyckade Burmeister själv.50 
Tillsammans utgjorde ädla metaller och kläder nästan 60 procent av de totala 
tillgångarna. Burmeister dog ogift då han endast var 56 år gammal.51 Han 
hade enligt taxeringslängderna under slutet av 1740-talet och början av 
1750-talet varit kompanjon med den mycket förmögne Jean Henric Lefebure. 
Eftersom Lefebure var en av tidens mest förmögna grosshandlare torde ett 
kompanjonskap med honom rönt ett visst anseende. Burmeister kom själv 
aldrig upp i samma stora förmögenhet men genom att visa upp en påkostad 
fasad kunde han ändå identifieras som en man med dignitet.  

Alla de undersökningar om grosshandlarnas ekonomi som gjorts i detta 
kapitel har visat, generellt sett, att församlingsmedlemmarna hade större 
ekonomiska tillgångar än övriga. Detta förstärks i och med diagram 7.2. 

                                                      
49 Se kapitel 6, avsnittet Husets placering, där fastigheten som en markör av ekonomisk och 
social ställning diskuteras. 
50 Bouppteckning efter Bernhard Burmeister, BoU (SSA): 1759/3:1287. 
51 Register till tyska församlingens dopbok 1701–1734 (SSA) samt register till tyska församling-
ens dödböcker 1747–1791 (SSA). 
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Deras större förmögenhet gjorde det möjligt för dem att spendera mer pengar 
både på kapitalkrävande investeringar som aktier och på billigare föremål 
som möbler och kläder. Att mer förmögna grosshandlare kunde investera i 
fler kategorier än andra visades också i kapitel 6.52 

Frågan är om församlingsmedlemmarna hade föremål hemma som de var 
ensamma om att vara i besittning av? Konsumerade de på ett sammanhål-
lande sätt? Svaret på den frågan är nej. Det fanns inga föremål som förekom 
bara hos de tyska församlingsmedlemmarna och som inte också fanns hos 
någon av dem som inte hörde till den Tyska kyrkan. Till exempel hade det 
inte varit orimligt att tänka sig att den konst grosshandlarna hade skiljde sig 
åt mellan grupperna. Många målningar förställde svenska kungligheter vilket 
har tolkats av andra forskare som ett sätt för dem som ägde tavlan att visa sin 
nationella identitet.53 I sammanlagt 28 bouppteckningar har tavlor upptecknats. 
Bland Tyska kyrkans medlemmar fanns målningar i 13 hem. Porträtt på 
svenska kungligheter förtecknades i fem av hemmen. Bland dem som inte 
tillhörde den Tyska kyrkan fanns tavlor i femton hem, i sex av dem beskrivs 
kungaporträtt. Det var alltså ungefär lika vanligt i båda grupperna att vilja 
manifestera en relation med den svenska kungafamiljen. Vilket visar att det 
inte handlade om nationell identitet utan snarare ville de tyska församlings-
medlemmarna skapa en relation till det nya landet. 

Inledningsvis i detta kapitel diskuterade jag om de invandrade köpmännen 
exkluderades från övriga samhället eller om de själva valde att sluta sig 
samman. Frågan är inte lätt att svara på. Jag har dock i detta kapitel kunnat 
visa att församlingsmedlemmarna höll samman. De gifte sig inom försam-
lingen och de bodde i närheten av varandra. Om detta var frivilligt eller 
påtvingat är dock inte möjligt att veta genom den här undersökningen.  

Sammanfattning 
Det är väl känt att svensk handel under lång tid haft inslag av köpmän med 
utländsk härkomst. Framförallt var det tyska inslaget stort, inte minst under 
Hansatiden men även under den period som beskrivs här. De tyska invand-
rarna slöt sig samman i S:t Gertruds gille i Stockholm som under 1500-talet 
kom att bli grunden för den Tyska kyrkan. Församlingen var inte öppen för 
personer som inte hade en tysk bakgrund. På detta sätt blev det en exklude-
rande församling. Däremot var det inget tvång att vara med i församlingen. 
Det fick var och en välja. I det här kapitlet har jag undersökt om de personer 
som var medlemmar av den tyska församlingen hade andra strategier för att 
driva sin handel och om det nätverk som den tyska församlingen utgjorde 
också speglade sig i äktenskapsmönster och kreditgivning.  
                                                      
52 Se diagram 6.5 i avsnittet Tillgångar och kapital, kapitel 6.
53 Se kapitel 6 avsnittet Tavlor, böcker och musikinstrument. 
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För att få fram vilka personer som var medlemmar i den tyska försam-
lingen har jag använt mig av kyrkans församlingsregister. Jag har betraktat 
dem som döpte sina barn eller vars egen död registrerades i kyrkböckerna 
som medlemmar av församlingen. Av de 122 grosshandlarna som jag har 
beskrivit tillhörde 55 personer den tyska församlingen. Det fanns fler i un-
dersökningsgruppen som hade rätt att tillhöra församlingen men som av 
olika anledningar valde att inte göra det. 

Medlemmarna i den tyska församlingen taxerade i genomsnitt mer för sin 
handelsverksamhet än de som inte var med i församlingen. Eftersom skatten 
var ett mått på handelsmannens betalningsförmåga och på handelshusets 
omsättning visar de högre taxerade summorna att församlingsmedlemmarna 
drev generellt sett mer ekonomiskt framgångsrika handelshus. Detta kan 
förklaras med att de genom sina nära kontakter med sina hemländer hade en 
väl upparbetad avsättningsmarknad. Flera av de personer som taxerade stora 
summor var första generations invandrare, det vill säga deras kontakter med 
sina forna länder bör ha varit goda. 

Deras bruttoförmögenhet var enligt bouppteckningarna generellt sett 
större än andra handelsmäns. Men i gruppen med församlingsmedlemmar 
var de ekonomiska differenserna inom gruppen mer framträdande. Även om 
det fanns församlingsmedlemmarna hade riktigt stora skulder var deras 
samlade förmögenheter genreallt större än övriga grosshandlares. 

I kapitlet har jag analyserat församlingsmedlemmarnas sociala relationer 
genom en studie av huruvida de hade annan social bakgrund än de som inte 
var medlemmar. Det visade sig att fädernas titlar var i stort desamma för 
båda grupperna. Den skillnad som uppdagades var att fäder från hantverks-
yrken eller andra borgerliga yrken var något fler bland dem som var försam-
lingsmedlemmar.  

Av de 55 församlingsmedlemmarna har jag kunnat konstatera att 46 var 
gifta, tre ogifta och sju har jag ingen uppgift om. Yrkestillhörighet för svär-
fäderna till församlingsmedlemmarna skilde sig inte gentemot svärfäder i 
den andra gruppen. De allra flesta hade borgerliga yrken. Men precis som då 
fädernas titlar undersöktes kategoriserade något fler svärfäder till gruppen 
hantverk/övriga borgerliga yrken. 

Det som framförallt var slående när det gällde äktenskapsmönster var hur 
vanligt förekommande det var med äktenskap mellan församlingsmedlemmar. 
I församlingens dopregister har jag funnit 35 kvinnor som gifte sig med män 
som var medlemmar i församlingen. Förmodligen var det än fler äktenskap 
som stod mellan personer med utländsk härstamning då jag i denna 
undersökning inte fått med kvinnor som inte var födda i Stockholm.  

Församlingsmedlemmarna gifte sig i större utsträckning reduktivt än vad 
andra gjorde. Medlemmarna som använde sig av en reduktiv strategi gifte 
sig också mer med redan existerande familjemedlemmar. De reduktiva äk-
tenskap som förekom bland dem som inte till hörde tyska Kyrkan var i 
samtliga fall äktenskap mellan kompanjoner. Den reduktiva strategin har 
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använts för att förklara hur förtagare agerat för att hålla ihop sitt företag. I 
denna studie kan den även ses som ett sätt att hålla ihop en etnisk grupp.  

Församlingsmedlemmarnas kreditgivning och skuldsättning präglas i 
högre grad än de andra medlemmarna av ett rationellt ekonomiskt agerande 
vilket också leder till riskspridningen. Det var i snitt större belopp som de 
lånade ut, men det var till fler personer vilket innebär att de blev mindre 
beroende av varje enskild gäldenär. De hade i mindre utsträckning fordringar 
till sådana som betraktades som osäkra gäldenärer.  

Församlingsmedlemmarna lånade i mindre omfattning än andra ut pengar 
till släkt och de skuldsatte sig också mer sällan till släkt. Det måste dock 
poängteras att allt som allt var det endast nio personer som hade skuld till 
släktingar, fyra av dem tillhörde Tyska kyrkan. Skillnaden är sålunda så liten 
att det inte går att diskutera om någon skillnad mellan grupperna. 

Det var få församlingsmedlemmar som gick i konkurs, endast två av totalt 
nio. En av dem hade i stor utsträckning tagit lån av släktingar, den andre 
inte. Av de sju änkorna som hamnade på obestånd var tre församlingsmed-
lemmar. Inte heller deras konkursakter pekar åt något bestämt håll. Någon 
strategi som sammanförde gruppen vad det gäller skuldsättning kan inte 
bevisas genom den här studien. De tre grosshandlarsönerna som gjorde kon-
kurs var alla söner till församlingsmedlemmar. Detta kan ha sin förklaring i 
att medlemmarnas barn i högre grad än andra själva blev grosshandlare. 

Medlemmarna i Tyska kyrkan bodde i första hand i stadens södra delar, 
framförallt längs med Västerlånggatan i närheten av den Tyska kyrkan. De 
som inte var församlingsmedlemmar bodde i större utsträckning i de östra 
delarna, främst längs Skeppsbroraden. 

Medlemmarna i den Tyska kyrkan hade mindre än andra investerat i fas-
tigheter men däremot i annat ekonomiskt kapital. Medan övriga grosshandlare 
manifesterade sina positioner genom högt värderade hus placerade för-
samlingsmedlemmarna sina tillgångar i sådant som kunde ackumulera mer 
kapital; aktier och skeppsparter. Det var endast i fastigheter som de som inte 
var medlemmar hade investerat mer. I andra föremål som bohag eller ädla 
metaller hade medlemmarna mer pengar investerat.  

Det här kapitlet har för det första visat att de som tillhörde den Tyska 
kyrkan var mer förmögna än andra grosshandlare. För det andra att försam-
lingsmedlemmarna höll ihop socialt. Äktenskapsband mellan personer som 
tillhörde kyrkan var mycket vanligt förekommande. Det fanns sålunda skill-
nader i beteenden mellan de olika grupperna. Medlemmarna i den tyska för-
samlingen använde sig mindre av det nätverk tyska kyrkan utgjorde då de 
lånade ut pengar men var starkt knutna till den egna kretsen då de gifte sig. 
Deras konsumtion visar på försök att ackumulera kapital medan de som inte 
var församlingsmedlemmar genom sina stora resurser nedlagda i hus snarare 
visar på ett behov av att manifestera sin ställning.  
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KAPITEL 8 

Köpmannen i Stockholm 

Jag har lyckan att ha mina företag på flera kölar och flera 
orter, och min egendom är inte byggd på årets resultat. 

William Shakespeare (1564–1616) 
Köpmannen i Venedig. Akt I scen 
1 i översättning av Lars Huldén 

Köpmannen i Venedig, Antonio, försäkrar sina vänner att han inte är orolig 
för sina affärer. Antonio har agerat klokt och har inte lagt alla ägg i samma 
korg. Det är flera års planerande och handelsverksamhet som ligger till 
grund för den förmögenhet han är i besittning av.  

I den här avhandlingen analyserar jag hur grosshandlare agerade under 
1700-talet. Avhandlingen tar avstamp i en sedan länge pågående diskussion 
om huruvida handelsmännen genom sitt agerande förändrade samhället eller 
inte. Avsikten har inte varit att fortsätta den debatten utan att undersöka hur 
deras agerande såg ut. En persons möjlighet att handla är i hög grad beroende 
av den samhällsstruktur hon lever i. Vissa samhällen medger större hand-
lingsfrihet än andra. Individer tillåts olika grader av utrymme beroende på 
deras position i samhället. Kön, klass etnicitet med mera är aspekter som kan 
lägga hämsko på en persons möjlighet att förfara. I den här studien ana-
lyserar jag grosshandlares agerande, personer som medgavs samma rättigheter 
från samhället. Det blir därför intressant att utgå från aktörer som till synes 
hade samma förmåner och analysera hur dessa personer handlade. Skiljde 
agerandet sig åt trots de gemensamma möjligheterna? 

Grosshandlare är ingen eftersatt grupp inom den vetenskapliga forsk-
ningen. Det finns redan en hel del kunskap om dem både nationellt och in-
ternationellt. Men jag menar att vissa centrala aspekter för att till fullo förstå 
agerandet är eftersatt i det svenska forskningsläget. För det första har allt för 
liten forskning bedrivits om grosshandlarna som grupp. Istället har ett urval 
av aktörer studerats. Detta urval har resulterat i att de som var mest förmögna 
har skapat den bild vi har av grosshandlarna. Det är deras agerande vi har 
kunskap om och det är lätt att tro att deras beteende var alla grosshandlares 
beteende. För det andra har alltför mycket forskning varit fokuserad på 
handelsmännens ekonomiska verksamhet. För att till fullo förstå agerandet 
måste också de sociala relationerna vägas in. Jag har i denna avhandling gjort 
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detta, jag har studerat grosshandlare som grupp och jag har studerat deras eko-
nomiska och sociala relationer.  

Ekonomiskt heterogena och socialt homogena 
Grosshandlarna i Stockholm agerade socialt relativt homogent men den eko-
nomiska situationen skiftade starkt. I undersökningen ingår 122 grosshandlare. 
Ett tvärsnitt av de personer som var verksamma i Stockholm under några år 
runt 1700-talets mitt har beskrivits. Alla de personer som betalade skatt och 
därigenom var aktiva som grosshandlare under minst tre sammanhängande 
år ingår i urvalet. Anledningen till att jag valde bort de personer som var 
aktiva kortare tid har att göra med att jag vill studera personer som var aktiva 
samtidigt för att kunna jämföra likheter och skillnader. Även de personer 
som i använt material beskrevs som brukspatroner, borgmästare eller rådmän 
studeras. Detta för att personer med dessa titlar många gånger också hade en 
grosshandlarverksamhet. Av de 122 personer som ingår i studien var tio 
personer kvinnor som kunde agera som grosshandlare på grund av att de var 
änkor efter framlidna grosshandlare. Kvinnornas möjlighet att agera var 
begränsad under 1700-talet eftersom de inte var juridiskt myndiga. Därför 
analyseras även hur deras makar agerade parallellt med änkorna i vissa av 
avhandlingens undersökningar.  

Grosshandlarnas ekonomiska ställning analyseras dels utifrån taxerings-
längder och dels utifrån bouppteckningar. Taxeringslängderna byggde på 
varje enskilt handelshus skatteplikt. Skatten var baserad på handelshusets 
omfattning och grosshandlarens förmåga. Ju högre skatt som erlades desto 
mer förmögen torde grosshandlaren ha varit. Den person som betalade mest i 
skatt betalade mer än 200 gånger så mycket som den som betalade minst. 
Bouppteckningarna förrättades efter det att grosshandlaren hade avlidit och 
den ekonomiska situation som framgår genom detta material visar vad 
grosshandlaren hunnit samla på sig genom livet. Tänkbart är att den ekono-
miska ojämlikheten berodde på att grosshandlarna befann sig olika i livs-
cykeln då skattelängderna studerades. Detta motbevisas dock genom studier 
av bouppteckningar, förrättade efter grosshandlarens död. Oavsett vilket av 
dessa båda material som använts visar det att den ekonomiska differentie-
ringen inom gruppen var stor. Det var dessutom ungefär samma personer 
som betalade lite i skatt och som då de dog hade en låg bruttoförmögenhet. 
Den förmögenhet grosshandlarna hade då de dog beskrivs också över tid. 
Den första bouppteckning som analyserats förrättades 1747 och den sista 
1812. Med tiden minskade grosshandlarnas ekonomiska förmögenhet. Fram 
till mitten av 1760-talet hade flera grosshandlare riktigt stora förmögenheter, 
under de sista decennierna var förmögenheterna överlag betydligt mindre. 

I avhandlingens första empiriska kapitel delades grosshandlarna in efter 
fyra olika förmögenhetsgrupper baserade på hur mycket skatt de betalade. 
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Detta för att kunna studera om det agerande som jag analyserar i kommande 
kapitel skiftade beroende på ekonomisk ställning. 

Den skillnad som uppvisas i grosshandlarnas ekonomiska ställning åter-
finns inte i deras sociala agerande. I socialt hänseende handlade grosshand-
larna mer homogent. Det sociala agerandet har studerats utifrån äktenskaps-
mönster, kreditrelationer och konsumtionsbeteende. I undersökningen om 
äktenskapsmönster studeras också social mobilitet, både för grosshandlarna 
och för deras barn. När det gäller grosshandlarna själva var den sociala mo-
biliteten låg, de flesta kom från familjer som också sysslade med handel. 
Grosshandlarnas barn var något mer rörliga, framförallt gifte sig många av 
döttrarna med personer utanför den egna sfären. 

De allra flesta av de gifta grosshandlarna gifte sig med kvinnor som kom 
från andra handelsmannahem. En skillnad mellan förmögenhetsgrupperna 
var att de rikaste i en något högre utsträckning gifte sig med kvinnor inom 
den egna släkten. Detta förekom inte alls bland de minst bemedlade. De 
grosshandlare som förblev ogifta hade svagare ekonomisk ställning sett utifrån 
bouppteckningarna än gifta grosshandlare. De som gifte sig med andra 
grosshandlardöttrar klarade sig ekonomiskt bäst. 

De kreditnätverk som grosshandlarna var en del av analyseras utifrån bo-
uppteckningsmaterial och konkursakter. Jag utgår från de sociala relationer 
jag har fått kunskap om i studien av äktenskapsmönster. Var grosshandlarnas 
kreditgivning och skuldsättning kopplad till deras sociala relationer? När 
grosshandlarnas fordringar och skulder analyseras är det viktigt att göra 
skillnad mellan fordringar som var krediter på varor och utlåning som inte 
var kopplad till verksamheten. Skillnaden på olika typer av kreditgivningen 
har varit svår att få fram i det undersökta materialet. För att få kunskap om 
detta skulle jag ha behövt tillgång till handelsböcker men dessa finns bevarade 
i alltför liten utsträckning. Jag har i stället studerat namnen på gäldenärer och 
borgenärer som antecknats i bouppteckningarna och kopplat dessa till gross-
handlarnas privata relationer. 

Grosshandlarnas fordringar hade till största delen sin grund i, som det 
verkar, handelsverksamheten. Grosshandlarnas funktion som bankirer till 
allmänheten var liten. I de fall de lånade ut stora summor pengar var dessa 
nästan enbart till familjemedlemmar. Lån till släktingar utgjorde en stor andel 
av grosshandlarnas totala fordringar. Däremot var lån av släktingar mindre 
vanligt förekommande. Liksom då det gäller hur grosshandlarna gifte sig 
agerade de mycket lika varandra i de ekonomiska relationerna oavsett vilken 
ekonomisk situation de befann sig i.  

Hur grosshandlarnas skuldförbindelser såg ut i de fall handelshuset gick i 
konkurs analyseras i syfte att få kunskap om huruvida grosshandlare vid ett 
ekonomiskt kärvt läge lånade mer av släkt än annars. Överlag visar inte kon-
kursakterna någon skillnad i ekonomiskt agerande jämfört med bouppteck-
ningarna. Lån av släktingar förekom men flest till antalet var de kreditgivare 
som inte var släkt med grosshandlaren. De fall då grosshandlare som var på 
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obestånd eventuellt lånade av en släkting och detta lån medförde att gross-
handlaren klarade sig ur en konkurssituation har inte kunnat diskuteras i 
denna avhandling. Jag har bara haft tillgång till källmaterial som visat de fall 
där grosshandlaren tvingades till konkurs. 

Obetalda skulder var i första hand skulder till andra handelsmän, det vill 
säga skulder som troligen hade sitt ursprung i obetalade varukrediter. Skuld-
sättning hos släkten förekom sällan. Ett par fall i undersökningen tyder på att 
grosshandlaren kunde klara sig, och till och med fortsätta sin verksamhet, 
trots en konkurs. Under den period som studeras här sågs inte konkursen i 
första hand som ett personligt misslyckande. En konkurs kunde lika väl för-
klaras med att företagaren haft otur; konkursen var inte hans eget förvållande. 
Om den som gick i konkurs kunde visa att han handlat hederligt kunde han 
slippa ekonomiska straff. Det fanns möjlighet för honom att starta ett 
handelshus igen.  

Grosshandlarna höll ihop som grupp då de gifte sig och som familj i kre-
ditnätverk. Genom att analysera hur de konsumerade har jag fått kunskap om 
huruvida grosshandlarna även på detta sätt höll ihop. Att konsumera på ett 
liknande sätt fungerar nämligen identitetsskapande. Konsumtionen studerades 
också utifrån idén att den är manifesterande; iögonenfallande konsumtion 
markerar en persons position i samhället. Föremålen kunde också symboli-
sera vissa egenskaper hos konsumenten som han/hon önskade framhäva. 

Konsumtionsundersökningen började med att studera var i Stockholm 
grosshandlarna bodde. I flera tidigare studier har forskare utgått från att 
grosshandlarna i Stockholm manifesterade sin ekonomiska ställning genom 
att bosätta sig längs med Skeppsbrokajen i den östra delen av nuvarande 
Gamla stan. Då grosshandlarna i den här undersökningen fördelas geografiskt 
över Stockholm blir det tydligt att det inte var Skeppsbron som var det mest 
grosshandlartäta området. Flest personer fanns i det som kallades de södra 
delarna, främst vid dagens Västerlånggatan och Stora Nygatan. Där bodde 
inte bara flest grosshandlare, där bodde också de mest förmögna.  

Vilken lös egendom som fanns i hemmen har beskrivits genom boupp-
teckningarna där föremålen många gånger är utförligt skildrade. Grosshand-
larnas föremålsinnehav har jämförts över förmögenhetsgrupper och det visade 
sig att de konsumerade på ungefär samma sätt oavsett förmögenhet. 
Skillnaden visades då aktier och skepp studerades, denna typ av investering 
var vanligare bland de mer förmögna. Det var också skillnad på hur mycket de 
förmögna och de mindre förmögna hade i olika dyrbara objekt. Det fanns fler 
linneservetter, mahognybyråer och silverkannor hos de som var välbärgade 
men samma typ av föremål fanns oftast i alla hem, om än i mindre om-
fattning. Skillnaden framstår klart när riktigt dyra inköp och moderna föremål 
studeras, de mest förmögna hade oftare sådant i boet. Föremål som var 
billigare i inköp, som porslin och böcker, fanns mer frekvent i mindre väl-
bärgade grosshandlares hem. 
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Då handelns och handelsmännens roll i svensk historia diskuteras framhålls 
ofta det stora inslaget av invandrade handelsmän som kommit till landet. 
Genom att jämföra de grosshandlare som var med i den tyska församlingen 
med dem som inte var det diskuterar jag vilka eventuella skillnader som 
fanns vad gällde socialt och ekonomiskt agerande. Undersökningarna i de 
tidigare kapitlen visar att grosshandlarna agerade tämligen likt varandra 
oavsett ekonomiskt situation. Skillnader fanns mellan välbärgade och mindre 
välbärgade personers agerande men det var små avvikelser. Det blir tydligt 
att de personer som tillhörde den Tyska kyrkan agerade på ett sätt som delvis 
skiljde dem från de andra. 

En förklaring är att den tyska församlingens medlemmar generellt var 
mer förmögna än andra. När dessa separeras från de övriga grosshandlarna 
så förstärker det de skillnader som berodde på den ekonomiska situationen. 
Men det är inte hela förklaringen. När församlingsmedlemmarnas äktenskaps-
bildningar granskas visar studien att grosshandlare som var medlemmar i 
Tyska kyrkan i mycket stor utsträckning gifte sig med kvinnor som tillhörde 
samma församling. Församlingsmedlemmarna höll inte enbart ihop socialt 
utan även geografiskt. En stor andel av dem bodde i stadens södra kvarter, 
där inte lika många som tillhörde andra församlingar höll till. 

Deras agerande skilde sig också när det kom till ekonomiskt agerande. 
Församlingsmedlemmarna lånade i mindre utsträckning ut pengar till släk-
tingar. Deras konsumtion visar mer på en vilja att ackumulera kapital än att 
manifestera status. Medlemmarna i den tyska församlingen hade i mindre 
antal än andra fastigheter. Däremot investerade de i högre utsträckning i 
aktier och skeppsparter.  

Teoretiska och metodiska utgångspunkter 
Grosshandlare hade under 1700-talet en glansperiod i Sverige. Det fanns goda 
möjligheter för en grosshandlare att öka både sin ekonomiska förmögenhet 
och sin politiska makt. Var han dessutom verksam i Stockholm hade han, på 
grund av de privilegier staden hade, ett fördelaktigt läge. Sveriges export av 
bland annat järn ökade markant under århundradet, en affärsverksamhet som 
grosshandlarna i allra högsta grad var inblandade i. Samtidigt försköts den 
politiska makten från kungen och riksrådet till riksdagen och de fyra stånden. 
I borgarståndet hade grosshandlarna en framskjuten position och kunde på så 
sätt öva stort inflytande över politiska frågor. Flera nya organisationer, vars 
uppgift var att underlätta för grosshandlarnas verksamhet, såg dagens ljus 
under 1700-talet. Detta stärkte ytterligare grosshandlarnas position. I 
synnerhet de mest förmögna grosshandlarna gynnades; de personer som 
exempelvis handlade med järn och var delägare i Svenska ostindiska kom-
paniet. Flera av de mest framgångsrika grosshandlarna var också politiskt 
aktiva och tillhörde främst hattpartiet. Hattpartiet som drev en storköp-
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mannavänligpolitik hade makten från slutet av 1730-talet till mitten av 1760-
talet. 

Anledningen till att grosshandlarna hade möjlighet att till exempel grunda 
organisationer som var till gagn för deras verksamhet var de privilegier de 
hade som grupp. Dels de privilegier som borgerskapet i stort hade, dels de 
privilegier som grosshandlaren hade inom borgarståndet. Deras möjligheter 
att agera bestämdes till stort utifrån dessa privilegier. Mot denna bakgrund, 
grosshandlarnas omfattande ekonomiska och politiska tillgångar, de föränd-
ringar som skedde i samhället och det faktum att de i teorin hade samma 
rättigheter, har jag analyserat orsakerna till grosshandlarnas agerande.  

Jag menar dock att det inte enbart är samhällsstrukturerna som avgör hur 
en person kan agera. Även individens egen personliga omgivning, bland 
annat hennes nätverk, är betydelsefull för hennes agerande. I kapitel 1 dis-
kuteras nätverk som ett teoretiskt begrepp. Jag postulerar att alla människor 
ingår i nätverk och att nätverkets viktigaste funktion är sammanhållning, 
utestängning och utbyte. Genom att göra dessa antaganden blir det möjligt 
att analysera varför grosshandlarna agerade som de gjorde. Tidigare forskning 
som använt nätverksbegrepp har genom källmaterial som exempelvis brev 
och dylikt, kunnat visa vikten av sammanhållning, utestängning och utbyte i 
en nätverksrelation. Genom att ingå i ett nätverk där dessa funktioner fungerar 
skapas en tillit mellan individerna. Tilliten stärks om personerna i nätverket 
känner igen sig i varandra. Förtroende och tillit var inte minst viktigt för 
handelsmän under 1700-talet. På grund av långa avstånd och dålig kom-
munikation var handelsmännen i behov av att kunna lita på de personer de 
handlande med. 

När förtroende används som begrepp är det viktigt att skilja mellan person-
förtroende och systemförtroende. Systemförtroende innebär ett förtroende 
till ett system, medan personförtroende är uppbyggt på personliga kontakter. 
Grosshandlarna på 1700-talet levde i en omvärld där tilliten byggde på 
personförtroende. När partiväsendet under århundradet växte fram fanns det 
möjlighet att börja bygga ett systemförtroende. När tilliten bygger på för-
troende till andra personer innebär det att relationerna till dessa personer 
måste värnas i så hög utsträckning som möjligt. Personerna inom nätverket 
måste bistås i olika sammanhang och de inom nätverket behöver känna att de 
hör ihop. 

Olika beteenden är inte rationella på samma sätt, socialt handlande kan 
styras av olika rationaliteter. Visst beteende är målrationellt, det vill säga att 
ett specifikt mål eftersträvas, annat är värderationellt. De värderationella 
handlingarna följer angivna normer. Grosshandlarens agerande var rationellt 
i det avseendet att deras handlingar hade ett långsiktigt mål. 

Trots att deras huvudsakliga sysselsättning var handel menar jag att deras 
långsiktiga mål inte enbart styrdes av viljan att få så stor ekonomisk fram-
gång som möjligt. Social reproduktion, det vill säga att förvalta och överföra 
sociala och kulturella värderingar, har i annan forskning flera gånger visats 
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prioriterat framför kortsiktig vinstmaximering. Att hålla ihop ett nätverk är 
en del av den sociala reproduktionen.  

Det beteende som kännetecknas av en strävan efter vinstmaximering har 
ofta beskrivits som ett ekonomiskt rationellt och modernt beteende. Det eko-
nomiska agerandet som kännetecknas av att vilja reproducera sin egen sam-
hällsgrupp har betraktats som ett omodernt och ekonomiskt traditionellt be-
teende. I modern forskning har detta synsätt ifrågasatts och man menar att det 
inte går att särskilja det ekonomiska och det sociala livet under den historiska 
tid som studeras här. Ekonomiska ageranden var starkt sammankopplade 
med sociala relationer. 

Jag har använt en så kallad prosopografisk metod, vilket betyder att jag 
skriver en kollektiv biografi över grosshandlarna. Så mycket fakta som möjligt 
som kan beskriva personernas agerande har samlats in varpå jag gjort 
kvantitativa undersökningar i syfte att lyfta fram skillnader och likheter mellan 
hur grosshandlarna agerade. 

Tidigare har forskare som använt sig av nätverk som begrepp utgått från 
en kvalitativ metod och beskrivit ett fåtal personers agerande. På detta sätt 
har förhållandet till andra personer i nätverket varit möjligt att analysera. 
Genom dessa analyser har forskarna kommit fram till vad nätverkets funktion 
är. Eftersom jag utgår från vad tidigare forskare redan visat har jag kunnat 
studera ett flertal aktörer. Jag har använt mig av offentligt publicerat 
material, till exempel kyrkböcker och bouppteckningar. Eftersom jag stude-
rar ett större antal personer kan jag dra mer generella slutsatser än vad som 
varit möjligt tidigare. 

Varför gjorde de på detta viset? 
De empiriska resultat som framkommer i denna avhandling visar att det 
fanns en strävan efter sammanhållning både inom gruppen och inom familjen. 
Grosshandlarna gifte sig med varandras släktingar, de gav medlemmar i 
familjen krediter, de bosatte sig inom samma områden i staden och även om 
det fanns skillnader i deras konsumtion fanns det också likheter. Vad gjorde 
att deras beteende var så homogent? Ett sätt att förstå det är det behov av 
nätverk som grosshandlarna hade. Genom inkludering stärks nätverken. Be-
hovet av nätverket var så stort i ett system som byggde på personförtroende 
att de inte gavs särskilt stort val. De var tvingade att agera på detta sätt. Deras 
agerande förklaras också utifrån de olika typer av rationalitet som diskuterats.  

Att ingå äktenskap betraktas i avhandlingen som att en strategiskt rationell 
handling utförs. Giftermålet ses som ett målrationellt beteende, parterna som 
ingår äktenskap gör det för att de vill uppnå särskilda mål. Dessa mål har i 
avhandlingen karaktäriserats med hjälp av tre olika äktenskapsstrategier, 
reduktiv, reproduktiv, och expansiv strategi. En reduktiv strategi går ut på att 
försöka hålla ihop företaget. Äktenskapsband knyts med personer som redan 
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finns inom företaget eller familjen, på så sätt blandas inte nya intressenter in 
i affärerna. En expansiv strategi är den motsatta, där är viljan att genom nya 
kontakter utöka kompetensen eller det ekonomiska kapitalet till verksamheten. 
Expansiva äktenskap kännetecknas av att brud och brudgum kommer från 
olika sociala grupper. Den reproduktiva strategin går ut på att reproducera 
den egna gruppen. Detta äktenskapsbeteende innebär att personer med 
samma sociala bakgrund, men som inte är släkt eller kompanjoner, gifter sig 
med varandra. Den vanligaste strategin var att gifta sig reproduktivt.  

Utifrån teorin att grosshandlarna i mångt höll ihop som grupp var även 
deras utlåningsverksamhet målrationell. Genom att låna ut till sina barn och 
andra släktingar kan målet vara att stärka de personliga banden. Grosshand-
larnas agerande i samband med kreditgivning diskuteras utifrån begreppen 
traditionellt och rationellt ekonomiskt beteende. Eftersom de stora summorna 
fordringar i grosshandlarnas bouppteckningar var skrivna på släktingar bör 
grosshandlarnas beteende betraktas som ekonomiskt traditionellt snarare än 
ekonomiskt rationellt. Kreditgivningen visar på vikten av att trygga barns och 
andra släktingars framtid ekonomiskt. Mot detta står det faktum att släktingar 
var frånvarande som grosshandlarnas gäldenärer. Grosshandlarna lånade 
generellt i liten utsträckning av släktingar. 

Grosshandlarnas konsumtion var målrationell. Jag har betraktat deras 
konsumtion utifrån teorin att föremålen ger konsumenten mer än enbart dess 
ursprungliga användningsområde. Genom att konsumera på rätt sätt kunde 
grosshandlarna exempelvis stärka sina sociala kontakter.  

Konsumtionen var till viss del beroende av vilka ekonomiska resurser 
som fanns i hemmet. De med mycket pengar behövde inte, på grund av eko-
nomin, avstå från vissa föremål utan hade möjlighet att välja det mesta. 
Analysen av hur grosshandlare med olika ekonomiska tillgångar konsumerade 
visar att föremål som kunde visa på grosshandlarens vilja att stärka sitt 
sociala eller kulturella kapital fanns mer frekvent i mindre bemedlade hem. 

Analysen av grosshandlare som var med i den tyska församlingen visar 
på sammanhållning inom denna, från de andra, separerade grupp. Att deras 
strategier var än mer sammanhållande än övrigas har förklarats med begreppet 
homosocialitet. Ett homosocialt beteende är ett beteende där sammanhåll-
ning sker med personer som aktören känner igen sig själv i; personer med 
samma kulturella seder och ett gemensamt språk. Då grosshandlare som var 
med i den tyska församlingen skiljs ifrån övriga grosshandlare framträder en 
grupp som inte bara hade en annan församlingstillhörighet utan som också 
generellt hade större ekonomiska tillgångar. Det skulle kunna innebära att 
deras agerande inte är tecken på annat än att de hade ekonomiska möjlig-
heter att agera på detta vis. Mot detta kan anföras deras giftermålsstrategier; 
giftermål som nästan uteslutande skedde med andra medlemmar i samma 
församling, vilket tyder på ett homosocialt agerande. 

Grosshandlarnas möjlighet att agera var till viss del beroende av den 
samhällsordning de tillhörde. Möjligheten att agera var också beroende av 
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deras sociala kontakter. Kontakter som de var i behov av för att kunna driva 
sina verksamheter och som behövde vårdas och odlas på olika sätt. Mycket 
av det agerande som har beskrivits i den här avhandlingen kan förklaras med 
vårdande av de sociala kontakterna. 

Agerandet som diskuteras i avhandlingen vittnar om både konflikt och 
konsensus. Många av handlingarna utfördes för att reproducera den egna 
samhällsgruppen. Samtidigt rådde flera konflikter inom gruppen, konflikter 
som bottnade i att de ekonomiska skillnaderna var stora. I och med det fram-
växande partiväsendet särskiljs politiskt de mest ekonomiskt framgångsrika 
grosshandlarna från andra. Konflikten ledde till att ägarna till de stora han-
delshusen över tid förlorade sin politiska makt och möjligheten att skapa de 
riktigt stora ekonomiska förmögenheterna. 

Mycket av det som beskrivits i den här avhandlingen känns igen från ti-
digare vetenskapliga studier om handelsmän, till exempel äktenskapsmönster. 
Det fanns heller inga stora skillnader inom den grupp som analyserats i den 
här avhandlingen. Grosshandlarna agerade på ungefär samma sätt oavsett 
ekonomisk situation. Denna analys leder tillbaka till den debatt som redo-
visades i avhandlingens inledande kapitel. Den vetenskapliga debatt som förts 
i ett halvt sekel rörande vilken betydelse grosshandlarna hade för samhällets 
utveckling, där vissa har hävdat att de inte påverkade utvecklingen och andra 
har menat att de var dynamiska entreprenörer som inte bara drev den ekono-
miska utan också den sociala utvecklingen framåt.  

De resultat som förts fram i den här avhandlingen kan inte bekräfta att 
grosshandlarna som grupp var ett nytt dynamiskt inslag under 1700-talet. 
Däremot fanns det enskilda personer som hade den ekonomiska och politiska 
makt som krävdes för att skapa förändring; de personer som var med om att 
bygga upp nya organisationer, de personer som hade nära kontakter med 
utländska handelshus och kunde länka Sveriges ekonomi till andra länders 
ekonomi. Dessa personer var ofta hattpolitiker och för dem var det viktigt att 
behålla de privilegier som borgarna hade. Att försöka bevara dessa privilegier 
kan knappast i sig ses som särskilt dynamiskt. Utan att egentligen sträva 
efter det bidrog deras verksamhet till att förändra delar av samhället men 
själva tjänade de ekonomiskt mest på att bevara den rådande ordningen. 

I den här avhandlingen har jag kunnat visa en samling grosshandlare som 
skilde sig som grupp från de andra. Det var de grosshandlare som tillhörde 
den tyska församlingen. De agerade på vissa sätt annorlunda jämfört med 
övriga grosshandlare. Mest tydligt var att de höll sig för sig själva. Deras val 
kan härledas till att de inte hade samma nätverk som andra grosshandlare. 
Huruvida de själva valde ett utanförskap eller om de tvingades till det går 
inte att svara på. Men genom detta utanförskap fick de inte samma förank-
ring i det svenska samhället som övriga grosshandlare. Detta gör att de också, 
till viss del, kan framställas som entreprenörer. Deras ekonomiska beteende 
kan beskrivas som mer rationellt. De var mindre bundna till nätverk i kredit-
relationer och de investerade sina pengar på ett mer ekonomiskt rationellt 
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sätt. Genom de kontakter de hade med sina gamla hemländer hade de också 
möjlighet att skapa ekonomiska kontakter mellan Sverige och andra länder. 

De grosshandlare som närmast kan beskrivas som entreprenörer var således 
de som socialt var mest introverta. Den eventuella dynamik som kan härledas 
till gruppen kanske inte i första hand ska förklaras med att de tog med sig 
nya spännande idéer från sina forna hemländer utan att de genom att inte 
vara rotade i de svenska nätverken hade större handlingsfrihet.  
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BILAGA A (forts.) 
 
 
 
 
Anm: Vid de fall då både mannen och hustrun återfunnits i taxeringslängderna för 
något av de studerade åren, 1747-1754, står makens namn först och efter detta 
makans. Att dessa personer hör ihop har jag i tabellen markerat med /. Både manens 
taxering och kvinnans är i dessa fall redovisade. I de fall maken hunnit dö före 1747 
står makans namn först men jag har valt att även redovisa makens namn då denne 
var personen som startade firman. Makens namn är då satt inom parentes. I 
kolumnen med titel har jag angett den titel som fanns med flest av de studerade åren. 
I taxeringslängderna förekom det sällan att änkans namn var angivet oftast stod XX: 
s änka. Jag har i tabellen valt att ge dem mannens titel med tillägg änka. De personer 
vars födelse och/eller dödsår inte har återfunnit har jag markerat med u.s. – uppgift 
saknas. 
 
I kolumnen som redovisar om bouppteckningar och/eller konkursaktre återfunnits 
för de enskilda individerna markerar (–) att inget av källmaterialen återfunnits. 
 
*Död i så fattigt tillstånd att ingen förteckning över bohaget gjordes 
 
** Bouppteckning för komplicerad och ofullständig för att kunna användas i studien 
 
***Eftersom inte bouppteckningen efter änkan återfunnits används här mannens 
bouppteckning då den gjordes kort tid före handelshusets verksamhet upphörde och 
därför kan ge en god inblick i handelshusets verksamhet så som det var då änkan 
drev firman. 
 
**** Bouppteckningen efter änkan har inte återfunnits varför mannens använts 
istället. 
 
***** I Bouppteckningen redovisades inga värden på de få föremål som var upp-
räknade varför den inte kunnat användas i analysen. 
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BILAGA B  

Karta över Stockholm 1729 (SSA) 
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BILAGA C  

Källor till genealogiska uppgifter 

Eftersom en prosopografisk metod har använts i denna avhandling har en 
mängd olika typer av information om varje grosshandlare nedtecknats. Jag 
har utgått från 122 grosshandlare och samlat uppgifter om dem men också 
om deras nära släktingar som föräldrar, makar, svärföräldrar, barn och barns 
äktenskapspartner. Allt som allt har jag uppgifter om över 1 000 personer. I 
bilaga A redovisas namnet på de grosshandlare som ingår i studien. Via detta 
namnregister är det möjligt att söka uppgifter i de olika källorna. I vissa fall 
har jag inte kunnat få uppgifter direkt genom att söka på namngiven gross-
handlare utan jag har behövt ta en omväg via exempelvis hustruns namn. I 
till exempel ett av genealogiska samlingsverk jag använt har jag flera gånger 
inhämtat information via släktingar till de grosshandlare som undersöks. För 
att få denna kunskap har jag använt mig av det personregister som finns till 
samlingsverket. I personregistret finns alla personer namngivna som figurerar 
i samlingen, oavsett om de själva utgör uppslagsordet eller inte.1 

Förutom den information jag sökt om grosshandlarnas ekonomiska situa-
tion och som hämtats från bouppteckningar och taxeringslängder har jag 
också sökt information om sådant som förklarar grosshandlarnas sociala 
agerande. För att få kunskap om detta har jag i första hand använt mig av 
primärmaterial.  

Huvudparten av uppgifterna är hämtad från bouppteckningar, bouppteck-
ningsregister och kyrkböcker. Genom dessa har jag i stor utsträckning fått 
den information som jag har letat efter. Jag har dock behövt använda även 
andra källor för att få uppgifter. Flera biografiska verk som till exempel 
Svenskt biografiskt lexikon och Svensk släktkalender och svenska ättartal har 
brukats till basala uppgifter som födelse-, dödsår, äktenskap, föräldrars namn 
och så vidare.  

Jag har använt mig av elektroniska hemsidor där släktforskare har redovisat 
resultat från sina undersökningar och som i några fall varit till gagn för 
denna undersökning. Vissa släktforskningsresultat har inhämtats från tryckt 
material, som till exempel släktkrönikan över Seton, eller i Fredrik Oscar 
Strokirks Kultur- och personhistoriska anteckningar. 

                                                      
1 Jag syftar här på personregistret till Svensk slägtkalender och svenska ättartal. 
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I en del av källorna har jag fått heltäckande information om grosshandla-
ren, födelseår, dödsår, äktenskapspartner, föräldrar och så vidare. Men i 
många fall har jag varit tvungen att hämta uppgifter från flera olika källor. 

Genom att ta fram uppgifter om årtal för olika händelser har jag fått ett 
verktyg att kontrollera om uppgifterna i källorna är rimliga. Har jag till ex-
empel uppgifter om att en person föddes år 1712 och en person med samma 
namn uppges ha fått burskap 1725 visar detta att det fanns två personer med 
samma namn vilket ökar den kritiska granskningen av källorna. Det var inte 
ovanligt att barn på 1700-talet gavs samma namn som sina föräldrar vilket 
gör det viktigt att skaffa så mycket information som möjligt om personerna 
så att risken för att föräldrar och barn blandas ihop minimeras. 

I de fall de bearbetade källornas uppgifter inte har stämt överens med 
primärkällor som exempelvis kyrkböcker har jag tagit informationen från 
primärkällorna. Allt material jag använt för att få fram uppgifter om gross-
handlarna redovisas i käll- och litteraturförteckningen. 
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BILAGA D 

Bouppteckningsmaterialet  

Bouppteckningar utgör ett viktigt källmaterial till den här avhandlingen. 
Informationen som källan ger är detaljerad och omfångsrik om både sociala 
och ekonomiska relationer. Dessutom ges via materialet mycken kunskap 
om den upptecknades materiella innehav. Källmaterialet behöver diskuteras 
ur flera källkritiska aspekter; till exempel av vilken anledning bouppteck-
ningarna kom till, hur många som finns bevarade och vilken tillförlitlighet 
som materialet ger. Syftet med denna bilaga är att diskutera dessa frågor 
utifrån dels vad forskare tidigare kommit fram till dels vad mina egna empi-
riska undersökningar visar angående materialets representativitet. 

Lagen om bouppteckningar 
En bouppteckning är en förteckning över ett bos tillgångar och skulder. Redan 
på 1600-talet började bouppteckningar förrättas och fortfarande idag utförs 
bouppteckningar. Vanligtvis förrättas en uppteckning efter dödsfall, men 
även en konkurs eller en äktenskapsskillnad kan följas av en bouppteckning. 
I Stockholm var det rådhusrätten1 som genomförde förrättningen av boupp-
teckningen.2  

Enligt den lag som antogs år 1734 var det obligatoriskt att efter varje 
dödsfall förrätta en bouppteckning.3 Trots den nya lagen var det långt ifrån alla 
hem som inventerades efter ett frånfälle. Det var framförallt i de hem där det 
fanns mer omfattande tillgångar och skulder som det upprättades en boupp-
teckning.4 Värderingen användes för att fördela tillgångarna mellan arvta-
garna. Ett testamente som föreskrev hur tillgångarna skulle fördelas kunde 
finnas med i uppteckningen, men det var minst lika vanligt att det inte fanns 
något testamente.5 I och med lagstiftningen 1734 fastställdes det också att de 
efterlevande arvingarna inte var skyldiga att betala eventuella skulder. Om 
boet hade skulder och en bouppteckning inte gjordes kunde dock arvingarna 
                                                      
1 Redan under medeltiden fungerade städernas borgmästare och råd som allmänna domstolar. 
Under 1600- talet och enligt 1734 års lag bestod rådhusrätterna av borgmästare och rådmän 
till olika antal i skilda städer. Se Landsarkivet i Uppsala (1999). 
2 Dalhede, C (1991) s. 8. 
3 Landsarkivet i Uppsala (1999). 
4 Bringeus, N-A (1974) s. 69. 
5 Landsarkivet i Uppsala (1999). 
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bli skyldiga att betala skulderna vilket gjorde att det blev en angelägenhet för 
arvingarna att få en bouppteckning till stånd.6 

Eftersom det var lagstadgat att bouppteckningar skulle göras var det inte 
enbart en privat angelägenhet inom familjen. Församlingsprästen skulle 
meddela stadens magistrat vilka som dött i församlingen. Det var sedan en 
skyldighet för de tjänstemän som hade hand om bouppteckningen att sam-
mankalla arvingar och anteckna tillgångar och skulder.7 Enligt lagen skulle 
en bouppteckning förrättas inom tre månader efter dödsfallet. Det gick dock 
inte alltid så snabbt. Ibland kunde det ta flera år innan en bouppteckning 
genomfördes vilket förstås ökar möjligheten att delar ur boet kunde ha för-
svunnit mellan det att personen dog och att boets innehåll förtecknades.8 Det 
fanns flera incitament för att de efterlevande ville få en bouppteckning gjord. 
Dels var det, som nämnts ovan, viktigt för att arvingarna inte skulle bli skyl-
diga att betala den dödes eventuella skulder, dels var det förstås viktigt för 
att alla skulle få ut sina andelar ur arvet. Dessutom var staten intresserad av 
att få den provision som togs ut vid en bouppteckning.9 Om det fanns mer än 
en arvinge, eller om det fanns en efterlevande maka/e kvar i hemmet kunde 
det vara betydelsefullt att få en rättvis inventering.10 

Källkritiska aspekter 
Bouppteckningar är ett, i historisk forskning, ofta använt material och har 
därmed diskuterats ur källkritisk synvinkel vid flera tillfällen. De källkritiska 
aspekterna är många och viktiga. Flera forskare har använt bouppteckningar 
för att undersöka samma samhällsgrupp som undersöks i den här avhand-
lingen.11 Det finns också en rad forskare som med hjälp av studier av boupp-
teckningar resonerat om betydelsen och utbredningen av fordringar och 
skulder, något som är av stort intresse för detta arbete. Det har hävdats att lån 
och utlåning har haft mer än en ekonomisk betydelse. Till exempel skulle 
denna typ av transaktioner kunna ses som ett sätt att knyta sociala kontakter 
mellan gäldenärer och borgenärer.12 Tidigare forskning har visat på att lokala 
eliter har varit betydelsefulla för kreditgivningen,13 något som starkt berör den 
population som undersöks i den här studien, och som diskuterats i kapitel 5. 
                                                      
6 Lindgren, H (2002) s. 818 f. 
7 Lindgren, H (2002) s. 816. 
8 Dalhede, C (1999) s. 8. 
9 Under den period som undersöks här var provisionen en femtedels procent av boets totala 
tillgångar och en åttondels procent betalades till stadens fattiga invånare. 
10 Lindgren, H (2002) s. 818. 
11 Samuelsson, K (1951), Brolin, P-E (1953) Andersson, B (1988), Jarrick, A (1992), Wottle, 
M (2000), Andersson, G (kommande). 
12 Hansen B (1952) s 38–44, Köll, A-M (1983) s. 63 ff., Ihlis-Pettersson, G (2001) s. 37 f., 
Hellgren, H (2004) s. 161. 
13 Isacson, M (1979) s 145. 
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Historikern Gunnar Qvist har i huvudsak urskilt tre problem med boupp-
teckningar som historiskt material: hur många bouppteckningar som finns 
bevarade, hur många som faktiskt förrättades och hur representativa de är, 
socialt sett.14 Dessa problem gäller dock i första hand andra typer av under-
sökningar än denna. För det första finns bouppteckningar på Stockholms 
stadsarkiv i obruten serie från år 1667. För det andra är det mycket enkelt för 
mig att kontrollera hur stor andel av de grosshandlare som jag undersöker 
som det förrättades bouppteckningar efter, eftersom min undersökningsgrupp 
är begränsad till ett visst antal, för mig, kända namn. För det tredje tillhörde 
alla samma sociala skick även om det fanns skillnader mellan dem. Qvists 
sista fråga om representativiteten har också studerats av forskaren i ekono-
misk historia, Håkan Lindgren 

Lindgren har undersökt hur många bouppteckningar som förrättades i 
Stockholms län under den senare hälften av 1700-talet. Han visar att det före 
år 1770 upprättades bouppteckningar efter mindre än tio procent av befolk-
ningen. Vid 1800-talets början hade dock siffran stigit till cirka 43 procent. 
Anledningen till ökningen bör inte ses som en starkare vilja hos befolk-
ningen att följa lagen utan snarare hade förmögenheten i hemmen ökat så 
pass att det blev intressant för fler att få bouppteckningar till stånd.15 

Eftersom de människor som studeras i den här undersökningen alla till-
hörde samhällets överklass och därför i större utsträckning än andra både 
hade tillgångar och skulder är det rimligt att utgå från att flera av dödsfallen 
följdes av en bouppteckning. Lindgren visar att det före 1770-talet, då den 
totala andelen bouppteckningar var 10 procent för hela befolkningen var den 
nästan 60 procent bland högre ståndspersoner.16 Grosshandlare är inte repre-
senterade i Lindgrens undersökning men bör närmast jämföras med adels-
personer, då deras ekonomiska tillgångar är mer lika dessa än andra samhälls-
gruppers. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till då bouppteckningar används för att stu-
dera personers ekonomiska situation är huruvida den som dog fortfarande 
var ekonomiskt aktiv eller inte. Detta är en central fråga i avhandlingens 
kapitel 5 där jag diskuterar grosshandlarnas kreditnätverk. Se därför kapitel 5 
i föreliggande avhandling för en ingående diskussion om bouppteckningarna 
som studerats förrättades efter fortfarande verksamma personer. 

De saknade 
Bouppteckningar har återfunnits efter 98 av de 122 grosshandlare som ingår 
i studien, vilket i sin tur innebär att 80 procent av grosshandlarnas boupp-
teckningar ligger som underlag för studien av ekonomiska förhållanden. En 
                                                      
14 Qvist, G (1973) s. 130. 
15 Lindgren, H (2002) s. 818. 
16 Lindgren, H (1977) s. 22. 
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förklaring till att jag funnit bouppteckningar efter en större andel människor 
än vad ovan nämnde Lindgren gjorde kan bero på att grosshandlarna i större 
utsträckning boupptecknades. De hade i större utsträckning än andra grupper 
skulder och fordringar vilket nödvändiggjorde att bouppteckningar förrättades. 
Men även om ett jämförelsevis stort antal bouppteckningar hittats förtjänar 
ändå frågan, varför inte alla bouppteckningar har hittats att diskuteras lite 
närmare. Vad finns det för tänkbara förklaringar till bortfallet? 

I Stockholms stadsarkiv finns ett bouppteckningsregister som är en mycket 
god källa till information angående tillgängliga bouppteckningar under hela 
1700-talet. Detta är en detaljerad källa på så sätt att inte bara den döde finns 
förtecknad med bouppteckningsnummer, utan här kan man också hitta 
information om andras bouppteckningar som berör den person som studeras. 
Exempelvis finns ganska ofta hänvisningar till äkta makars och föräldrars 
bouppteckningar uppskrivna i detta register.  

Jag har funnit bouppteckningar efter släktingar till nio av de grosshandlare 
vilkas bouppteckning inte finns i arkivet. I registret är de nio grosshandlarna 
omnämnda som arvingar eller dylikt men utan hänvisning till egna boupp-
teckningar. Detta borde innebära att ingen av de nio grosshandlarna fick 
någon bouppteckning uppförd efter sig, i sådana fall skulle de ha refererats 
till då deras släktingars bouppteckningar registrerades. Jag kan därför fastslå 
att dessa nio överhuvudtaget inte boupptecknades i Stockholm. Det återstår 
ändå att förklara varför 15 grosshandlare överhuvudtaget inte lämnat något 
spår efter sig i detta material. 

Det finns flera tänkbara förklaringar till det. För det första kan det vara en 
fråga om geografi. Var någonstans grosshandlaren var bosatt då han dog har 
betydelse för var bouppteckningen finns bevarad. Eftersom det är gross-
handlare verksamma i Stockholm som studeras är det i Stockholms stadsarkiv 
jag har sökt efter bouppteckningarna. I Stockholms stadsarkiv finns de 
bouppteckningar som förrättades efter personer som dog i Stockholm, om de 
inte var adliga. En adlig persons bouppteckning återfinns i hovrätten varför 
jag också undersökt de registren och där funnit två bouppteckningar efter 
grosshandlare som blev adlade.  

De grosshandlare som inte dog i Stockholm fick sina bouppteckningar 
förrättade där de dog. Det har dock inte varit möjligt för mig att leta efter deras 
bouppteckningar eftersom det skulle ta orimlig tid i anspråk att söka igenom 
potentiella ställen där bouppteckningar skulle kunna finnas. Det finns dock 
ett undantag, grosshandlaren Claes Grills bouppteckning har använts i en 
tidigare studie17 varför det var möjligt för mig att använda även den.  

Att några av grosshandlarna lämnat Stockholm mellan de år som jag hittat 
dem i bemedlingskommissionens taxeringslängder (1746–1754) och det år 
de dog är troligt. Antingen lämnade de helt enkelt landet för affärernas skull. 
Då flera av dem invandrat till Sverige var det tydligen en rörlig grupp. Eller 
                                                      
17 Müller, L (1998). 



 237 

så flyttade de inom landet, och återfinns därför inte i Stockholms stadsarkiv.18 
Grosshandlare som ägde bruk kan ha boupptecknats vid sina bruk. Flera av 
bruksägarna var dock boupptecknade i Stockholm.19 

Som tidigare har visats så var inte Stockholms grosshandlare en homogen 
grupp i ekonomiskt hänseende. Några personers bouppteckningar saknas från 
denna samhällsklass förmodligen av samma skäl som gör att så få boupp-
teckningar överhuvudtaget återfinns från den här perioden; behovet av en 
bouppteckning vid dödsfallet fanns inte. Vissa av dem hade kanske för små 
tillgångar för att en bouppteckning skulle synas nödvändig att göra. Till ex-
empel har jag inte funnit bouppteckningen efter den grosshandlare som be-
talade den lägsta kontributionen, Anders Wiebe. Namnet Wiebe har heller 
inte dykt upp i några av de biografiska verk jag använt mig av.  

Tid mellan dödsfallet och bouppteckningen 
Vad som också måste tas i beaktande när bouppteckningen som historisk 
källa diskuteras är hur pass mycket jag kan lita på att förteckningen är lik-
värdig med det som faktiskt fanns i boet. Ju kortare tid mellan dödsfallet och 
upprättandet av boet desto större är sannolikheten att förteckningen stämmer. 
Om det tog lång tid kan exempelvis kontanta medel ha använts till försörjning 
för familjen. 

Som framgick av genomgången av Daniel Hassels bouppteckning så kunde 
det gå åtskilliga månader mellan dödsfallet och upprättandet av boupp-
teckningen. Detta kan medföra att föremål hann försvinna från boet som 
annars skulle ha redovisats i bouppteckningen. Kanske i första hand kontanta 
medel och kläder som kunde ärvas av barnen. Jag har av denna anledning 
studerat hur många månader som förlöpte från det att grosshandlaren dog till 
dess att bouppteckningen förrättades. Enligt 1734 års lag fick det bara gå tre 
månader från dödsfallet till dess att bouppteckningen förrättades, men det 
var inte alltid det gick så fort. 

Längst tid gick det från det att Christoffer Fanth dog tills det att hans bo-
uppteckning förrättades, mer än tretton år. Det är inte helt lätt att förstå varför 
boet förrättades överhuvudtaget efter så långt tid, särskilt eftersom inget av 
värde finns antecknat från hemmet. 

                                                      
18 Två personer har av geografiska skäl inte återfunnits i Stockholms stadsarkiv. Den ene är 
Gustaf Kierman som 1766 dog på Marstrands fästning, se Jägerskiöld, O (1975–1977). Den 
andre, Emanuel Kantzou, dog, enligt Stockholms stadsarkivs bouppteckningsregister, i Stral-
sund. 
19 Av de 122 personer som ingår i denna studie ägde åtminstone tio bruk. Av dessa tio har jag 
funnit bouppteckningar i Stockholms stadsarkiv efter fem personer. En av de övriga gjorde 
konkurs sent i livet (Isac Clason) vilket gör det troligt att ingen bouppteckning förrättades efter 
hans död (se vidare kapitel 5 i föreliggande avhandling). Ytterligare en (Gustaf Kierman) dog 
som fånge på Marstrand varför troligen inte heller han boupptecknades. Se Boethius, B & 
Kromnow, Å (1968), s. 952–988, där ett personregister presenterar vilka som ägde bruk. 
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Fanths försenade bouppteckning var extrem, så lång tid tog det inte för 
någon annan grosshandlare. Ungefär en tredjedel förrättades inom de tre må-
nader som lagen föreskrev. Två stycken gjordes så snabbt som inom femton 
dagar efter dödsfallet, men i genomsnitt tog det mellan ungefär åtta och tio 
månader för en bouppteckning att komma till stånd. Vad kan då orsaken till 
en långvarig försening ha varit? Och lika intressant kan vara att fundera över 
varför det ibland gick väldigt snabbt.  

Att det tog lång tid kan ha flera orsaker. Kanske tog det tid att underrätta 
dem som berördes av bouppteckningen. När boet förtecknades var de när-
maste anhöriga närvarande eller representerade av förmyndare eller andra 
förtroendemän. Om någon arvinge befann sig utanför landets gränser kunde 
det ta många månader innan denne nåddes av meddelandet och kunde vidta 
åtgärder för att själv närvara eller be någon annan närvara. En annan orsak 
kan vara att det inte betraktades som nödvändigt med en bouppteckning vid 
dödsfallet då boet kanske inte ansågs innehålla något av värde. Men att det 
senare visade sig att någon gjorde anspråk på delar av boet eller att det fanns 
andra anledningar att flera månader efter dödsfallet förrätta en bouppteck-
ning. Ytterligare en anledning skulle kunna vara precis motsatta till den nyss 
nämnda, nämligen att boet förmodades ha så pass stora tillgångar att det tog 
tid att förteckna allt. Eller kanske var affärerna så pass invecklade med stora 
skulder eller fordringar att det tog tid att upprätta bouppteckningen. 

Ett visst samband tycks finnas mellan snabbt förfarande med bouppteck-
ningsförrättning och mindre tillgångar. Av de 30 bouppteckningar som för-
rättades på tre månader eller mindre, redovisade 22 stycken tillgångar som 
låg under hela gruppens medelvärde. Komplicerade boutredningar med 
många fordringar och stora skulder skulle förstås också kunna innebära att 
det tog längre tid att färdigställa bouppteckningen. Något sådant klart samband 
har jag dock inte kunnat se i den här studien.  

Från fastighet till tagelmadrass 
Vad finns det då för kunskap att hämta från en bouppteckning? För att besvara 
den frågan ska grosshandlare Daniel Hassels bouppteckning användas som 
ett exempel.20 Genom att beskriva informationen som har framkommit vid 
studien av Hassels bouppteckning hoppas jag kunna förmedla en bild av det 
användningsområde som materialet erbjuder.  

Hassel föddes år 1705 i Finland men flyttade så småningom till Stockholm 
där han vann burskap när han var drygt 40 år.21 Då han dog, den 8 mars 1763, 
tillhörde han, tillsammans med sin familj, Maria församling på Södermalm. 
Handelsverksamheten fanns dock inte på samma adress utan inne i stadens 
södra kvarter, där en av hans kompanjoner, Fredrik Otto Bohman, var bosatt. 
                                                      
20 Bouppteckning efter Daniel Hassel BoU (SSA): 1764/4:559. 
21 Samuelsson, K (1951) s. 26 f. 
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Efter dödsfallet dröjde det 21 månader innan hans bouppteckning förrät-
tades, den femte december 1764, av justisteborgmästaren Jonas Robeck, 
rådmannen Engelbrecht Gother (som också var verksam som grosshandlare 
samtidigt som Hassel), assistenten Christian Heitmüller och notarien Axel 
Beckmark. Då Hassel dog lämnade han sin hustru Maria Christina Bohman 
ensam med fem minderåriga barn. 

Huset som familjen bodde i låg i kvarteret Jupiter vid nuvarande Götgatan 
på Södermalm. Hassels fasta egendom värderades nästan till en fjärdedel av 
boets totala förmögenhet. Den lösa egendomen utgjorde mindre än fem 
procent och bestod av flera olika föremål. Han hade inga värdepapper och 
heller inga större mängder föremål i ädla metaller. Några smycken fanns 
bland ägodelarna, bland annat en guldring med en brilliant, ett äkta pärlhals-
band, ett par örhängen med mera. Dessutom fanns det skålar, bägare, skedar 
samt olika kannor i silver.  

I hemmet fanns även föremål i de flesta andra metaller. Där fanns tallrikar, 
fat och soppskålar i tenn, te- och kaffepannor i koppar, ljusstakar och mortlar 
av malm, eldgaffel av mässing. Stekpannor, grytor och kastruller fanns av 
järn, medan lanternor och trattar var gjorda i bleck. I linneskåpet fanns 150 
stycken servetter, ett flertal dukar i olika storlekar samt lakan och handdukar. 
Sängarna bäddades med dynor, tagelmadrasser och bolster och på borden 
ställdes både ostindiskt och svenskt porslin. Förutom tallrikar i olika utform-
ningar fanns i porslinsskåpet choklad-, te- och kaffekoppar, saladjär och 
punschskålar. Drack gjordes det ur både vin och ölglas. Vinet hälldes ur 
karaffiner och oljan och vinägern hade likaså sina egna upphällningskärl. I 
hemmet fanns det flera speglar med både förgylld ram och ram av valnötsträ, 
där fanns även en canapé i siden. Flera olika sorters stolar, några skåp, bord, 
byråer, sängar med mera var andra möbler som familjen ägde. En bibel 
delade utrymme med cirka tolv andra böcker. Färdas kunde familjen i en 
övertäckt vagn, eller om vintern i en släde. Det framgår dessutom att de hade 
tillgång till en björnfäll att värma sig med då de var på resa under de kalla 
årstiderna Det är rimligt att tänka sig att lös egendom både kan ha försvunnit 
innan boet upptecknades och undervärderades vid själva förrättningen.22 

Den utan tvekan största andelen av Hassels tillgångar betecknades som 
säkra fordringar, inte mindre än 71 procent av tillgångarna. 98 procent av 
fordringarna var utställda på den egna firman medan resterande summa var 
en fordring på sjöassuranskompaniets lottsedlar. Hassel hade däremot inga 
skulder. Om man jämför den samlade förmögenheten Hassel hade när han 
dog med de andra studerade grosshandlarna så kan det konstateras att han 
utmärkte sig varken som särskilt välbärgad eller som särskilt obemedlad. 

Genomgången av Daniel Hassels bouppteckning tydliggör hur mycket 
olika sorters information som studier av bouppteckningar kan ge. Till en 
början ges en beskrivning av aktörens familjerelationer: äktenskapspartner, 
                                                      
22 Se exempelvis Fritz, S (2002) s. 94 för en diskussion om undervärdering av tillgångar. 
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barn, svärsöner (svärdöttrar förekommer dock aldrig namngivna eller på 
annat sätt omnämnda i någon av de undersökta bouppteckningarna) och deras 
eventuella yrken. Här kan likaså finnas information om andra nära sociala 
kontakter, som till exempel en förmyndare som tilldelas något omyndigt 
barn, eller ogift kvinna,23 en sådan förmyndare var inte sällan släkt med den 
avlidne.  

Den ekonomiska situation som grosshandlaren befann sig i finns ordent-
ligt dokumenterad. I bouppteckningen framgår det om han investerade sina 
pengar i något eller flera objekt såsom fastighet, aktier, skeppsparter eller 
kanske i pengautlåning mot ränta. Vilken typ av föremål han hade, alltifrån 
mer värdefulla saker som smycken och speglar med förgyllda ramar till mer 
vardagliga bruksföremål som trästolar och köksredskap är många gånger 
ganska detaljerat beskrivet i materialet. Genom en noggrann studie av bohaget 
skulle det vara möjligt att diskutera i vilken grad av lyx grosshandlaren 
levde. Eftersom också hans skulder och fordringar finns med, ibland ingå-
ende förtecknat med namn på borgenär och gäldenär, men ibland med bara 
skuldsumman, är det möjligt att studera denna typ av ekonomiska kontakter.  

De problem som jag har pekat på och diskuterat i denna bilaga kommer, 
då de påverkar de avhandlingens empiriska resultat att diskuteras i de kapitel 
detta eventuellt blir aktuellt.  

                                                      
23 Se Bladh, C (1997) s. 128 och Ighe, A (2007) där förmyndare för kvinnor diskuteras. 
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BILAGA E 

Beräkning av fast pris 

För att kunna jämföra grosshandlarnas brutto- och nettoförmögenheter behö-
ver värdena i bouppteckningarna räknas om till ett fast pris. Omräkningen 
gör att effekterna av inflationen försvinner. I denna bilaga diskuterar jag hur 
denna omräkning har gått till. 

Vanligt bland forskare i ekonomisk historia har varit att räkna om till-
gångar till antal tunnor råg, och jämföra hur mycket råg som kunnat köpas 
för pengarna.1 Råg är emellertid inte tillämpligt på den grupp människor jag 
studerar. Grosshandlarna tillhörde samtidens överklass och var därför inte i 
samma utsträckning som fattigare personer hänvisade till råg. Historikern 
Per-Erik Brolin som studerat borgarståndet under 1760-talet visar att endast 
13,6 procent av ett grosshandelhushålls livsmedelkostnader bestod av råg, 
och att den totala andelen spannmål i ett grosshandlarhem var 22,5 procent 
att jämföra med exempelvis Danvikens hospital där spannmålen utgjorde 
58,3 procent.2 Spannmålspriser var i betydligt högre utsträckning än andra 
varor beroende av internationella priser vilket innebär att priset i perioder 
stiger mycket kraftigare än priset på andra varor.  

Brolin har studerat levnadsomkostnader i stort och har därför inte enbart 
tagit hänsyn till vilka livsmedel ett borgarhem konsumerade utan har även 
räknat med andra förnödenheter så som kostnader för kläder och bränsle. För 
att få en uppfattning om vilka olika typer av livsmedel som ett grosshandlar-
hem konsumerade har Brolin använt sig av grosshandlarhemmet Paulis hus-
hållsräkenskaper som finns förtecknade för de första åren på 1750-talet. 
Pauli tillhörde de mest förmögna grosshandlarna och en person i familjen 
ingår även i den här undersökningen. Visserligen visade taxeringslängderna 
att de ekonomiska skillnaderna var stora inom gruppen och alla hade inte de 
stora tillgångar som fanns familjen Paulis hem, men eftersom de enda räken-
skaper som jag har tillgång till kom från den rika familjen Pauli väljer jag 
ändå att utgå från deras räkenskaper. Brolin använde hushållsräkenskaperna 
för att göra en fördelning av hur stor andel olika varor hade i familjens lev-
nadsomkostnad.3 Tabell E.1 visar vilken sammansättning Brolin använde för 
                                                      
1 Se exempelvis Hedenborg, S (2004) s. 160 som, när hon studerar mäns och kvinnors löneut-
veckling 1750–1850, räknar om lönerna i hektoliter råg. Hedenborg är inte ensam om att 
räkna om till råg, se hos henne angivna referenser. 
2 Brolin, P-E (1953) s. 121. 
3 Brolin, P-E (1953) s. 117 ff.  
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Tabell E.1. Levnadskostnadernas sammansättning för grosshandlare i Stock-
holm 1747–1812. Varuslag samt dess procentuella andel av levnadsom-
kostnaderna.

Varugrupp Varuslag Andel av det totala Total 
Livsmedel   75  
 råg 14,7  
 malt 6,1  
 vete 1,9  
 havre 5,0  
 Kött 26,0  
 Fläsk 4,7  
 Smör 16,6  
Kläder Linn 12,0 12 
Bostad Bräder 9,0 9 
Bränsle Tall 2,4 4 
 Björk 1,6  
   100 

Källa: Uppgifter om sammansättningen av de olika varorna är hämtade från Brolin, P-E 
(1953) s. 119 och s. 121. 

 
olika varugrupper. Varje varugrupp har dessutom fördelats över olika varu-
slag i den andel Brolin menade att de konsumerades efter Paulis räkenskaper. 

Livsmedlen utgjorde 75 procent av den totala levnadsomkostnaden, medan 
kläder stod för 12 procent, bostad (med detta menas byggen och reparationer) 
utgjorde 9 procent och bränsle 4 procent. Anledningen till att livsmedlen 
utgjorde så stor del av den totala levnadsomkostnaden menar Brolin berodde 
på att matvanorna påverkades av den stora rikedom som fanns i familjen 
Pauli. Exklusiva varor som bland annat importerade frukter och viner tog 
stort utrymme av den totala omkostnaden.4  

När de olika varornas andelar har räknats ut behöver de enskilda varu-
slagens priser fastställas för att på så sätt få fram hur priserna varierade över 
den period som bouppteckningarna förrättades, 1747–1812. När prisserierna 
för olika varuslag studeras visar det sig att inte alla de varuslag som fanns i 
det Pauliska hemmet finns förtecknade i de prisserier jag har tillgång till.5 
Därför har jag varit tvungen att ändra sammanställningen av levnadsomkost-
naderna något.  

I det Pauliska hemmet menar Brolin att budgeten bestod till 9,4 procent 
av fisk och övriga varor så som specerier och grönsaker stod för 20,8 procent.  

Stockholms priser för fisk eller specerier saknas i de prisserier jag använt. 
I stället utgörs hela livsmedelkostnaden av spannmål och animalier där 
spannmålen står för 34 procent och animalier för resten. Genom att ställa 
samman en trolig varukorg för grosshandlarna som tabell E.1 visar kan jag 
räkna ut vad en sådan varukorg skulle kosta vid de år som bouppteckning-
arna efter grosshandlarnas förrättades.  

                                                      
4 Brolin, P-E (1953) s. 121. 
5 Jörberg, L (1972a). 
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Under den period som studeras förändrades valutan i Sverige vid ett flertal 
tillfällen. Under tiden mellan 1745 till 1776 fanns två myntenheter, daler 
kopparmynt och daler silvermynt. På ett silvermynt gick det tre kopparmynt. 
År 1776 genomfördes en valutareformen och därefter började Riksdaler specie 
att användas, på specien gick 6 dsm och 18 dkm. Från och med år 1789 före-
kom två olika benämningar på sedlar: Riksdaler banco från Riksens ständers 
bank och Riksdaler riksgäld från Riksgäldskontoret. Den gemensamma 
valutan var fortfarande Specie men värdeförhållandet mellan riksgäldssedeln 
och bankosedeln var inte fastlagd. Från och med år 1803 fixerades värdet 
mellan valutorna så att det kom att gå 1,5 riksgäld på en bankosedel.6 Alla 
värden vilka angivits i bouppteckningar har omgjorts till dkm liksom alla de 
varor som ingår i varukorgen.  

Vilket pris varukorgen skulle ha haft har räknats ut för varje år från år 
1747 till och med år 1812. Detta har sedan räknats om med glidande medel-
värde då det vissa år kunde skilja rejält mellan priserna. Jag valde också ett 
basår och räknade utifrån det ut ett index för varukorgsvärdet. Basåret valdes 
till 1783 då priserna var relativt stabila runt detta år, se diagram E.1. Alla 
totalsummor som framkommit i bouppteckningarna har sedan omvandlas till 
basårets värde.  

Diagram E.1. Prisserie på varukorg mellan år 1747–1812 med glidande 5-års 
medelvärde. Löpande priser, dkm. 
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Källa: Uppgifter om sammansättningen av de olika varorna är hämtade från Brolin, P-E 
(1953), prisserien från Jörberg L (1972a). 
Anm: Observera att priserna gäller för Stockholm, inte för hela landet. 

                                                      
6 För en fördjupad diskussion om den svenska penningpolitiken under perioden 1776–1802 se 
Ahlström, G (1972), samt Ahlström, G (1974) framförallt kapitel 2. Se också Hedenborg, S 
(2004) särskilt kap 4. 
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Diagram E.1 visar prisvariationen på den sammansatta korgen mellan år 
1747 och 1812. Under hela perioden steg priserna generellt även om de under 
vissa perioder sjönk i förhållande till åren innan. Vid början 1760-talet visar 
diagrammet en puckel som sedan dalar under slutet av decenniet. Under 
samma period kan man också se en förändring i sedelcirkulationen i Sverige. 

Den totala summa pengar som trycks ökar i stort sett från och med 1750-
talet. Sedelstocken var under första halvan 1750-talet mellan 11.9 miljoner 
dsm och nästan 13,8 miljoner för att sedan stiga till 17 miljoner dsm 1756 
och år 1759 är summan uppe i 36,8 miljoner. En toppnotering märks år 1762 
då pengar för ett värde av 45 miljoner dsm är i cirkulation, vilket kan förklara 
den ökning av priserna som diagram E.1 visar under 1760-talet. Därefter 
börjar det minska igen och de två sista åren på 1760-talet var sedelstocken ca 
32 miljoner dsm. Med mer pengar i omlopp ökar priset på varor. Föränd-
ringen i slutet av 1700-talet kan också förklaras med sedelcirkulationen där 
det visas en kraftig minskning av sedelutgivning år 1801 och 1802 för att 
öka kraftigt de kommande åren. Den kraftiga uppgång som visas de sista 
åren på 1700-talet går dock inte att avläsas av en ökad sedelcirkulation. 7  

                                                      
7 Sveriges Riksbank (1931) s. 43 f. 
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BILAGA F 

Metoddiskussion angående analysen av 
äktenskap 

Syftet med denna bilaga är att utveckla vissa diskussioner som förs i kapitel 4 
men som är allt för omfattande för att få plats i kapitlet. Här kommer en 
noggrannare förklaring av de olika kategorierna att ges. Varje kategoriserad 
yrkestitel redovisas i tabellform. Jag diskuterar även de grosshandlare som 
gifte sig två gånger då jag menar att den andra svärfaderns titel inte låter sig 
kategoriseras på samma sätt som den första. Äktenskap nummer två kan ha 
haft andra bevekelsegrunder och andra strategier kan ha tillämpats. Avslut-
ningsvis i bilagan diskuterar jag de källkritiska problemen med att jag inte 
har funnit upplysningar om äktenskap för tolv personer samt hur troligt det 
är att de sju jag kategoriserat som ogifta också var det.   

Yrkeskategoriseringar 
Fäders och svärfäders yrkestillhörighet kategoriseras efter Wottles modell. 
Eftersom jag använder mig av det begreppet reproduktiva strategier kommer 
titeln grosshandlare vara den enda handelstitel som ingår i kategori 1. Det 
finns goda anledningar att göra detta även av andra skäl. Historikern Per-Erik 
Brolin presenterar i sin avhandling en tabell över genomsnittlig taxering för 
flera handelssocieteter och hantverksskrån för år 1764. I tabellen blir det 
tydligt att grosshandlaren i genomsnitt betalade en betydligt högre skatt än 
handlare i gemen.1 Brukspatronerna ingår också i kategori 1 därför att flera 
av grosshandlarna i stadens taxeringslängder kallades brukspatroner. Det är 
alltså en titel som ligger nära grosshandlarens.2 I kategorin placeras dessutom 
de personer som titulerades direktörer för Svenska ostindiska kompaniet då 
dessa vanligen var grosshandlare.  

Kategori 2 samlar de handelsmän som jag inte funnit närmare beskrivna 
än med just ordet handelsmän. Flera av fäderna har i källorna endast beskrivits 
med den något oklara titeln handelsman. Exakt vilken typ av handel som de 
bedrev är oklart, men till exempel titeln grosshandlare togs inte i bruk förrän 
på 1730-talet, vilket kan vara en förklaring till att titeln är ospecificerad för 
många. 
                                                      
1 Brolin, P-E (1953) bilaga B. 
2 Se vidare diskussionen om brukspatroners och grosshandlares likheter i kapitel 2, avsnittet 
Borgerskapets taxering. 
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Vissa av de personer som i olika källor enbart titulerats handelsmän har 
jag hittat i taxeringslängder med en yrkesspecificerad titel.3 Detta innebär att 
det i praktiken kan ha funnits både grosshandlare och mindre bemedlade 
handlare i kategori 2. Till denna kategori hänvisar jag även fabrikörerna. 
Fabrikörer behövde inte äga burskap men räknas ändå traditionellt till bor-
gerskapet.4 Övriga titlar i kategori två är: stadsmäklare, superkagörer, agenter, 
illiterata rådmän och borgmästare.  

Övriga handelsmän, sådana som i källorna kallades för olika typer av hö-
kare och krämare, har kategoriserats i en egen grupp, kategorigrupp 3. Den 
genomsnittliga taxeringen kunde enligt Brolins tabell skilja en del mellan 
dessa individer. Kramhandlaren hade den högsta genomsnittliga kontributio-
nen, 123 dkm, följd av linkrämare som betalade i snitt 108 dkm, jämfört med 
lärftskramhandlaren som inte betalade mer än 51 i snitt. Den vanligaste taxe-
ringen var dock mellan 69 och 75 dkm.5 Genom att använda mig av Brolins 
taxeringslängd får jag en ekonomisk nyansering i kategorierna. 

I kategori 4 återfinns alla hantverkare trots att den ekonomiska situation 
skiljde sig en del mellan dem, från exempelvis knivsmeder som i snitt inte be-
talade mer än 21 dkm i kontribution till bryggare som i genomsnitt erlade 78 
dkm. De hantverksyrken som ingår i den här studien betalade enligt Brolins ut-
räkning mellan 30 dkm och 78 dkm. Med i kategori 4 finns också andra borger-
liga yrken som nämns i Brolins tabell, till exempel vinskänk. Här ingår också 
yrken som skeppare och badare vilka Wottle menar var borgerliga yrken.6  

En femte kategori utgörs av olika typer av ämbets- och tjänstemän. Dessa 
kategoriserades av Sten Carlsson som ofrälse ståndspersoner. Här hamnar 
exempelvis de rådmän som inte samtidigt var handelsmän. De illitterata 
rådmännen kombinerade ofta sitt ämbete med handelsverksamhet.7 De litte-
rata rådmännen hör däremot till kategori 5. I denna kategori har jag placerat 
de personer som i källorna bara beskrivits som rådmän, det vill säga i de fall 
det inte framgår om de var handelsmän eller inte. Den sjätte kategorin är de 
som hade kyrklig eller annan akademisk utbildning medan de i kategori 7 
utgörs av personer som hade militära yrken. Till kategori 8 räknas de personer 
som kom från jordbrukssektorn.  
                                                      
3 Förutom de taxeringslängder jag själv undersökt för åren 1747–1754 har jag också haft 
tillgång till taxeringslängderna för samtliga handlare från sent 1600-tal och hela 1700-talet. 
Taxeringslängderna är excerperade av Lili-Annè Aldman som gjort nedslag från år 1674 till år 
1800. Jag har också använt samtliga taxeringslängder för grosshandlare för åren 1740–1759 
excerperade av Anna Wikander. 
4 Carlsson, S (1949) s. 6 menar att fabrikörerna bör ingå i borgarståndet. 
5 Brolin, P-E (1953) bilaga B. Observera att jag räknat om daler silvermynt från Brolins tabell 
till daler kopparmynt. 
6 Wottle (2000) s. 260. 
7 I Stockholms rådhus och råd (1915–1918) där alla borgmästare och rådmän fram till 1800-
talet är förtecknade framgår det att illitterata rådmän ofta också bedrev handelsverksamhet. Se 
också Stadin, K (1979) s. 125 där hon skriver att både borgmästare och rådmän sysslade med 
näringsverksamhet. 



 247 

Tabellerna nedan visar vilka olika titlar som förekommer i källorna samt 
hur många personer med sådana titlar som innehades av fäder och svärfäder. 

 
Tabell F.1. Antal fäder fördelade efter yrkeskategori. 

Faderns titel Antal Kategori 
Grosshandlare 16 1 
Manufakturist/fabrikör 4 2 
Handelsman 21 2 
Siden och klädeshandlare 1 3 
Kryddkrämare 2 3 
Järnkrämare 1 3 
Linkrämare 1 3 
Kramhandlare 1 3 
Bryggare 1 4 
Traktör 1 4 
Gulddragare 1 4 
Körsnär  3 (1 ålderman) 4 
Källmästare 1 4 
Badare 1 4 
Justiteborgmästare 1 5 
Rådman 5 5 
Faktor 1 5 
Postdirektör 1 5 
Skatteindrivare 1 5 
Postdirektör 1 6 
Godsarrendator 1 8 

Källa. Se tabell 4.1 
 

Tabell F.2. Antal svärfäder fördelade efter yrkeskategori 
Svärfaderns titel Antal Kategori 
Grosshandlare 26 1 
Brukspatron 1 1 
Manufakturist/fabrikör 3 2 
Stadsmäklare 1 2 
Handelsman 18 2 
Rådman och köpman 3 2 
Vinhandlare 1 2 
Siden och klädeshandlare 4 3 
Kryddkrämare 1 3 
Hökare 1 3 
Spannmålshandlare 3 3 
Bryggare 1 (ålderman) 4 
Kofferdikapten 1 4 
Vinskänk 2 4 
Körsnär  1 (ålderman) 4 
Hov pärlstickare 1 4 
Skräddare 1 4 
Lantmätare 1 5 
Bokhållare 1 5 
Skeppsklarerare 1 5 
Kyrkoherde 1 6 
Doktor 1 6 

Källa. se tabell 4.1 



 248

Grosshandlare som gifte sig två gånger 
Det var 18 grosshandlare som gifte sig två gånger. Titel på både förste och 
andre svärfar har jag för elva av grosshandlarna. Andra giftermålet skedde 
nästan uteslutande med kvinnor som kom från samma kategori som den för-
sta. Åtta av de elva gifte sig båda gångerna inom kategorier för handlande. 
Gustaf Kiermans båda äktenskap skulle kunna ses som strategibyte. Hans 
första hustru var dotter till en kofferdikapten men hon var å andra sidan änka 
efter en handelsman då hon äktade Kierman. Änkans bytesvara var sålunda 
snarare hennes titel som handelsmannaänka än som kofferdikaptensdotter.8 

Grosshandlare Wilhelm Grubb gifte sig med kvinnor från två olika kate-
gorier. Hans första bröllop stod i augusti 1717 med Catharina Thormölen, 
dotter till handelsmannen Lorenz Thormölen och Maria Tham. Grubb hade 
inte själv burskap då han och Thormölen gifte sig, men det var ett reproduktivt 
äktenskap eftersom Grubbs far var handelsman. Mindre än fyra år efter det 
att de gift sig, den 10 januari 1721, dog Grubbs hustru. Samma år, i oktober, 
gifter sig Grubb på nytt, nu med en kvinna vars far var kommissarie.9 Maria 
Catharina Eckman far Hans Eckman kategoriseras genom sin titel till ämbets- 
och tjänstemanna gruppen. 

Hans Eckman var, då giftermålet mellan Grubb och hans dotter stod, 
kommissarie och delägare av Riddarhustes manufaktur Barnängen. Som kom-
missarie var han tjänsteman och skulle sköta och övervaka manufakturiets 
verksamhet. Hans bana hade börjat som skrivare och senare blev han direk-
tör för ett vantmakeri.10 Eckmans karriärr som ämbetsman kunde säkert vara 
nyttig för Grubb som själv påbörjade en politisk bana ungefär vid denna tid. 

Förutom de ovannämnda äktenskapen bytte ingen grosshandlare strategi 
vid ett andra giftermål.  

Källkritisk diskussion om ogifta grosshandlare samt 
grosshandlare vars äktenskapsmönster ej gått att 
fastställa 
I undersökningen av äktenskapsmönster visade det sig att sju grosshandlare 
aldrig gifte sig. Varför de aldrig gifte sig går förstås inte att svara på. För-
klaringarna kan vara flera, men det som måste kontrolleras är om de helt 
enkelt inte hunnit gifta sig då informationen om deras civilstånd nedtecknats. 
Det vill säga: om de exempelvis dog unga. Sex av de sju ogifta lämnade 
bouppteckningar efter sig vilket gör det möjligt att fastslå vilket år de dog. 

                                                      
8 Jägerskiöld, O (1975–1977). 
9 Franzén, O, (1967–1969). 
10 Hildebrand, B (1949). 
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Att räkna ut åldern är något knepigare då jag också behöver födelseåret. 
Genomsnittsåldern för de sex som jag har uppgifter om var 56 år då de dog. 
Giftermålsåldern för de grosshandlare som gifte sig var vid första äktenskapet 
i snitt 35 år. De ogifta hade alltså sedan länge passerat denna ålder då de 
avled. Jag kan alltså konstatera att anledningen till att de grosshandlare som 
var ogifta var det av andra skäl än att de dog så unga att giftermål inte hun-
nits med. Deras fäders titel kastar heller inget ljus över frågan. De ogifta 
kom inte från familjer som hade lite att erbjuda i utbyte med en annan familj, 
fyra av fäderna tillhörde till exempel kategorierna 1–3. Orsaken till uteblivet 
äktenskap går således inte att fastställa. 

Av de tolv personer som jag inte vet om de var gifta eller inte har jag 
funnit bouppteckningar efter nio personer. Bland de anhöriga som noteras i 
bouppteckningarna nämns varken fru eller barn, utan arvingarna var ofta 
syskon eller syskonbarn. Detta är dock inget bevis på att de var ogifta, både 
fru och eventuellt barn kan ha hunnit dö före grosshandlaren själv. Ett exem-
pel var George Reinhold Halyborton vars bouppteckning förrättades 1798, ett 
drygt år efter det han dött. I bouppteckning står som enda arvinge en hus-
hållerska. Däremot framkommer det i registret till Nikolai församlings vig-
selbok att han den 11 februari 1776 gifte sig med Wendela Sophia Rickman11 
och i samma församlings dopbok att de innan år 1776 var över hade fått en 
dotter, Sophia Magdalena. I registret till församlingens dödbok finns de båda 
kvinnorna med. Rickman registrerades som död i juni 1789 och deras dotter i 
januari 1784.  

De tolv som jag inte har några uppgifter om har inte förekommit i vare 
sig vigselböcker som makar eller i dopböcker som fäder. De får helt enkelt 
betraktas som ett bortfall.  

                                                      
11 George Reinhold Halyborton skulle enligt mina beräkningar vara 63 år då han gifte sig. 
Med tanke på den höga åldern är det ju möjligt att den George Reinhold som gifte sig 1776 
var son till den George Reinhold som ingår i den här studien. Hur det förhåller sig med detta 
har inte gått att fastställa. Eftersom jag inte har några andra uppgifter om hustrun än hennes 
namn kommer inte någon av avhandlingens resultat att förändras genom att jag utgår från att 
den person jag hittat i vigselboken också ingår i undersökningsgruppen. 
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Summary 

 
In this thesis I have analysed the behaviour of a special group of merchant, 
the wholesalers, in Stockholm during the eighteenth century. The starting 
point of this thesis is a continued debate on whether the merchants, through 
their activities, made any difference in the transformation of society from 
feudal to capitalist. The primary aim of this study has not been to continue 
that debate, but rather to analyse how the merchants in fact acted and why? 
A person’s possibility to act is very much dependant on the context in which 
she or he is living. Some societies allow a larger freedom of action then oth-
ers. And individuals have different extents of freedom depending on their 
position in the society. Sex, class, ethnical background etc. are all aspects 
that limited a person’s possibility to act. In this study, all the wholesalers had 
almost the same privileges. The question is, were their action the same? 

Merchants have been studied previously. We already know a good deal 
about them. But I feel that some of the more important aspects of their be-
haviour have been neglected in the Swedish research. First of all too little 
research has been done about the wholesalers as a group. Instead selected 
sections of the group have been studied. This has had the effect that our pic-
ture of the wholesalers is a picture of just the wealthiest wholesalers. It is 
their behaviour we have knowledge about, and it is easy to believe that this 
represents the behaviour of all wholesalers. Secondly, too much research has 
been focused on the wholesalers’ trading. To fully understand why they 
acted as they did, we must also study their social relationships, which is what 
I have done in this thesis. I have described the wholesalers as a group and I 
have studied their economic and social relations.  

Theoretical and methodological framework 
During the eighteenth century the wholesalers in Sweden flourished. They 
had the opportunity to enhance both their economic and their political 
power. If a wholesaler was active in Stockholm as well, he had, because of 
the privileges the city had, an advantageous position. Sweden’s iron exports, 
among others, increased significantly during the century. At the same time as 
the business activity grew, political power was transferred from the king and 
the royal senate to the parliament and the four estates. In the estate of the 
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burghers, the wholesalers had an advanced position and could in that way 
exert an influence on political questions. Several new organisations were 
founded that made it easier for the wholesalers. These new organisations 
enhanced the great wholesalers’ position even more. Especially the wealthi-
est wholesalers were favoured, for example the persons who traded in iron 
and who were part-owners in the Swedish East India Company. Several of 
the most successful wholesalers were also politically active and belonged 
foremost to the political party that was called the Hats. The Hat party had a 
political view that was friendly towards the greatest wholesalers. The party 
was in power from the end of the 1730s until the middle of the 1760s. 

In my view it is not just the context in the society that makes a difference 
when it comes to how a person can act. The individual’s own surroundings, 
her or his network, are important for the way she or he acts. By using a net-
work perspective, it is possible to determine the relationships the historical 
actors had amongst themselves and come closer to explaining why the 
wholesalers studied behaved the way they did. In the study, I use the term 
network to describe the relationship between people who, empirically, I find 
had either family-based relations or relations based on financial dealings. For 
example, these could be partners or other close economic unions which were 
founded on a strong feeling of trust. Networks have three aspects which are 
important to me, namely trust, solidarity and exchange. I postulate that all 
men and women are part of a network. 

Networks create trust between individuals. Trust was very important for 
the tradesmen during the eighteenth century. Because of the long distances 
and bad communications, the tradesmen had to be able to trust the person they 
were trading with. It is important to makes a difference between personal 
trust and system trust. System trust is trust in the system, while personal trust 
is trust in other people. The wholesalers in this study lived in a society where 
they had to trust other persons. To be included in a network a person has to 
become an object of trust in turn. 

In my view the way the wholesalers acted was rational in the sense that 
their behaviour had a long-term purpose. But all behaviour is not rational in 
the same way; social actions can be governed by different kinds of rational-
ity. Some behaviour is rational in the sense that one is trying to attain a spe-
cific goal. Others actions are rational because the action in itself creates a 
value. 

Despite the fact that the primary occupation of a wholesaler was trade, I 
argue that their long-term goal not only reflected a desire to achieve as great 
an economic success as possible. Social reproduction, to maintain and trans-
fer social and cultural values, can be more important than short-terms gain. 
To keep a network together is a part of social reproduction. 

Behaviour that is characterized by an ambition to gain as much money as 
possible has often been described as economically rational and as a modern 
behaviour, while behaviour that is characterized by an ambition to reproduce 
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one’s own social group has been described as an outmoded and economi-
cally traditional behaviour. This approach has been criticized in modern 
research, and researchers now mean that economic and social life is not pos-
sible to separate during the time that is studied here. Economic behaviour 
was strongly linked to social relations.  

I have used a so called prosopograpich method, which means that I have 
written a collective biography of the wholesalers. As many facts as possible 
that can describe the historical actors’ behaviour have been collected, in 
order to be able to see differences and similarities in their actions.  

Previous researchers in social and economic history who have used the 
term network have used a qualitative method, mostly based on source mate-
rials such as letter. Through these studies the researchers have been able to 
discuss how the network works. I start out from their results about the im-
portance of network. Since I take my starting-point from what other re-
searchers already has established, I have been able to study several actors. In 
a study depending on sources like letters, it is almost impossible to study 
several individuals. That kind of source does not exist in any great extent for 
the eighteenth century. I have instead used public material. This has meant 
that I have been able to draw more generalized conclusions than has been 
possible previously. 

Economically heterogeneous and socially homogeneous 
In this thesis I study 122 wholesalers. All wholesalers who paid tax for at 
least three years in the middle of the eighteenth century have been included.  
Among the 122 wholesalers, there were 10 women. These women were wid-
ows after wholesalers, which was the only way for a woman to have a busi-
ness during the eighteenth century. The research is concentrated to the middle 
of the eighteenth century. But because I have studied the wholesalers’ social 
mobility through their parents and their children, I have followed the 
wholesalers and their families for more than 100 years.  

The wholesalers’ economic situation is analysed partly from the register 
for tax-payers and partly from inventories. Despite which material that is 
analysed the result is the same: there was a big difference in economic 
wealth in the group of wholesalers. The tax was based on the business of the 
trading house and the wholesaler’s economic capacity. The higher the tax, 
the more wealthy was the wholesaler. The person who paid the highest tax 
paid more then 200 times as much as the person who paid the lowest tax.  

Most wholesaler paid less than 200 copper daler in tax, although it is im-
portant to bear in mind that wholesalers were an elite group in society in 
economic terms and that a wholesaler who paid a comparatively low contri-
bution probably was well-off in comparison with most other residents in 
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Stockholm of the same period. Compared to the average craftsman, the aver-
age wholesaler paid ten times as much tax on his business.  

The average contribution for the 122 wholesalers was 329 copper daler, 
but only a third of these paid more than that amount in tax. The wholesaler 
who paid the lowest contribution paid less than 15 copper daler on average 
over the seven years he appeared in the rolls. The highest average tax contri-
bution was 3,750 copper daler  

The inventories confirm the large economic differences between the 
wholesalers. It was the same person who paid a low tax who had a low gross 
income. The gross income that the wholesaler had when they died is also 
described over time. The first inventory that I have analysed was made in 
1747 and the last in 1812. In time the wholesalers’ economic wealth de-
creased. Until the middle of 1760 s several of the wholesalers had quite a 
large gross income, but during the last decades of the century the income 
was generally much lower. 

In the thesis’ first empirical chapter the wholesalers have been divided 
into four groups depending on how much they paid in tax. I did this in order 
to be able to analyse if the way their behaviour depended on their economic 
position. 

The differences in the economic situation of the wholesalers were not re-
flected in their social behaviour. In social respects the wholesalers acted 
more homogeneously. Their social actions have been described in the thesis 
in terms of how they married, which credit relations they had and their con-
sumption patterns. In the study about marriage behaviour I have also studied 
social mobility, both for the wholesaler himself and for his children. When it 
comes to the wholesalers, their social mobility was low; most of them came 
from families whose occupation was also trade. The wholesalers’ children 
were a bit more mobile; above all many of the daughters were married with 
people outside their own sphere.  

The wholesaler who married did so with women who came from other 
wholesaler families. A difference between the wealthiest group and the others 
was that the wealthier married women from their own extended family more 
frequently. That kind of marriage did not occur at all among the poorest. The 
wholesaler who never married had a weaker economic situation than the 
wholesaler who married, according to the inventories that have been analys-
ed. The ones who married daughters from other wholesalers’ families had 
the strongest economic situation.  

The credit of network to which the wholesaler belonged is analysed with 
the help of inventories and files from bankruptcy. I use the information about 
the wholesalers’ families from the marriage study and investigate if their 
credit network was connected with their social relationships.  

The wholesalers’ economic claims were mostly grounded in their busi-
ness. In those cases when they lent a lot of money, it was almost always to 
relatives. Wholesalers’ borrowing from relatives was more unusual than 
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lending to them. They acted the same regarding granting and receiving 
credit, no matter how wealthy they were.  

I have studied files of bankruptcy in order to analyse if the wholesalers 
borrowed more from relatives when they had economic problems. The files 
did not show that the wholesalers’ behaviour was different compared to the 
behaviour that was shown according to the inventories. I have not been able 
to study the possible case when a wholesaler was insolvent and a loan from a 
relative might have helped him. I have just been able to use the bankruptcy 
files, which were made when the wholesaler failed economically. 

Unpaid debts were firstly debts to other tradesmen. Indebtedness within a 
family was rare. Cases in the study show that the wholesalers could handle a 
bankruptcy. It was not the end of the world, and it was even possible to es-
tablish another trading house. During the eighteenth century a bankruptcy 
was not seen as a personal failure. A bankruptcy could be explained with bad 
luck for the company; the bankruptcy was not the wholesaler’s fault. If the 
person who became bankrupt could prove that he or she had acted honestly, 
they could avoid economic punishment and could start a trading house again. 

The wholesalers stayed within their group and their family when they 
married when it came to credits. By analysing how they consumed, I have 
been able to see whether the wholesalers acted as a group in that way as 
well, the idea being that consumption could in fact create identity within a 
group. Consumption is also studied as a manifestation a person’s position. 
The consumer’s consumption indicates his or her position. The object con-
sumed could also symbolise certain qualities for the consumer that he or she 
wanted to emphasize. 

In several previous studies researchers have been certain that the whole-
salers had their houses at the so-called Skeppsbro and in that way manifested 
their position. The group has even been called The Skeppsbro-nobility. My 
study shows that most of the wholesalers did not live at Skeppsbron; not 
even the wealthiest lived there.  

The inventory describes all objects inside the house, often in detail. What 
property the wholesalers had has been compared between the different 
groups depending on their wealth. The wholesalers consumed in approxi-
mately the same way irrespective of their wealth. There were, however, 
some differences. For example the wealthier had more shares than others, 
and they had more of the expensive objects such as linen napkins and silver 
jugs. The wealthier also had objects that were new for the period, such as 
sets of knives and forks. Objects that were cheaper to buy such as books 
were found more frequently in the homes of less wealthier wholesalers. 

When the role of trade and tradesmen in Swedish history is discussed, the 
great number of immigrant tradesmen is pointed out. I have in one chapter 
focused on the prominent wholesalers in Stockholm with an immigrant 
background and who, owing to their background, had the opportunity to be 
members of the non-territorial German Church in Stockholm, an opportunity 
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denied to Swedish wholesalers. This exclusive group should have had plenty 
of opportunity to build trust and networks amongst themselves. 

The parishes tended to be based in the area in which the members of the 
congregation lived and were, therefore, called territorial. The parishes that 
were based on special features were called non-territorial or personal parishes. 
Non-territorial parishes could be based, for example, on nationality or pro-
fession. Initially, the idea was that people who had been born in Germany, 
but who resided in Stockholm and who did not understand Swedish, could 
belong to the German congregation in Stockholm. The congregation was 
also open to other non-Swedish speakers even if they had not been born in 
Germany. Even Germans who had learnt Swedish were allowed to remain in 
the congregation. People born in Sweden and who had at least one German 
parent could choose whether to be a member of the German congregation or 
a Swedish one. However, Swedes were not allowed to become members of 
the German congregation. Out of all the wholesalers studied (122), 55 were 
members of the German Church according to the parish records. 

Wholesalers who belonged to the German congregation paid on average a 
higher contribution than other wholesalers. They also had a larger gross in-
come than the others. 

By and large, all wholesalers who belonged to the German congregation 
were married to daughters of other middle-class citizens, and, in this respect, 
the Germans were no different from other wholesalers. Generally speaking, 
wholesalers tended to marry within their own group, i.e., the middle class. 
To a great extent, wholesalers who belonged to the German congregation 
married women whose families were also members of the German Church. 

When I studied their credits networks, there were also some differences 
between the persons who belonged to the German congregation and the oth-
ers. The wholesalers who belonged to the German congregation lent less to 
people in their own families. And they invested in a slightly different way. 
Instead of investing in real estate, which the others did, the members of the 
German Church invested in shares that could help accumulate their capital. 

In sum, it can be said that the immigrant wholesalers in Stockholm gen-
erally ran larger trading houses than the native traders. It can also be stated 
that members of the German Church were a surprisingly homogenous group 
when it came to social relations. 

Why did they act as they did? 
In this thesis I have shown that the wholesalers strove to keep the wholesaler 
group and the family together. They married each other’s relatives, they gave 
each other credits and theirs consumption patterns were similar. Why did 
they act so homogenously? One way to explain this is to take a closer look at 
their need of network. Homogeneous actions will build trust among the per-
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sons in the network, and the network can increase. The need of a network 
was huge in a society that was built on personal trust. The wholesalers had to 
act in a homogeneous way; otherwise they could risk the network’s trust. In 
my view the way they acted also can be explained in the sense that they had 
a long-term goal. They wanted to reproduce the group.  

Marriage is explained as a strategically rational act to achieve a certain 
goal. In the thesis this goal has been described as three different kinds of 
strategies. One strategy, called the reduction strategy, is about trying to re-
duce the number of families that are involved in the business. This strategy 
was used by the firm owners who did not want to split the economic profits 
more then necessary. 

The second strategy is called the reproductive strategy. When someone 
was married with this strategy the one group was reproduced. Bride and 
groom came from the same social group, but they were not from the same 
family. In this way new capital could come into the firm, without separating 
the social group. The third strategy was the expansive strategy. These were 
the marriage between people from different social groups. With this strategy 
new knowledge could be introduced into the family and the firm. The whole-
salers’ most commonly used marriage strategy was the reproductive one. 

The way they lent money was also a long-term goal strategy. By lending 
their children and other relatives money, they could strengthen personal 
bonds. The wholesalers lent the largest sums to relatives, and their behaviour 
can therefore be described as economically traditional.  

Also the consumption of the wholesalers can be described as a strategy 
with a long-term goal. By consuming in a special way the wholesalers could 
strengthen their social bonds. Consumption depended partly on economic 
assets. Those who had a lot of money could buy mostly what they wanted. 
The analysis in the thesis has shown that the objects that could point out the 
wholesalers’ desire to reinforce her or his social and culture capital existed 
more frequently in the less wealthy people’s home. 

This analysis of the wholesalers who were members of the German con-
gregation shows that these wholesalers stuck together. In my view they mar-
ried into each others’ families and lived in the same place because of a need 
to feel safe. It could feel more secure to spend most of the time with people 
who spoke the same language and had the same cultural values. I have used 
the word homosocial to describe this behaviour.  

The wholesalers’ ability to act was partly dependant on the social context 
and partly on their own social contacts, whom they were depending on to be 
able to run the trading houses. A lot of the actions I have described in this 
thesis can be explained by a willingness to cultivate these social contacts.  

The behaviour that I have discussed provides evidence about both conflict 
and consensus. Several of the ways they acted had the purpose of reproduc-
ing their own social group. But at the same time there were several conflicts 
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in the group of burghers, conflicts that had their cause in the large economic 
differences in the group.  

Much that is described in this thesis is already known from earlier studies 
about tradesmen, for example, the way they married. The wholesalers acted 
in roughly the same way, independent of their economic situation. This 
analysis leads to the debate about what effects the behaviour of the whole-
salers had. The debate about the wholesalers’ importance for the develop-
ment of society, not just economically but also socially, has been going on 
for a long time. Some have maintained that the wholesalers were a dynamic 
element and that they were entrepreneurs. Others have maintained that they 
just were privileged parasites  

The results that I have presented in this thesis cannot confirm that the 
wholesalers as group were dynamic. However, there were individuals who 
had the economic and political power that was needed for making changes. 
These were the wholesalers who built up new organisations (like the Swed-
ish East India Company), or those who had close connections with foreign 
trading house and could link the Swedish economy to other that of other 
countries. These people often belonged to the Hat party, and for them it was 
important to retain the privileges that the burghers had. And that could 
hardly be called dynamic. Without really striving for it, their activities con-
tributed to changing parts of society; personally, however, they gained most 
if society did not change.  

I have been able to identify a group of wholesalers who behaved differ-
ently from the others, the wholesalers who belonged to the German congre-
gation. Their most distinctive characteristic was that they kept to themselves. 
This can be explained by the fact that they did not have the same network as 
the others. If they were excluded or if they wanted to be by themselves I 
cannot say. But in this way they did not become committed to the Swedish 
society in the same way as the others. This behaviour also made it possible 
to call them entrepreneurs. The way they acted in economic situations can be 
described as rational. They were not bound to the network of credit relation-
ships, and they invested their money in a more rational way. Through the 
contacts they had to their homelands, they were able to connect the Swedish 
economy with that of other countries.  

The wholesalers who most easily could be described as entrepreneurs 
were consequently the ones who were socially the most introverted. The 
dynamic behaviour that could possibly be attributed to the group I would 
explain with the fact that they were not rooted in the Swedish networks and 
therefore had greater freedom of action. 
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