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Förord

Ibland för livet oss in på nya stigar och det var i ett sådant vägskäl jag började fundera på att söka till forskarutbildningen i ekonomisk historia. Utan
allt det stöd och den uppmuntran som jag fått under de senaste åren hade jag
aldrig befunnit mig där jag är idag. Jag vill börja med att rikta ett mycket
stort tack till mina handledare Klas Nyberg och Inger Jonsson. Klas, du har
följt mig ända från den dag då jag, utan att ha en aning om vad jag ville
skriva om, påbörjade den D-uppsats som väckte mitt intresse för 1800-talets
konsumtion och handel samt gjorde det möjligt för mig att söka forskarutbildningen. Tack för att du har delat med dig av dina stora kunskaper samt
för att du alltid visat ett stort engagemang och intresse för mitt arbete. Inger,
medan Klas först nu på slutet fått kläm på var Hälsingland ligger har du med
din stora kunskap om detta landskap och dess linneproduktion varit en
ovärderlig tillgång i mitt arbete. Tack båda två för all tid ni har lagt ned och
för alla givande samtal kring min avhandling, men också om såväl arbetet
som forskare som livet i stort och smått.
För lusten och intresset att påbörja forskarutbildningen vill jag också
tacka Maurits Nyström och Dan Bäcklund som uppmuntrade mig under Dkursen och sedan alltid funnits där för en trevlig pratstund.
När jag närmade mig slutet av avhandlingsskrivandet fick några andra
personer viktiga roller. Tack till Rosemarie Fiebranz som opponerade på mitt
slutmanus. Ännu en Hälsinge- och linneexpert som gav många bra synpunkter. Tack till Göran Rydén som läste och kom med kloka råd inför den
sista putsningen. Dessutom en varm tanke till Per-Göran Johansson som
opponerade på min licentiatuppsats.
Bland alla på institutionen vill jag särskilt tacka Malin och Viktoria. Tack
vare er har forskarutbildningen inneburit mycket skratt och en vänskap som
sträcker sig utanför institutionens väggar. Tusen tack för alla de gånger jag
fått övernatta hos er då vägen hem har varit för lång och för korrekturläsningen av mitt manus. Tack också till dem som genom åren har deltagit i
mina seminarier och bidragit med era synpunkter på mina mer eller mindre
genomtänkta texter. Ingen nämnd och ingen glömd! Särskilt tack till Maths
Isacson och Mats Morell som genom sitt sätt att leda semiarierna har bidragit
till intressanta diskussioner. Tack till Fredrik, Pernilla och Ylva som genom
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sina kunskaper inom det forskningsområde jag rör mig inom kunnat ge
värdefulla synpunkter på mina texter. Tack också till alla andra kollegor på
institutionen! Bland dessa ett särskilt tack till Lasse F för ett gott samarbete
och intressanta diskussioner om pedagogik med mera. Vidare vill jag sända
en hälsning till Lynn och Birgitta som ser till att institutionen fungerar. Tack
Lynn för ditt arbete med avhandlingen i dess slutskede.
Tack till Härnösands landsarkiv, Åke Norberg och personalen på Hälsinglands museum för vänligt bemötande och för att ni har hjälpt mig att få
tillgång till mitt källmaterial.
Pia och Sven, efter att ha stött på varandra under ett flertal konferenser
och förenats i ett intresse för 1800-talets handel har ni blivit mina vänner.
Lycka till med era avhandlingar och hoppas vi kan få anledning att jobba
ihop i fortsättningen. Vill också sända en tanke till deltagarna och lärarna på
bergslagskursen våren 2005. Trots att jag egentligen var en katt bland
hermelinerna i förhållande till er andra var det min absolut roligast och mest
lärorika doktorandkurs. Tack till alla på institutionen i Umeå där jag tillbringade några mycket intensiva månader under hösten 2006 vilket gav mig
mycket lärarerfarenhet. Ett tack också till Susanna Hedenborg som öppnat
ögonen för att det faktiskt går att kombinera ekonomisk historia och mitt
intresse för idrott.
Till mina vänner sedan trettio år tillbaka, Ann-Margret, Kerstin, Monica
och Ulrika samt era respektive familjer, vill jag bara säga att det är underbart
att ni, trots att vi bor så långt ifrån varandra, alltid finns så nära. En stor kram
också till Anna-Lena. Du kommer väl ihåg att du lovat att läsa hela avhandlingen…!
Slutligen vänder jag mig till min kära familj. Tack syster Kristina samt
Gustav, Ebba och Johanna för att dörren alltid står öppen för mig både i
Sollentuna och på underbara Fåglarö. Tack för att ni finns! Ebba och Johanna,
nu är ”boken” klar. Syster Helena samt Geir, Julia och Victoria, vilket privilegium det var att bo så nära er under några år, både när datorn krånglade,
men förstås främst för att bara kunna promenera över och hälsa på. Trots att
jag nu bor längre bort finns ni ständigt i mina tankar!
För det tack jag vill ge er, mamma och pappa, kan jag egentligen inte
hitta ord. Ni har gett mig livet och stöttat mig i det jag velat fylla det med,
tröstat mig när det varit svårt och glatts med mig när det gått bra. TACK!
Peter. Genom mötet med dig tog livet mig in på helt nya och spännande
vägar. Tack för all hjälp med avhandlingen, men framför allt för den omtanke och den kärlek du ger mig varje dag. Jag älskar dig!
Göteborg, februari 2008
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KAPITEL 1

Inledning

Idag vet man att en viktig del i utvecklingen av det europeiska och svenska
industrisamhället var framväxten av en inhemsk konsumtionsvarumarknad
före den egentliga industrialiseringen. Två företeelser bidrog till denna
utveckling: för det första en ökad konsumtion av främst textilier, porslin och
olika typer av livsmedel, för det andra en ökad inhemsk tillverkning av varor
för marknaden. För båda dessa förändringar utgjorde varudistributionens
organisation en viktig förutsättning eftersom den ökade mängden varor på
olika sätt skulle distribueras mellan producenter och konsumenter. Därmed
kom också olika marknader att allt mer integreras med varandra. Hur varudistributionen kunde organiseras begränsades dock länge av den rådande
näringslivslagstiftningens bestämmelser om vem som fick bedriva handel
samt av kredit- och kommunikationssystemens begränsade utbyggnad. För
förståelse av betingelserna bakom konsumtionsvarumarknadens framväxt
utgör studier av hur distributionen var organiserad utifrån dessa yttre förutsättningar en central del. I det sammanhanget utgör den regionala kontexten
en självklar ram då både behovet av varudistribution och förutsättningarna
såg olika ut i skilda geografiska områden.
Ämnet för den här aktuella avhandlingen är hur varudistributionen i en
specifik region var organiserad under övergången till modern tid. I avhandlingen undersöks Hälsingland från sekelskiftet 1800 och fram till år 1846
1
med tyngdpunkten lagd på det sista årtiondet. I fokus står den inhemska
distributionen av varor mellan regionens landsbygd, dess städer och resten
av landet eftersom den växande konsumtionsvarumarknaden till stor del kan
kopplas till en växande produktion och konsumtion hos landsbygdsbefolkningen. Undersökningsregionen har framför allt valts på grund av den omfattande linneproduktion för en bredare marknad som karaktäriserade
områdets landsbygd, men studien kommer också att omfatta distributionen
av olika slags konsumtionsvaror till och från det studerade området. Valet av
tidsperiod motiveras främst av att 1800-talets första hälft kännetecknades av
både förändring och kontinuitet. Samtidigt som marknaden växte och när1

Delar av avhandlingen har tidigare presenterats i en preliminär version som licentiatuppsats.
Uppsatsen lades fram i november 2004 med titeln ”Handel i brytningstid. Handelsaktörer och
distributionsformer i Hälsingland 18001846”.
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ingslivslagstiftningens utformning delvis reformerades hade ännu inte de
stora förändringar, som senare slog igenom, vad beträffar exempelvis kreditoch kommunikationssystemens utbyggnad ägt rum. Detta innebär att 1800talets första hälft är en övergångsperiod där det finns anledning att diskutera
hur varudistributionens förutsättningar började förändrades på en mer övergripande nivå, medan det fortfarande fanns avgörande organisatoriska distributionsproblem som troligen påverkade konsumtionsvarumarknadens möjligheter att expandera.
Avhandlingen är inspirerad av flera ekonomiskhistoriska och historiska
forskningsinriktningar, vilka här har förenats för att beskriva och analysera
distributionsledets organisation med anknytning till konsumtionsvarumarknadens framväxt. I det följande görs först en kort sammanfattning av tidigare
forskning om konsumtionsvarumarknadens expansion och dess orsaker.
Därefter diskuteras distributionens roll för en fungerande varumarknad och
vad som karaktäriserar den forskning som studerat olika distributionsformer
ur ett tidigmodernt historiskt perspektiv. Forskningsöversikten fördjupas
sedan utifrån vissa aspekter av hur distributionen organiserades vilka kommer att studeras i avhandlingen. Kapitlet avslutas med en presentation av
avhandlingens frågeställningar och avgränsningar samt av dess fortsatta disposition, metoder och källmaterial.

Framväxten av en konsumtionsvarumarknad
I samband med att forskningen alltmer uppmärksammat den inhemska
konsumtionsvarumarknadens betydelse för den industriella utvecklingen har
under de senaste årtiondena ett flertal svenska och internationella studier av
2
konsumtionsförändringar genomförts. I stort har denna forskning visat att
framväxten av en konsumtionsvarumarknad var en långsiktig process och att
3
tidpunkten för dess expansion varierade mellan olika länder och regioner.
Vad beträffar orsakerna bakom denna utveckling är den internationella
forskningsdebatten omfattande och har till stor del handlat om utbudets
respektive efterfrågans roll i förloppet. Faktorer som förändrade preferenser
och stigande inkomster hos en växande befolkning, samt sjunkande relativ4
priser på konsumtionsvaror har tillmätts stor betydelse. Sammanfattningsvis
2

För en utförligare forskningsöversikt, se Magnusson, L. & Nyberg, K. (1995), s. 5–18 samt
Ahlberger, C. (1996), främst kapitel 2. I svensk forskning betonades länge exportindustrins
betydelse för den industriella utvecklingen, men med tiden har den inhemska efterfrågan och
den produktion som var inriktad mot denna lyfts fram som centrala faktorer. Se Schön, L.
(1982), s. 9 och 29; Fridholm, M., Isacson, M. & Magnusson, L. (1976).
3
Söderberg, J. & Magnusson, L. (1997), s. 11 ff. Se även exempelvis Weatherill, L. (1988),
s. 198 ff.
4
I stora drag har debatten behandlat frågan om huruvida en ökad efterfrågan var en förutsättning för en expanderande produktion eller om förändringar av efterfrågan endast kunde ske
om inkomsterna ökade, samtidigt som inkomsterna endast kunde öka om produktionen expan-
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kan man konstatera att en mängd faktorer samspelade i en växelverkan och
att sambanden mellan en ökad efterfrågan och ett växande utbud därmed är
komplexa. Begreppet ”industrious revolution” har använts av historikern Jan
de Vries för att beskriva en process där både utbudet och efterfrågan samverkade, dels genom ett ökat utbud av arbetskraft och produktion av varor
för marknaden, dels genom en ökad efterfrågan på köpvaror. Enligt denna
teori skulle landsbygdshushållen under den hundraårsperiod som föregick
det industriella genombrottet ha påbörjat en omfördelning av sina resurser, i
form av tid och nedlagt arbete, i riktning mot en marknad av köpvaror istället för egenproducerade varor och tjänster. Hushållen koncentrerade i ökad
utsträckning sin arbetskraft till livsmedelsproduktion för marknaden eller
kombinerade jordbruk med tillverkning av textilier eller annat hantverk för
avsalu. Detta skedde bland annat genom en intensifiering av arbetet samt
genom att kvinnornas och barnens arbetskraft i högre utsträckning användes
i tillverkningen. Orsakerna bakom hushållens förändrade beteende var, enligt
denna teori, en kombination av kommersiella motiv och smakförändringar
som innebar att man inte strävade efter att öka sin konsumtion av hushållsproducerade varor utan istället i högre grad än tidigare efterfrågade köpvaror
som krävde penninginkomster. I detta sammanhang ska det betonas att även
denna teoribildning framhåller de stora skillnader som kan ha förekommit
5
mellan olika geografiska områden.
Inom svensk forskning finns flera studier som beskrivit den ökning av
konsumtionen och produktionen av varor för en inhemsk marknad som ägde
rum före det industriella genombrottet. Produktionsökningen studerades
tidigt av Eli F. Heckscher samt Gustav Utterström och inom ramen för den
senare protoindustriella forskningen finns en rad olika studier av framför allt
den textilproduktion för en bredare marknad som ägde rum i ett antal städer
6
och några specifika landsbygdsområden. Bland dessa studier finns Utterströms och senare även ekonomhistorikern Inger Jonssons undersökning av
den omfattande produktionen och försäljning av linnevaror som ägde rum på
Hälsinglands landsbygd från slutet av 1700-talet och fram till 1800-talets
7
mitt.

derade. Se bland annat Gilboy, E. (1932); McKendrick, N. (1982); Mokyr, J. (1985);
Weatherill, L. (1993). Vidare har forskningsdebatten behandlat frågan om vilka samhällsgrupper som stod för den betydande delen av den växande konsumtionen. Se bland annat
Thirsk, J. (1978); Lemire, B. (1991); Fine, B. & Leopold, E. (1993). För en sammanfattning
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Ekonomhistorikern Lennart Schön har på nationell nivå studerat samspelet
mellan en växande efterfrågan och ett större utbud av enklare textilvävnader.
Han menar att jordbrukets omvandling, förändrade inkomstförhållanden och
en växande lönearbetarklass befrämjade framväxten av en fabriksindustri för
textilvaror samtidigt som sänkta relativpriser på textilier skapade en större
8
efterfrågan. Genom sina undersökningar har historikern Christer Ahlberger
visat på såväl lokala och regionala samt sociala skillnader vad beträffar olika
befolkningsgruppers efterfrågan och konsumtion av typiska köpvaror såsom
porslin, kaffe och te. Studierna visar dock också på mer generella mönster
där landsbygdsbefolkningen utgjorde en stor del av de nya konsumenter som
bidrog till att skapa en kraftfull efterfrågan på denna typ av koloniala varor
före 1850. Enligt Ahlberger var det en kombination av en generell välståndsökning och en proletariseringsprocess där allt fler måste vända sig till marknaden för tillgång på varor samt en ökad tillgång på varor som medförde att
en inhemsk konsumtionsvarumarknad kunde skapas redan under 1800-talets
9
första hälft. Sammanfattningsvis visar forskningen att utvecklingen av en
svensk hemmamarknad och den inhemska konsumtionen av exempelvis
kaffe och textilier kan kopplas till hela den 100-årsperiod som föregick det
10
industriella genombrottet, men främst till tiden efter 1830.
I relation till ovan nämnda forskning är det intressant att lyfta fram historikern Rosemarie Fiebranz studie av försörjningsstrategier i Bjuråkers socken i
norra Hälsingland under perioden 17501850. Fiebranz menar att den undersökta regionen inte hade karaktären av ett marginellt område där stora delar
av befolkningen var tvungna att söka sin försörjning utanför jordbruket. Den
omfattande linnenäringen i regionen utvecklades inte främst ur en jordknapphet och därmed ett tvunget behov av binäringar vilket annars är ett
vanligt antagande i forskningen om sådana områden. Istället bidrog den till
att alstra ett visst välstånd åtminstone i delar av regionen. Samtidigt kunde
en intensifiering av arbetet med linet innebära att försörjningen säkrades när
antalet hushåll ökade och skattejorden fragmenterades under den senare
11
delen av Fiebranz undersökningsperiod. Hur linnenäringen direkt påverkade efterfrågan på olika typer av köpvaror har inte undersökts, men frågan
om huruvida linet gav utrymme för lyxkonsumtion har varit föremål för en
12
viss diskussion. Detta kommer att behandlas närmare i nästa kapitel och här
konstateras enbart att inkomsterna från linneproduktionen bör ha haft en viss
8
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inverkan på konsumtionsutrymmet för både de mer respektive de mindre
välbärgade delarna av den berörda landsbygdsbefolkningen. Genom linneproduktionen hade man tillgång till en handelsvara som kunde bytas eller
säljas mot såväl nödvändighetsvaror som finare textilier, kolonialvaror som
kaffe, te och socker med mera. Detta innebar i sin tur att linneväven och
övriga varor skulle distribueras från respektive till de berörda landsbygdsområdena.

Varudistributionen – en förutsättning för produktion och
konsumtion
Att en fungerande varudistribution var en avgörande förutsättning för den
växande konsumtionen och produktionen av konsumtionsvaror är, som redan
nämnts, en central utgångspunkt för den föreliggande avhandlingen. Producenterna av den ökande mängden varor som tillverkades, både i städerna och
på landsbygden, och de köpmän som bedrev handel med olika konsumtionsvaror var beroende av en infrastruktur för att kunna distribuera sina varor till
de områden där efterfrågan fanns. Eventuella distributionsproblem måste
13
lösas för att olika marknader skulle kunna integreras.
Med utgångspunkt i begreppet protoindustrialisering, som Franklin Mendels presenterade redan på 1970-talet, finns ett stort antal studier som undersökt olika typer av förindustriell produktion och dess betydelse för den
14
fortsatta industriella utvecklingen. Dessa undersökningar har i vissa fall
berört distributionen av de färdiga varorna och i samband med detta pekat på
landsbygdsproduktionens roll för uppkomsten av handelsvägar, långväga
15
kontakter och så vidare. Inom svensk forskning har det funnits en debatt om
under vilken tidsperiod landsbygden och dess befolkning på ett mer omfattande sätt integrerades i en större regional och nationell marknad. Uppfattningarna går isär huruvida det skedde en tydlig förändring när marknaden
kraftigt utvidgades under 1700-talet eller om denna utveckling påbörjades
väsentligt tidigare. Enighet råder dock om att det förekom regionala variationer där faktorer som landsbygdsbefolkningens beroende av handel med
främst spannmål och förekomsten av produktion av exempelvis textilvaror

13
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& Magnusson, L. (1997), s. 12; Petersson, C. & Sandgren, F. (1997), s. 167 ff.; Jonsson, P.
(2000) s. 21–22; Petersson, C. (2001), s. 16.
14
Mendels, F. (1972). Se även Mendels, F. (1982) samt för en diskussion kring detta i
internationell forskning Kriedte, P., Medick, H. & Schlumbohm, J. (1993); Ogilvie, S. (1993)
samt i svensk forskning främst Schön, L. (1982); Isacson, M. & Magnusson, L. (1982 och
1983); Florén, A. & Rydén, G. (1992).
15
Isacson, M. & Magnusson, L. (1987); Magnusson, L. (1996); Ogilvie, S. (1996).

15

för en större marknad hade en avgörande betydelse för varuhandelns utveck16
ling.
Vad beträffar svenska förhållanden har flera forskare också betonat hur
de geografiska och befolkningsmässiga förutsättningarna ställde höga krav
på hur distributionen organiserades på grund av att landets befolkning var
spridd över stora avstånd och omfattande områden med mycket starka regio17
nala särdrag. Lennart Schön menar till exempel att den framväxande textilindustrins varudistribution eventuellt hade större hinder att övervinna än
exporten just på grund av de geografiska förutsättningarna på hemmamark18
naden. Klas Nyberg och Christer Persson har undersökt olika delar av den
framväxande ylleindustrin där Nyberg bland annat visat hur företagen kring
sekelskiftet 1800 förenade produktion och handel samt hur man genom aktiv
19
marknadsföring försökte nå nya marknader. Ekonomhistorikern Pernilla
Jonssons har i sin avhandling, som rör en något senare tidsperiod, visat hur
de mekaniserade bomullsväveriernas använde sig av flera olika distributionsformer då bomullsvarorna såldes och marknadsfördes via en rad olika försäljningskanaler i form av mer traditionella gårdfarihandlare och marknader,
20
men också med hjälp av fasta lanthandlare.
Vilka olika distributionsformer som var tillåtna och förekommande samt
hur de enskilda handelsaktörerna organiserade sin handel hade sammantaget
en avgörande betydelse för varornas väg till från producent till konsument.

Förekomsten av olika former av handel
I ett europeiskt perspektiv har forskningen visat att utvecklingen av metoder
och teknik inom varudistribution tog riktig fart först efter 1800-talets mitt.
Däremot påverkade redan den tidiga konsumtionsvarumarknadens expansion
förekomsten av olika kategorier av handelsaktörer och vilken roll de hade på
21
marknaden. Denna förändring innebar för det första att antalet personer som
bedrev varuhandel ökade från mitten av 1700-talet och under den närmaste
hundraårsperioden. För det andra fick äldre typer av handel en minskad eller
förändrad roll samtidigt som delvis nya former av handel tillkom. För Sveriges
del innebar denna utveckling också en samtidig liberalisering av den då rådande lagstiftningen.
I korthet innebar den svenska lagstiftningen att städernas köpmän hade
monopol på handeln före år 1846. Den handel som ägde rum på landsbygden
var då reglerad och byggde på olika typer av undantag från det generella för16
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budet mot landsköp. De viktigaste var dels gårdfarihandeln vilken baserades
på ett särskilt tillstånd för landsbygdsbefolkning i sjuhäradsbygden att
bedriva handel med vissa typer av varor, dels bondehandeln, vilken tillät
landsbygdsbefolkningen att sälja egenproducerade varor och att köpa varor
för hushållsbehov på de årligt återkommande marknader som hölls i städerna
och på landsbygden. År 1846 genomfördes en reform som innebar att det
blev tillåtet att bedriva handelsbodar på ett avstånd av minst 3 mil från
närmaste stad och genom 1864 års reform blev det fritt fram att bedriva fast
22
handel på landsbygden. Som kommer att diskuteras mer ingående senare
skedde dock redan under 1800-talets första årtionden en liberalisering som
via en rad mindre reformer och förändringar av praxis vidgade möjligheterna
23
att bedriva olika typer av handel på landsbygden.
Vad beträffar de olika former av handel som förekom under 1800-talets
första hälft kan vi i ett europeiskt perspektiv konstatera att städernas affärer
och handelsbodar blev fler och större samt att det skedde en ökad specialisering med olika typer av handlare. I Sverige var de större städernas köpmän i
högre grad specialiserade än småstädernas handlare vars handelsrörelser till
stora delar var osorterad, det vill säga att en och samma handlare bedrev
24
handel med en mängd olika slags varor. Inom svensk forskning finns,
förutom en rad stadsmonografier som vanligtvis innehåller avsnitt om handelns utveckling i respektive stad, några studier som ur olika perspektiv
behandlar stadsköpmännens verksamheter. Dessa studier behandlar dock
främst handlarnas sociala och ekonomiska position och i mindre utsträckning
vilka slags varor de handlade med och hur deras handel var organiserad. Det
senare gäller inte minst småstadshandlarna, vilka hade en central roll för
25
landsbygdsbefolkningens inköp och försäljning av varor.
Vid sidan av stadshandlarna och den handel de bedrev i bodar och på städernas marknader förekom som redan nämnts även olika marknader på
landsbygden. I likhet med internationell forskning visar några svenska studier att dessa delvis ändrade karaktär under den aktuella tidsperioden. Denna
förändring bestod i att marknaderna allt mer kom att likna nöjestillställningar
och att de inte längre dominerades av försäljning av livsmedel och andra
nödvändighetsvaror utan mer av hantverksprodukter i form av prydnadssaker
26
och tyger. Då marknadernas försäljare under 1800-talets första hälft bestod
av såväl stadshandlare som bondehandlare och gårdfarihandlare så säger
detta också något om hur deras varusortiment förändrades. Marknaderna är
22
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intressanta då de var den arena där olika typer av handelsaktörer samlades
för att göra affärer med olika slags kunder vilket kan ha inneburit att aktörerna både konkurrerade och köpte varor av varandra.
Vidare har såväl svensk som övrig europeisk forskning hävdat att gårdfarihandeln, på grund av sina låga distributionskostnader, spelade en viktig
27
roll i den inhemska konsumtionsvarumarknadens expansion. Ny forskning
har också betonat att gårdfarihandlarna inte bara agerade som kringresande
försäljare på landsbygden utan också fungerade som en viktig förmedlare av
varor mellan stad och landsbygd. Detta innebar i sin tur att de också med28
verkade till en ökad integrering av olika marknader.
Den största förändringen inom den europeiska handeln med konsumtionsvaror under tidigmodern tid var dock enligt flera forskare den snabba
29
ökningen av den fasta handeln på landsbygden. Ekonomhistorikerna
Fredrik Sandgrens och Christer Peterssons studier av lanthandeln behandlar
30
tiden efter 1846-års reform i Sverige. Resultaten är intressanta då de visar
att diversehandlarna på landsbygden, som hade en direktkontakt med kunderna, kunde erbjuda ett större sortiment än till exempel kringresande
gårdfarihandlare. Lanthandlare fungerade som en viktig länk till konsu31
menterna i den expanderande varumarknaden. Förekomsten av liknande
handelsaktörer under en tidigare tidsperiod borde därmed vara intressant att
undersöka och som tidigare nämnts genomfördes en liberalisering av lagstiftningen redan under 1800-talets första hälft, vilken ökade möjligheter att
bedriva handel på landsbygden.
Det finns få studier som behandlar hur de reformer som genomfördes under 1800-talets första hälft påverkade förekomsten av olika former av handel
på landsbygden. Ekonomhistorikerna Mats Morell och Kersti Ullenhag har
studerat det så kallade sörköreriet, det vill säga den ångermanländska lands32
bygdsbefolkningens egen handel med linnevaror och olika lantmannavaror.
Liknande bondehandel förekom också i bland annat Hälsingland och Inger
Jonsson konstaterar i sin forskning att linneproducenterna i Hälsingland hade
möjlighet att välja mellan att, inom ramen för den tillåtna bondehandeln,
27
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antingen själva sälja sina varor på resor utanför regionen eller att sälja re33
spektive byta varorna med stadshandlarna i den egna regionen.
Enligt Ullenhag och Morell ökade sörköreriet kring sekelskiftet 1800 på
grund av avsaluproduktionens expansion och genom att lagstiftningen utökade handelns möjligheter. Antalet bondehandlare anses därefter ha minskat framemot mitten av 1800-talet på grund av att handeln koncentrerades i
händerna på ett mindre antal personer, vilket framför allt förklaras av de
34
utökade möjligheter att bedriva handel som ovannämnda reformer innebar.
Samtidigt kom den omfattande handel som dessa bondeköpmän bedrev att
innefatta flera typer av varor och Morell konstaterar att det finns en tydlig
koppling mellan bondehandelns koncentration och lanthandelns framväxt.
Detta väcker frågan om huruvida det förekom handelsformer som inte kan
kategoriseras utifrån de typer som den tidigare forskningen utgått ifrån? I
vilken omfattning förekom fast handel redan före år 1846 års reform? Kan
den ökade mängden varor på marknaden ha inneburit att handeln på landsbygden blev mer mångfacetterad och hur var i så fall relationen till stads35
köpmännen, som var verksamma i samma geografiska område? Bedrev
aktörer på landsbygden och i staden handelsrörelser som mer eller mindre
konkurrerade med varandra genom att ägna sig åt verksamheter som i stora
drag liknande varandra eller kompletterade man varandra genom att exempelvis ha olika sortiment? Hur ska man se på den tidigare uppdelningen
mellan den handelsverksamhet som städernas köpmän respektive landsbygdsbefolkningen bedrev?
Utifrån den tidigare svenska forskning som berör den inhemska varudistributionen under 1800-talets första hälft kan man konstatera att den är
präglad av lagstiftningens utformning och dess uppdelning mellan olika
36
typer av stads- respektive landsbygdshandel. Vidare har forskningen till
stor del fokuserat på enskilda handelsformer såsom bondehandel eller gårdfarihandel, men i mindre omfattning utgått från hur en viss typ av vara distri37
buerades eller varudistributionen till och från ett visst geografiskt område.
Genom att på ett mer öppet sätt studera vilka kategorier av handlare som
agerade i en specifik region kan bilden av vilka möjligheter landsbygdsbefolkningen hade till inköp och försäljning av olika varor nyanseras.
33
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Hälsingland tur och retur
Som framgått ovan har en stor del av forskningen om den inhemska varudistributionen under 1800-talets första hälft fokuserat på de varor, främst
textilier, som producerades på landsbygden och i städerna. Man har i mindre
omfattning studerat hur olika köpvaror som socker, kaffe, finare textilier av
siden med mera distribuerades ut till landets mindre städer och landsbygd.
Utifrån de studier som finns kan vi dock konstatera att samma handelsaktörer
som bedrev handel med landbygdsbefolkningens textilier också distribuerade
köpvaror i den andra riktningen.
Inger Jonsson har i sin studie av linneproduktionen i Hälsingland till viss
del undersökt hur de stadshandlare som bedrev handel med områdets linnevaror organiserade sina handelsrörelser och här framgår att den studerade
köpmannen också handlade med andra varor och att linneproducenterna ofta
38
bytte till sig olika typer av varor från handlarens handelsbod. Vidare har
Mats Morell diskuterat i vilken omfattning de ångermanländska sörkörarna
och bondeköpmännen köpte med sig varor hem från de marknader de be39
sökte. Handeln med landsbygdens protoindustriella produktion av exempelvis linnevaror kan därmed inte frikopplas från distributionen av övriga typer
av köpvaror eftersom samma personer ofta bedrev handel med båda. Då det
saknas tidigare studier som närmare behandlar denna dubbelriktade handel
och hur den organiserades, är detta en viktig aspekt i den föreliggande avhandlingen. De handelsaktörer som bedrev denna typ av handel spelade en
central roll som länk mellan en lokal, en regional och en nationell marknad.
Att bättre förstå hur de enskilda handelsaktörerna organiserade sin handel
kan därför bidra till ökad kunskap om den totala varumarknaden inom ett
geografiskt område. I samband med detta kan också frågan om vilka personer
som var inblandade i varudistributionen mellan stad och landsbygd ytterligare fördjupas.

Distributionens organisation på aktörsnivå
Inom distributionsekonomisk forskning brukar distributionens uppgift delas
in i olika grundläggande funktioner. I stora drag innebär detta för det första
att varor ska hållas i lager och säljas efter kundens, antingen konsumenters
eller andra distributörers, önskemål vad beträffar till exempel varutyp och
kvalité. För det andra ska varorna transporteras till kunden och för det tredje
ska varorna marknadsföras. I dessa funktioner ingår också att överföra ägandeoch/eller nyttjanderätten av varorna mellan säljare och köpare vilket innebär
att frågor om betalningssätt, eventuella krediter med mera ska hanteras.
38
39
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Vidare innebär distributionen kostnader och risker i samband med exem40
pelvis transporter och lagerhållning. I den här avhandlingen ligger fokus på
de två första funktionerna och de underfunktioner som hör till dessa. Det är
hur varornas väg från producent till konsument organiserades som är det
centrala här, inte orsakerna bakom efterfrågan på varorna.
Distributionens olika funktioner kan antingen vara uppdelade på flera
skilda personer, där var och en har sin roll, eller utföras av en och samma
41
person. Ett gemensamt drag hos många av de distributörer som var verksamma i landets småstäder och på landsbygden under 1800-talets första hälft
var att många ägnade sig åt en verksamhet som innefattade flera av distributionens funktioner. De köpte in, lagrade, transporterade och sålde varor vidare
till andra köpmän eller direkt till konsumenter som ofta befann sig på
marknader utanför den egna hemregionen. Distributören var med andra ord
ofta samma person inom hela distributionsledet. Ibland, som i fallet med
bondehandeln, förekom det att den som sålde varan också stod för själva
varuproduktionen. I och med att många handelsaktörer som nämnts bedrev
en dubbelriktad handel var deras rörelser i realiteten relativt komplexa verksamheter där handlarna i vissa fall måste ha haft kunskap om både olika
geografiska marknader och skilda typer av varumarknader. Samtidigt påverkades de i högsta grad av de begränsningar som en rad yttre faktorer innebar.
Flertalet av de organisatoriska problem som distributionen både då och nu
måste hantera har att göra med de geografiska avstånden mellan exempelvis
producent och konsument eller mellan den plats där distributören hade sin
huvudsakliga verksamhet och hans övriga inköps- och avsättningsmarknader.
Tillgången på olika typer av kommunikationer påverkade både marknadens
expansionsmöjligheter i stort och den enskilda distributörens möjligheter att
bedriva sin handel. Som redan nämnts har tidigare svensk forskning påpekat
att de geografiska avstånden, särskilt i det relativt glest befolkade Norrland,
påverkade distributionsmöjligheterna negativt. För det första handlade det
om att få tillgång till pålitlig och snabb information om kundernas efterfrågan, priser, kunders kreditvärdighet med mera vilket, åtminstone i en
konkurrenssituation, kunde vara avgörande för köpmannens verksamhet. För
det andra skulle varorna levereras på ett sätt som motsvarade kundernas
krav. Då järnväg saknades under 1800-talets första hälft bestod det svenska
transportsystemet av sjöfart och hästforor. Under undersökningsperioden
förbättrades dock transporterna främst genom en utbyggnad av kanal42
systemen och genom att ångbåtsfartyg togs i bruk. Från slutet av 1830-talet
fanns regelbundna ångbåtskommunikationer bland annat längs Norrlands kust
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vilket förkortade transporttiderna till och från Stockholm. I övrigt effektiviserades postgången under 1830-talet och framåt, men för Norrlands del tog
den fortfarande lång tid och brottades med stora problem. Telegrafnätet
44
byggdes inte ut förrän efter undersökningsperiodens slut.
Vid sidan av kommunikationerna var troligen det outvecklade bank- och
kreditsystemet den faktor som mest påverkade den vardagliga verksamheten
för handlarna under 1800-talets första hälft. Varuhandeln var generellt sett
uppbyggd på kredithandel och bristen på fungerade bank- och kreditinstitu45
tioner innebar att krediter måste sökas på annat håll. I Sverige dominerade
den utlåning som inte förmedlades av kreditinstitut helt lånemarknaden ända
fram till mitten av 1850-talet. Utlåningen bestod av tre typer av krediter:
sådana som handelshus och köpmannabankirer lämnade till leverantörer och
tillverkare, reverslån förmedlade av mäklare och köpmän samt krediter
46
mellan privatpersoner. Handelns beroende av krediter och den generella
bristen på kontanter i samhället innebar bland annat att även handlare med
relativt små verksamheter kunde ha stora delar av sina tillgångar i form av
47
hundratals fordringar. Systemet innebar att handeln blev känslig för enskilda handlares konkurser då obetalda skulder drabbade dennes personliga
handelskontakter som i sin tur hade skulder till andra handlare och så vi48
dare. Dessutom innebar avsaknaden av ett institutionaliserat kreditsystem
att det fanns ett stort behov av tillförlitliga handelskontakter och kreditgivare.

Betydelsen av nätverk och kommissionärer
En gemensam faktor för flera av de studier som ur olika perspektiv undersökt hur köpmän organiserade sin verksamhet under tidigmodern tid är att de
betonat den roll som privata och/eller affärsmässiga kontakter mellan människor hade. Denna forskning, som ofta haft någon slags nätverksansats, har
framför allt visat att dessa personförbindelser var fundamentala för tillgången på olika typer av krediter på grund av lånemarknadens begränsade
utbyggnad. Kontakterna byggde ofta på släktskap och sociala relationer, men
49
också på etnisk eller yrkesmässig samhörighet. Den personliga tilliten var
mycket central då det utbyte av information, krediter med mera som gjordes
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mellan köpmannen och dennes kontakter till mindre del byggde på formali50
serade och institutionaliserade avtal.
Förutom att olika typer av privata och affärsmässiga kontakter spelade en
viktig roll för tillgången på krediter har den tidigare forskningen visat att
köpmannen även behövde hjälp att organisera de mer praktiska delarna av
den egna handelsverksamheten såsom försäljning, lagerhållning, information
51
om priser, potentiella kunder med mera. Jacob Price har, i sin forskning om
köpmän med en omfattande utrikeshandel under tidigmodern tid, pekat på att
köpmännen inte främst ägnade sig åt de praktiska delarna i handelsrörelsen
utan istället ägnade en stor del av sin tid till korrespondens med kreditgivare
52
och andra viktiga affärskontakter.
I dessa sammanhang har ofta begreppen ombud eller kommissionär an53
vänts. Ylva Hasselberg med flera har pekat på att den enskilde ägaren inte
hade någon möjlighet att sköta allt och att en kommissionär därmed kunde
54
fungera som en förlängning av den egna makten och de egna resurserna.
Kommissionären kunde överbrygga de geografiska, men kanske också genom sin position, de sociala hinder som fanns för den enskilda distributören
att bedriva sin verksamhet. Relaterar man detta till exempelvis transportproblemen kunde anlitandet av en kommissionär förlänga den period under
vilken inköp och försäljning kunde ske vilket i sin tur ökade möjligheterna
att konkurrera på den aktuella marknaden.
Jari Ojala har visat att samarbetet med en kommissionär kunde vara så
centralt att köpmän var villiga att samarbeta med konkurrenter om samma
55
kommissionär. Samtidigt visar andra studier att kommissionärerna i regel
inte utnyttjade sitt övertag i förhållande till uppdragsgivaren utan istället slog
vakt om affärsrelationens långsiktighet. Många hade utvecklat en längre
affärsrelation och ville behålla den samtidigt som en eventuell konkurs hos
den man samarbetade med även innebar att man själv riskerade att förlora
56
eventuella innestående fordringar och så vidare. Detta väcker frågan om
vilken typ av relation som kommissionärerna och deras uppdragsgivare hade
till varandra? Vem var egentligen beroende av vem?
Den forskning som behandlar kommissionärskap har framför allt studerat
utrikes- och brukshandel, men sällan inrikeshandel. Det saknas därför forskning om de olika typer av småstads- och landsbygdshandlare som utgjorde
50
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centrala aktörer på en växande konsumtionsvarumarknad. Trots att många
av dessa bedrev handel i relativt liten skala kunde verksamheten vara omfattande i både innehållsmässig och geografisk bemärkelse samt i högsta
grad påverkad av yttre förutsättningar såsom rådande kredit- och transportmöjligheter. Flera studier av de handelsformer som bedrev en mer småskalig
handel har på olika sätt uppmärksammat handelns svårigheter, men inte mer
specifikt undersökt vilken betydelse kommissionärer kan ha haft för att
57
organisera handeln. Vilka typer av kommissionärer och kommissionärsuppdrag var vanliga och av avgörande betydelse för denna typ av handlare? I
vilken omfattning förekom det exempelvis att stadsköpmän hade kommissionärer som fungerade som deras ombud på landsbygden?
I detta sammanhang är det av central betydelse att diskutera hur begreppet kommissionär ska definieras. Vanligtvis avser begreppet en person som
åtar sig att för en annans person räkning, men i eget namn, sälja eller köpa
58
varor (värdepapper eller annan lös egendom). I svensk historisk forskning
har begreppet även använts i en vidare bemärkelse. Ekonomhistorikern Ylva
Hasselberg menar att kommissioner inte enbart ska betraktas som en företeelse som bara rör varuförmedling. Istället kunde kommissionerna omfatta
många olika typer av uppdrag. Det kunde gälla ett särskilt uppdrag eller upprättas på mer eller mindre permanent basis. Beteckningen kommissionär
uppträder, enligt Hasselberg, inte enbart om olika avlönade ombud utan även
i fråga om informella och tillfälliga uppdrag vänner emellan. Den gemensamma nämnaren är att kommissionären var ett ombud, någon som agerade
59
på en annans persons vägnar. Utifrån denna definition borde antalet personer som på olika sätt och i olika omfattning agerade som kommissionärer
kunna ha varit relativt stort och utgjort en inte oväsentlig del i köpmännens
totala antal handelskontakter. Hur ska man i så fall se på kommissionärskapets betydelse för en köpmans möjligheter att bedriva sin verksamhet
under den aktuella tidsperioden? Innebär denna definition av kommissionärsrollen att en stor del av de aktiva köpmännen på något sätt agerade kommissionär i förhållande till någon annan köpman?
En närmare undersökning av hur en enskild handlare organiserade sin, i
både geografisk och varumässig bemärkelse, breda verksamhet skulle kunna
nyansera bilden av vilka aktörer som hade centrala roller i varudistributionen
mellan stad och landsbygd under 1800-talets första hälft samt vilka funktioner dessa hade.
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Avhandlingens syfte och frågeställningar
Avhandlingens syfte är att bidra till en ökad förståelse för vilken roll distributionsledets organisation kan ha spelat i betingelserna bakom framväxten
av en inhemsk komsumtionsvarumarknad före den egentliga industrialiseringen. Syftet tillgodoses genom en undersökning av hur varudistributionen
mellan stad och landsbygd i en specifik region var organiserad under övergången till modern tid; närmare bestämt vilka olika kategorier av handel och
handelsaktörer som ingick i den varudistribution som ägde rum mellan
Hälsinglands städer, dess omgivande landbygd och det övriga landet från
sekelskiftet 1800 och fram till år 1846.
För det första avses att, på en övergripande nivå, undersöka vilka kategorier av handlare som var verksamma i Hälsingland samt relationen mellan de
olika typer av handel som dessa personer representerade. Analysen baseras
dels på den lagstiftning och praxis som reglerade vem som fick bedriva
handelsverksamhet samt var och hur denna fick äga rum, dels på den reella
verksamhet som de olika typerna av handlare bedrev vad beträffar omfattning, varuslag och avsättningsmarknad. Utgångspunkten för indelningen i
olika kategorier är de former av handel som stipuleras i lagstiftningen, det
vill säga främst stadshandeln och bondehandeln, men också exempelvis
spannmåls- och viktualiehandlare, kontingenthandlare med flera. Avhandlingens första del kommer att utgå från följande mer specificerade frågeställningar:
1. Vilka olika kategorier av handel och handelsaktörer förekom i det aktuella området och hur såg de institutionella ramarna i form av lagstiftning
respektive praxis ut för olika kategorier av handel och handelsaktörer?
Förändrades dessa förutsättningar under tidsperioden och hur kom detta i så
fall att påverka relationen mellan de olika kategorierna av handel och handelsaktörer?
2. Vilken typ av verksamhet bedrev de olika kategorierna av handlare vad
beträffar huvudsaklig varuinriktning och geografiska marknadsområden?
3. Hur förhöll sig de olika kategorierna av handlare och deras verksamhet
till varandra med avseende på huvudsaklig varuinriktning och geografiska
marknadsområde? I första hand efterfrågas i vilken grad relationen mellan de
olika formerna av handel kännetecknades av att de konkurrerade eller kompletterade varandra? Med komplementaritet avses att verksamheterna hade
olika funktioner inom varudistributionen, det vill säga att aktörerna till
exempel bedrev handel med olika slags varor inom särskilda nischer. Med
konkurrens avses det omvända förhållandet; att olika distributionsformer
konkurrerade med samma slags varor på samma marknader.
För det andra avses förståelsen av hur handlarna organiserade sin komplexa verksamhet, vilken omfattade flera led av olika typer av varors distribution på en geografiskt utbredd marknad. Detta analyseras i en fallstudie av
en enskild handelsrörelse. Fokus ligger på vilka personer som, genom att på
25

olika sätt ingå i handlarens verksamhet, var centrala för varudistributionen
till och från den undersökta regionen samt vilka funktioner dessa personer
hade. Den andra delen av avhandlingen avser besvara följande frågeställningar:
1. Vilka olika slags aktörer ingick i den undersökta handelsmannens sätt
att organisera den egna handelsverksamheten? Var några aktörer mer centrala för verksamheten än andra?
2. Vilka roller hade de olika aktörerna i de olika delar av handlarens
verksamhet som bestod av inköp, försäljning, transporter, varulagring och
överföring av varornas äganderätt?
3. Vilken betydelse hade samarbetet med andra aktörer totalt sett för
handlarens verksamhet och hur kan man karaktärisera de relationer som
detta samarbete byggde på?

Avhandlingens avgränsningar
Avhandlingen tar, som tidigare framkommit, sin utgångspunkt i den framväxande konsumtionsvarumarknaden och varudistributionens roll i denna
utveckling från sekelskiftet 1800 och fram till 1846. Tidsperioden är vald
utifrån att den både utgör en tid av förändring och av kontinuitet vad beträffar varudistributionens förutsättningar. Utbudet och efterfrågan av varor
ökade samtidigt som varudistributionen till stor del skulle bedrivas utifrån de
institutionella och tekniska förutsättningar som rått under en lång tid. Detta
skiljer den första hälften av 1800-talet från den senare då till exempel kommunikationer och kreditinstitutioner utvecklats mer och näringsfrihetsreformerna ökat möjligheterna att bedriva handel, främst på landsbygden. En
studie av den valda tidsperioden kan därmed belysa hur varudistributionen
organiserades i en tid då varumarknadens omfattning ökade, men de stora
institutionella och tekniska förändringarna som senare inträffade ännu inte
ägt rum. Samtidigt motiveras valet av tidsperiod också av att flera mindre
förändringar av lagstiftningen ägde rum under 1800-talets första hälft. Det
fick konsekvenser för hur handeln organiserades, men har inte utretts fullständigt i tidigare forskning.
I avhandlingens andra del ligger betoningen på tidsperiodens sista årtionde, vilket helt och hållet beror på den begränsade tillgången på källmaterial till en fördjupad studie. Denna avgränsning har inte ansetts utgöra
några källkritiska problem utifrån de frågeställningar som behandlas i denna
del av avhandlingen, men tidsaspektens eventuella betydelse för tolkningen
av resultaten kommer att diskuteras i anslutning till den analysen.
Vidare är avhandlingen rumsligt avgränsad till Hälsingland med en betoning på den norra delen av landskapet, det vill säga staden Hudiksvall och
dess omkringliggande landsbygd. Som framkommit tidigare präglades det
undersökta området av en omfattande textilproduktion som ställde krav på
en fungerande varudistribution. Samtidigt fanns här, i likhet med andra om26

råden, en efterfrågan på olika typer av köpvaror som i sin tur också skulle
distribueras. Om efterfrågan bland regionens befolkning var större än på
andra håll kommer att diskuteras i kommande kapitel, men oavsett detta
utgör förekomsten av en varudistribution som omfattade olika typer av varor
en intressant utgångspunkt för att förstå hur distributionen var organiserad
under den aktuella tidsperioden.
I avhandlingens första del behandlas som nämnts vilka olika kategorier
av handelsaktörer som förekom och vilken typ av verksamhet de bedrev.
Syftet är inte att i kvantitativa termer fastställa antalet handlare utan att
diskutera förekomsten av olika typer av handelsaktörer. I undersökningen
ingår en fördjupad studie av bondehandeln i regionen eftersom en sådan
kartläggning möjliggör en diskussion om hur de olika distributionsformerna
förhöll sig till varandra. Att undersöka alla förekommande distributionsformer lika omfattande som bondehandeln har inte bedömts vara möjligt dels
utifrån de stora källmässiga problem det skulle innebära, dels med tanke på
tidsåtgången. Konsekvenserna av denna avgränsning diskuteras närmare i
samband med att resultatet presenteras.
Fallstudien i avhandlingens andra del behandlar köpmannen Lars Petter
Dahlboms handelsrörelse i Hudiksvall. Valet av denna handlare och hur detta
motiveras diskuteras utförligare senare, men framför allt är det av två skäl.
För det första är Dahlboms handelshus en typisk exponent för ett handelshus
av genomsnittligt omfång i en svensk småstad under 1800-talets första hälft.
För det andra är tillgången på företagshistoriskt material av detta slag
begränsad och i detta fall finns ett bra underlag som även belyser Dahlboms
60
affärskorrespondens under ett antal år. En kvalitativ fördjupad studie av
enbart Dahlboms handelsverksamhet innebär förstås att möjligheterna att dra
generella slutsatser påverkas, men på grund av dess representativitet är
fallstudien tänkt att leda fram till en allmän diskussion om handelns villkor
under den aktuella tidsperioden.
I fallstudien ligger fokus på hur den aktuella handlaren organiserade de
praktiska delarna i sin handelsrörelse, det vill säga inköp, försäljning samt
transporter och lagring av varor samt det moment som utgörs av varornas
betalning och de varukreditrelationer som dessa transaktioner innebar. Eventuella övriga finansiella relationer framgår inte av det undersökta källmaterialet.
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Avhandlingens disposition, metod och källmaterial
Avhandlingens samtliga kapitel inleds med ett mer preciserat syfte samt med
att metod, källmaterial behandlas. I det följande ges därför en översiktlig
redogörelse för hur avhandlingen är upplagd. På grund av att olika slags
källmaterial används i avhandlingens kapitel nämns eventuella urval och
källkritiska problem bara kortfattat här.
Efter detta inledande kapitel kommer först ett bakgrundskapitel där syftet
är att presentera avhandlingens övergripande kontext. Först ges en kortare
redogörelse för Hälsinglands historik och geografiska förutsättningar samt
dess befolkningsutveckling under den aktuella tidsperioden. I kapitlet presenteras sedan vad tidigare forskning visat beträffande omfattningen av och
förutsättningarna för den avsaluproduktion av linne och andra varor som
befolkningen bedrev. Vidare diskuteras befolkningens inköp och användning
av konsumtionsvaror och även hur avsaluproduktionen kan ha påverkat
denna. Kapitlet berör både landsbygdens och städernas näringsliv.
Kapitel tre behandlar de yttre förutsättningarna för varudistributionen
både generellt i landet och mer specifikt i Hälsingland under slutet av 1700talet och 1800-talets första hälft. Framför allt presenteras den lagstiftning
och praxis som reglerade vilka olika handelsformer som förekom samt hur
deras villkor såg ut och förändrades. Här inleds också diskussionen om hur
de olika kategorierna av handelsaktörer förhöll sig till varandra genom att
deras respektive institutionella förutsättningar jämförs. Kapitlet bygger till
stor del på tidigare forskning, men också på samtida lagtexter och skrivelser.
Ett exempel på det senare är skrivelser som behandlar hur den traditionellt
dominerande stadshandeln såg på andra handelsformer.
Efter kapitel tre följer två kapitel som närmare studerar de former av handel
som förekom på regionens landsbygd. I det första av dessa kapitel, det fjärde
i avhandlingen, behandlas bondehandeln. Här presenteras olika delstudier av
handelns omfattning, varuinriktning och marknadsområde, vilket möjliggör
en mer ingående diskussion om relationen mellan bondehandeln och övriga
former av handel. Källmaterialet till dessa delundersökningar består i stort
sett helt av så kallade respass eftersom det är det enda källmaterial genom
vilket bondehandeln på ett mer omfattande sätt kan studeras. Varje person
som skulle resa från den egna hemorten var tvungen att ansöka om pass och
utifrån dessa förteckningar har därmed de personer som bedrev handel
identifierats och handelns omfattning, varuinriktning och handelsområden
kartlagts. Ett grundläggande källkritiskt problem är i vilken omfattning det
verkliga antalet respass finns bevarade och i vilken utsträckning de bevarade
ger en fullständig bild av bondehandeln. Detta diskuteras närmare i början av
kapitlet.
Syftet med avhandlingens femte kapitel är att återknyta till det som framkommer i kapitel tre om att både den traditionella stadshandeln och bondehandeln fick nya förutsättningar under 1800-talets första hälft. Detta innebar
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att delvis nya former av handel kunde växa fram. Här undersöks i vilken
omfattning som nya typer av handelsaktörer förekom i regionen samt även
vilken slags verksamhet de kan tänkas ha bedrivit. I denna undersökning har
det varit nödvändigt att kombinera en rad olika typer av källmaterial. Förteckningar över bouppteckningar, konkurser och respass samt annat material
har använts för att ”spåra” personer som på olika sätt bedrev handel på landsbygden, och för att studera deras verksamhet. I slutet av detta kapitel görs en
kort sammanfattning av resultaten från den första delen av avhandlingen.
I avhandlingens sjätte kapitel introduceras fallstudien genom att handlare
Dahlbom presenteras i förhållande till den övriga gruppen stadshandlare i
Hudiksvall och den varudistribution de bedrev. Här undersöks dels antalet
stadshandlare och hur man ska karaktärisera dessa, dels hur man kan kategorisera deras verksamhet utifrån handelns omfattning samt med vilka varor de
handlade och var dessa köptes respektive såldes. I korthet bygger dessa
undersökningar på en kombination av olika slags material, till exempel
borgarmatriklar, taxeringslängder och förteckningar över verksamma handlare, handlarnas anställda, konkurser med mera. Då de enskilda handlarnas
räkenskaper endast finns bevarade i ett par enstaka fall finns det ingen möjlighet att undersöka verksamheternas omfattning utifrån sådana material.
Istället har förteckningar över skulder och fordringar i bouppteckningar och
konkursakter sammanställts för att studera handlarnas omvärldskontakter
och därigenom ytterligare analysera handlarnas handelsområden och varuinriktning. Konkurs- och bouppteckningsmaterial har använts i relativt stor
utsträckning i tidigare forskning i studier av köpmäns verksamhet. I samband
med sådana studier har framför allt två problem lyfts fram. För det första att
bouppteckningar visar en persons affärsmässiga situation vid en viss, på förhand inte beräknad, tidpunkt vilket innebär att man kan ifrågasätta om den
ger en bra bild av en affärsverksamhets normaltillstånd. För det andra betonas
ofta att konkursakter alltid tillkommit i en ofta extrem situation vilken i sin
tur också innebär att man kan ifrågasätta om den speglar den aktuella handlarens normala verksamhet. Hur dessa problem påverkar resultaten i den här
aktuella undersökningen diskuteras närmare i samband med att studien
presenteras.
Det sjunde kapitlet inleds med en närmare presentation av den fallstudie
som avhandlingens andra del bygger på. I den första delstudien är syftet att
beskriva handlarens handelsnätverk och vilka funktioner de personer som
ingick i detta hade. Särskilt betonas de handelskontakter som var mest frekventa samt vilken roll och betydelse olika typer av kommissionärer hade i
Dahlboms verksamhet. I samband med detta diskuteras också hur relationen
mellan Dahlbom och de berörda personerna ska karaktäriseras och vilka
behov som låg till grund för deras samarbete.
I kapitel åtta fördjupas studien om hur Dahlbom med hjälp av sina kommissionärer organiserade de delar av varudistributionen som hans verksamhet
innehöll. Detta innebär framför allt en betoning av hur handlaren hanterade
29

de delar av verksamheten som påverkades av de yttre förutsättningar som
kredit- och kommunikationssystemens begränsade utbyggnad utgjorde.
Fallstudien av Dahlboms handelshus bygger till stor del på ett bevarat brevkopiematerial av handelshuset Dahlboms utgående korrespondens. Brevmaterialet, som kommer att presenteras utförligare i kapitel sju, omfattar 523
61
brev och sträcker sig från november 1839 till maj 1844. Dahlboms handelsarkiv har tidigare ingått i ekonomhistorikern Inger Jonssons och historikern
Rosemarie Fiebranz avhandlingar. Båda har använt olika delar av det bevarade räkenskapsmaterialet, men i mycket liten utsträckning studerat brev62
materialet. Brevmaterial har använts av flera forskare för att beskriva
63
nätverk av olika slag och för att studera handelsmäns affärskontakter. I
samband med denna forskning har värdet av brevmaterial som källa betonats
då innehållet många gånger beskriver köpmannens vardag och de praktiska
problem som handlaren hade att lösa i form av exempelvis långväga transporter samt kort- och långfristiga krediter. Genom att kartlägga breven enligt
den metod som presenteras närmare i de aktuella kapitlen samt komplettera
detta med ytterligare material, främst från Dahlboms handelsarkiv, ges en
möjlighet att besvara den andra delens frågeställningar.
I kapitel nio sammanfattas och diskuteras avhandlingens resultat samt hur
dessa kan tolkas.
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Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopieboken 1839–44.
Jonsson, I. (1994); Fiebranz, R. (2002). Jonsson nämner brevmaterialet på s. 71, 102–103.
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Se bland annat Hasselberg, Y. (1998); Müller, L. (1998); Jonsson, P. (2000).
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KAPITEL 2

Produktion och konsumtion i Hälsingland

Inledning
Den regionala kontexten utgör en viktig ram då varudistributionens
omfattning och förutsättningar i hög grad påverkades av den produktion och
konsumtion som ägde rum i olika regioner under den aktuella tidsperioden.
Syftet med följande kapitel är att genom en beskrivning av Hälsingland och
dess näringsliv under 1800-talets första hälft ge en övergripande bild av det
behov av en fungerande varudistribution som karaktäriserade det valda
undersökningsområdet. Redogörelsen inleds med en kort beskrivning av
Hälsinglands geografi, historia samt befolkningsutveckling. Därefter följer
en redogörelse för områdets näringsstruktur och den produktion och konsumtion som förekom bland befolkningen på landsbygden. Detta följs av en
redogörelse för situationen i områdets två städer, Hudiksvall och Söderhamn,
med en betoning på den förstnämnda. Avhandlingen behandlar framför allt
handeln till och från Hudiksvall.

Geografi och historik
Hälsingland ligger i södra Norrland och tillhörde under hela undersökningsperioden Gävleborgs län som fram till år 1810 bestod av Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen för att sedan endast utgöras av de två förstnämnda
1
landskapen. Bebyggelseutvecklingen i Hälsingland påbörjades i landskapets
lättodlade dalgångar, framför allt Ljusnandalen, samt i slättbygderna innanför kusten. Dessa områden förblev därefter de mest tätbefolkade. Vid sekelskiftet 1800 hade byarna en lång historia bakom sig vilket framgår av att de
byar som fanns vid storskiftet i slutet av 1700-talet även redovisas i 15002
talets jordeböcker. Sockenbildningen var i princip klar redan i början av
1300-talet, men genom nyodling och befolkningsökning utvecklades bebyggelsen. Därmed uppkom några nya socknar i landskapets nordvästra områ1
2

Nationalencyklopedin (1992), volym 8, s. 252–253.
Nationalencyklopedin (1992), volym 9, s. 256.
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den. Två av de nya socknarna skapades under undersökningsperioden och år
3
1846 uppgick antalet socknar i Hälsingland till 34 stycken. De tre västra
socknarna Ytterhogdal, Färila och Ljusdal var, vilket framgår av figur 2.1, de
geografiskt största, medan de minsta var koncentrerade till kustområdena i
närheten av de två städerna Hudiksvall och Söderhamn.
Figur 2.1 Karta över Hälsingland med sockenindelning från år 1797.

Källa: Socknarna i södra och norra Hälsingland efter O. Insulanders karta år 1797.

Befolkningsutvecklingen
Vid mitten av 1700-talet påbörjades en kraftig befolkningsutveckling i
Sverige. Trots cykliska upp- och nedgångar ökade befolkningen med nästan
100 procent under perioden 17501850. Efter en påtaglig uppgång i dödligheten på grund av epidemierna i samband med kriget 180809 ökade folkmängden kraftigt. Antalet födda ökade samtidigt som dödligheten, särskilt
barnadödligheten, minskade. Den totala folkökningen i landet mellan år
3

Nationalencyklopedin (1992), volym 9, s. 256. Se även Brink, S. (1990). Ovanåker tillkom
år 1639, Voxna 1775, Ramsjö 1831 och Los 1845.
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4

1800 och 1850 var ca 1,1 miljoner. Ökningen var dock inte jämnt fördelad
över landet och om man studerar folkökningen i Hälsinglands olika socknar
5
framkommer att skillnaderna var mycket stora även inom denna region. Den
totala befolkningen i landskapet ökade från knappt 53 500 personer till drygt
74 700 personer mellan åren 1810 och 1850, vilket innebär en ökning med
6
cirka 40 procent. Vid en sammanställning av antalet invånare i respektive
socken med nedslag vart tionde år framgår att befolkningen ökade i samtliga
socknar under hela perioden, men att ökningstakten varierade kraftigt mellan
de olika socknarna. De två ytterligheterna är Bergsjö socken där befolkningen ökade med nästan 70 procent mellan åren 1810 och 1850 respektive
Högs socken vars befolkning endast ökade med 15 procent under samma
7
period.
Under hela undersökningsperioden var Bollnäs socken till invånareantalet
den klart största. Här bodde ca 4 200 invånare år 1810 och strax över 6 000
år 1850. Därefter kom Alfta, Ljusdal och Järvsö socknar som alla hade över
3 000 invånare i början av perioden och över 4 000 invånare vid periodens
slut. De socknar som hade lägst antal invånare var Idenor, Ilsbo, Segersta,
Undersvik, Hög och Voxna som alla hade mellan 350 och 500 invånare år
1810 och upp till 800 vid år 1850. Av invånarna i Hälsingland bodde under
hela 1800-talets första hälft endast 5 procent i områdets två städer. Hudiksvall hade drygt 1 400 invånare år 1810 och drygt 2 000 invånare år 1850
medan det i Söderhamn bodde cirka 1 350 respektive cirka 1 750 personer
under samma år. Städernas befolkningsökning skiljer sig därmed inte från
socknarnas då Hudiksvalls befolkning ökade med 40 procent och Söder8
hamns med 30 procent. För dessa två relativt små städer innebar dock en
sådan ökning naturligtvis en förändring av stadens utbredning, bebyggelse
9
med mera.
Orsakerna till befolkningsökningen under perioden kan inte diskuteras
utförligt här, men i tidigare forskning har möjligheterna till nyodling och
utmarksexploatering ansetts ha inneburit mer gynnsamma förutsättningar för
10
en befolkningsökning i Norrland än i landets södra delar. Då förutsättning4

Hofsten, E. (1986), s. 164, 105 ff.; Gadd, C - J. (2000), s. 54. Se även Fiebranz, R. (2002),
s. 62 ff.
5
För en djupare diskussion om befolkningsutvecklingen i Hälsingland i jämförelse med andra
delar av Sverige, se Fiebranz, R. (2002) s. 62 ff.
6
www.ddb.umu.se/folkmangdsmaterial/index.html. Den använda befolkningsstatistiken omfattar inte åren 1800–1809 vilket innebär att befolkningsutvecklingen under dessa år inte finns
angiven här.
7
www.ddb.umu.se/folkmangdsmaterial/index.html.
8
www.ddb.umu.se/folkmangdsmaterial/index.html. Städernas befolkningsutveckling stämmer
också väl överens med vad som tidigare visats om utvecklingen i andra Norrlandstäder före
och under undersökningsperioden början. Se Nyström, M. (1982), s. 32 ff.
9
För en beskrivning av förändringar i Hudiksvalls stadsbild, se Brun, S. (1944), s. 9–16.
10
Fiebranz, R. (2002), s. 65 f. För en diskussion om befolkningsutvecklingen och utmarksexpansion i norra Hälsingland, se Bodvall, G. (1959), s. 252 och Fiebranz, R. (2002), s. 54, 66 ff. Att
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arna skilde sig mellan Hälsinglands olika delar bör dessa ha påverkat befolkningsutvecklingen i respektive socken och kan åtminstone delvis förklara de
11
skillnader som redovisats.
Från mitten av 1700-talet sker också en social omvälvning i Sverige som
innebar att de jordlösa grupperna på landsbygden ökade kraftigt, både i
faktiska antal och i relation till de besuttna bönderna. Under 100-årsperioden
1750 till 1850 sjönk böndernas relativa andel av landsbygdsbefolkningen
nästan oavbrutet från knappt hälften till mindre än en fjärdedel. De obesuttna
grupperna mer än fyrdubblades medan bondebefolkningen totalt ökade med
12
endast en tiondel i absoluta tal. Tidigare studier av den sociala differentieringsprocessen i enstaka Hälsingesocknar och i Gävleborgs län har visat att
det fanns betydande skillnader vad beträffar tillväxten av obesuttna grupper
både då socknarna jämförs med länet och då länet jämförs med landet i sin
13
helhet. I Hälsingland har frånvaron av en adelsklass uppmärksammats i
många sammanhang och området har ansetts ha haft en egalitär prägel även
om detta avtog i och med framväxten av en jordlös underklass. Att det redan
tidigt fanns ett underordnat socialt skikt har uppmärksammats i aktuell
14
forskning.
Den sociala skiktningen innebar förstås att konsumtionsmöjligheterna för
olika grupper varierade. En inte alltför djärv slutsats bör dock vara att en
växande befolkning innebar en ökad efterfrågan på åtminstone vissa basvaror såsom spannmål, brännvin, kaffe och socker, vilket ledde till ett handelsutbyte med andra geografiska områden. Utöver detta skapade
möjligheterna till större inkomster för mer välbärgade grupper troligen en
ökad efterfrågan på andra typer av köpvaror som tyger samt livsmedel och
husgeråd av mer exklusiv karaktär. Båda dessa delar kommer att diskuteras
nedan då främst produktionen, men även konsumtionen, inom regionen
behandlas närmare.

Landsbygdens olika näringar
Flera olika källor pekar på att Hälsingland var en region med ett relativt högt
välstånd redan under 1600-talet och tidigt 1700-tal. Framför allt har den rika
byggnads- och inredningskulturen uppmärksammats av både samtida besökare såsom Linné och senare etnologisk forskning. Vidare är det också känt
det är svårt att sammanfatta befolkningsutvecklingen i större områden såsom Hälsingland har
uppmärksammats i Fiebranz studie av Bjuråker socken i Hälsingland.
11
Fiebranz konstaterar att Bjuråker hade en relativt kraftig folkökning som skiljde sig från
vissa andra områden och att detta åtminstone delvis berodde på möjligheterna till nyodling
och jordstyckning. Fiebranz, R. (2002), s. 66 ff.
12
Feibranz, R. (2002), s. 65; Eriksson-Trenter, A. (2002), s. 31.
13
Fiebranz, R. (2002), s. 72–82; Jonsson, I. (1994), s. 114 ff.
14
Se Fiebranz, R. (2004).
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att det bland annat förekom ett omfattande innehav av silver och en import
15
av lyxvaror till regionen. Bakgrunden till detta välstånd, som fortsatte att
utvecklas under 1700-talet, var troligen en väl utvecklad handel som i sin tur
hade sin grund i goda förutsättningar för jordbruk, jakt och fiske samt flera
slags olika binäringar. Dessa binäringar, där linneproduktionen i stora delar
av regionen var mycket omfattande, utgjorde ofta en integrerad del jordbruket.
I samtliga Hälsingesocknar var jordbruket, med ett stort inslag av boskapsskötsel, basnäringen under 1800-talets första hälft även om förutsättningarna för jordbruk varierade bland annat beroende på skogens utbredning
16
i de olika socknarna. Fäbodar var mycket vanligt och främst i norra Hälsingland levde också ett system med bodlandsgårdar kvar framemot 180017
talets mitt. Vid denna tid blev utflyttningen till dessa allt mer permanent.
Korn var under hela perioden den viktigaste spannmålsgrödan och vid sidan
av den odlades framför allt foder och lin. I likhet med landet i övrigt innebar
landsbygdsbefolkningens självhushållsekonomi ett starkt beroende av skörd18
eutfall samt jakt- och fiskelycka.
Hela Gävleborgs län drabbades av svår missväxt år 1808 och svaga skördar eller missväxter inträffade vid sju olika tillfällen under perioden 1810 till
1821. Därefter följde en bättre period, medan 1830-talet och då särskilt åren
1836-1837 var besvärliga, vilket bland annat medförde att området tilldela19
des statsmedel för lindring av missväxt år 1839. Under år av överskott gav
dock försäljning av jordbruksprodukter en möjlighet till inkomster för landsbygdsbefolkningen. Framför allt var smör, men även spannmål, en viktig
handelsvara.

Linet  en viktig binäring
Att linnevaruproduktion och handeln med linnevaror var en viktig näring i
Hälsingland under 1800-talets första hälft har redan framkommit i inled20
ningskapitlet. Tidigare forskning har visat att produktionen och handeln
med linneprodukter ökade under 1700-talets slut och var som mest omfattande under undersökningsperiodens första årtionden. Det framgår av att
såväl antalet linberedningsverk som importen av linfrö ökade. Vidare finns
15

Linné, C. (1965), s. 18; Erixon, S. (1937), s. 203 ff; Widmark, P.H. (1860), s. 282 ff; Florin,
M. (1938), s. 216 f; Lundell, J. (1997). Se även Fiebranz, R. (2002), s. 59 ff. För en diskussion om byggnadskulturen under 1800-talet, se bland annat Bedoire, F. & Holgdal, L. (2000);
Fiebranz, R. (2004).
16
HLA, Landshövdingen i Gävleborgs län femårsberättelser 1823–1847 samt sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790–91, (1961). Se även Jonsson, I. (1994), s. 106.
17
Jonsson, I. (1994), s. 108. Se även Bodvall, G. (1959).
18
Jonsson, I. (1994), s. 107; Fiebranz, R. (2002), s. 89–91.
19
Fiebranz, R. (2002), s. 90–91.
20
Jonsson, I. (1994), s. 110.
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det också belägg för att utförseln av linnevävnader från Hudiksvalls hamn
ökade liksom uppgifter från Stockholms lärftskrämhandelssocietet om en
21
stigande produktion i Ångermanland och Hälsingland. Någon möjlighet att
mer exakt fastställa produktionens och försäljningens omfattning finns dock
inte på grund av den otillförlitliga statistiken. En stor del av linnevarorna
såldes direkt av de linneproducerande hushållen på olika marknader och
22
registrerades därmed inte.
Linnenäringen i Hälsingland hade redan under 1800-talets början mycket
gamla anor. Odlingen och arbetet med lin var tidigt utbredd, men anses ha
varit mest omfattande i landskapets centralt belägna socknar; Järvsö, Färila,
23
Ljusdal, Bjuråker och Delsbo. Till stora delar var linodlingen en integrerad
del i jordbruket där den odlade jorden i linbygderna bestod dels av odaljorden där framför allt spannmål odlades, dels av den så kallade svaljorden
som såddes växelvis med spannmål, gräs och lin. Genom att svaljorden var
vanligast i bodlanden, som nämndes ovan, fanns också ett samband mellan
24
bodlandsystemet och linodlingen. Linneproduktion var en säsongssyssla
och beredningen av linet och vävningen ägde framför allt rum under höstoch vinterhalvåret då arbetet inom jordbruket var mindre intensivt.
Traditionellt fanns en påtaglig skillnad i förädlingsgrad mellan landskapets norra och södra delar. I norr användes huvuddelen av linet för tillverkning av grova vävnader, buldan, foder- och bolsterväv medan linet längre
söderut till större delen endast bereddes och skäktades för att därefter säljas.
De producerade saluvävnaderna från det som räknades till Hälsinglands
södra fögderi kom nästan uteslutande från Järvsö. I södra delen fanns också
linnefabriken i Flor i Mo socken, som var den enda landsbygdslokaliserade
25
textilfabriken i Norrland.
Linnenäringen i Hälsingland har tidigare undersökts ur olika aspekter av
26
främst Inger Jonsson och Rose-Marie Fiebranz. Medan Jonsson framför allt
studerat hur produktionen och handeln mellan linneproducenterna och
handlarna i Hudiksvall organiserades har Fiebranz undersökt linhanteringens
betydelse i ett hushållsekonomiskt perspektiv. Fiebranz betonar att linneproduktionen i området under den aktuella tiden ska betraktas som en ren jord21

Utterström, G. (1957), s. 28 ff.; Jonsson, I. (1994), s. 18–20.
Jonsson, I. (1994), s. 236. Inger Jonsson har dock i sin avhandling närmare kunnat visa på
omfattningen av den linnehandel som ägde rum genom Hudiksvallhandlaren Dahlbom.
Jonsson, I. (1994), s. 134 ff.
23
Utterström, G. (1957), s. 27. För en beskrivning av linets betydelse i olika socknar, se
främst sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790–91 (1961). Enligt sockenbeskrivningarna
nämns linneproduktion som en del av sockens näringsliv i samtliga Hälsinglands socknar
utom Alfta, Ovanåker, Skog och Ytterhogdal.
24
Jonsson, I. (1994), s. 110; Bodvall, G. (1959), s. 175–176.
25
Utterström, G. (1957), s. 27. Flor lades ner år 1845. För mer om Flors linneproduktion, se
Lundell, J. (1981).
26
Se även Utterström, G. (1957).
22
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bruksnäring. Hälsingland var dock inget område med marginellt jordbruk där
stora delar av befolkningen var tvungen att söka sin försörjning utanför
själva jordbruket. Detta innebär, som tidigare nämnts, att linnenäringen inte
utvecklades ur en jordknapphet och ett påtvingat behov av binäringar. Istället
bidrog den till att alstra ett visst välstånd i åtminstone vissa delar av Häl27
singland. När sedan antalet hushåll ökade och skattejorden fragmenterades
kunde en intensifiering av arbetet med framställning av lin och linnevaror
innebära att försörjningen säkrades. Det utökade arbetet med linet genomfördes framför allt genom nyodling samt en satsning på och utveckling av
linberedningsverken. Dessa investeringar var främst en angelägenhet för
bondehushållen även om egendomslösa soldater, hantverkare med flera i
vissa fall också var involverade. Med tiden fick linhanteringen, enligt Fiebranz, en allt viktigare roll som en nödvändig inkomstkälla för jordfattiga
eller jordlösa hushåll och allt mindre betydelse som en välståndsutvecklande
28
binäring.
I vilken omfattning inkomsterna från linneproduktionen användes till
konsumtion är omdiskuterat och inkomsterna har i vissa sammanhang framför allt kopplats ihop med nödvändigheten att få in kontanter till skatteinbe29
talningar. Jonssons forskning visar dock att landsbygdsbefolkningen
använde linnevaror som betalning för de inköp man gjorde hos stadshand30
larna i Hudiksvall. Vidare gjorde de med all sannolikhet, i likhet med
bönderna i Ångermanland, inköp i samband med försäljningen av linnevaror
31
under sina marknadsresor utanför den egna regionen. I detta sammanhang
hade troligen hushållens ekonomiska situation en stor betydelse för vilken
typ av varor som linnevarorna byttes emot. Oavsett vilka slags varor som
efterfrågades innebar linneproduktionen som helhet en omfattande handel
med linnevaror i den ena riktningen och spannmål, andra livsmedel, tyger
med mera i den andra.

27

Fiebranz, R. (2002), s. 25 samt Fiebranz, R. (2004).
Fiebranz, R. (2002), s. 360–361.
29
Lundell, J. (2005), s. 80 ff.; Ljusnan 15/1 2003. Vad beträffar orsakerna bakom böndernas
linodling har Jan Lundell också argumenterat för att det främsta skälet var att linet ingick i det
odlingssystem som tillämpades på svaljordarna och att det huvudsakliga målet var att få fram
bra foder till böndernas hästar; se Lundell, J. (2005), s. 59 ff. Vidare har det bland annat
förekommit en diskussion om huruvida linet eller de senare inkomsterna från skogen var den
grundläggande förutsättningen för tillkomsten av de stora Hälsingegårdarna.
30
Jonsson, I. (1994), s. 70. För en diskussion om kreditrelationerna mellan stadsköpmännen
och linneproducenterna, se främst Jonssons sammanfattning, s. 235–238. Utbytet av varor
mellan landsbygdsbefolkningen och stadshandlare Dahlbom, vilken Jonsson studerat, framgår
tydligt av handlarens bevarade avräkningsböcker från den aktuella tidsperioden. Här finns
både exempel på att personer levererat linnevaror för att sedan få betalt i varor respektive att
man först fått varor på kredit hos handlaren för att senare betala dessa med linnevaror.
Hälsinglands museum, Högbergs/Dahlboms arkiv, avräkningsböcker.
31
Detta har diskuterats i samband med studier av bondehandel i Ångermanland; se Ullenhag, K. (1982), s. 72–87; Morell, M. (1982), s. 32. Se även Florin, M. (1938).
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Övriga landsbygdsnäringar
Förutom produktionen och handeln med lin och linnevaror fanns under
32
1800-talets första hälft ett flertal andra näringar på landsbygden. Vilka
dessa var berodde till stor del på de lokala förutsättningarna, men i likhet
med linet var många av dem integrerade i jordbruket. Som strax ska framgå
utgjorde några av dessa näringar en huvudsysselsättning för mindre befolkningsgrupper, men i de flesta fall ska de betraktas som binäringar till jordbruket.
I likhet med många andra regioner utgör järnhanteringen den äldsta formen av industri i Hälsingland. Under 1600-talet övergick det individuella
myrjärnssmidet till bruksdrift. Omfattande skogstillgångar och många små
byggbara forsar bidrog till näringens utveckling, trots att järnfyndigheterna
var relativt få och en stor del av järnmalmen transporterades från Bergslagen
33
med båt och hästskjuts. Under 1800-talets första hälft fanns det flera järnbruk i Hälsingland. Flertalet av dem låg i landskapets södra och kustnära
socknar vilket också innebar att det var främst här som de kunde ge inkomstmöjligheter för befolkningen. Totalt sett var antalet direkt anställda
inom järnhanteringen litet, vilket inte utesluter att bruken utgjorde en viktig
34
binäring för befolkningen i flera av områdets socknar. Fiebranz har i sin
undersökning av landsbygdshushållens binäringar i Bjuråker socken visat att
arbete för bruken i form av kolning och foror med mera förekom i begränsad
omfattning redan under 1700-talets senare hälft. Dess betydelse som binäring ökade framför allt efter järnproduktionens expansion i området på 182035
talet. Detta innebar också att arbetet på bruken i likhet med linhanteringen
övergick från att ha varit en sporadisk extrainkomst till att bli ett mer perma36
nent inslag i vissa hushålls ekonomi. Enligt Fiebranz var en viktig aspekt av
hushållens engagemang i bruksnäringen möjligheterna till uttag av varor
såsom tobak, spannmål, fisk, spik och linfrö från bruksmagasinen. I likhet
med linnenäringen innebar därmed arbetet för bruket en direkt möjlighet till
37
inköp av olika typer av varor.
32

För en redogörelse för jordbrukets binäringar i Norrland i stort under den aktuella tidsperioden, se Nyström, M. (1982), s. 41 ff.
33
Svensk uppslagsbok (1955), volym 13, s. 1203.
34
Fritzell, Y. (1980) s. 19.
35
I sockenbeskrivningar från 1790 framgår att kolning till olika bruk, om än i olika omfattning, förekom i Jättendal, Skog, Norrala, Forsa, Rogsta, Ilsbo, Harmånger, Gnarp, Söderala,
Hanebo, Bollnäs, Alfta och Enångar. Vidare genomförde befolkningen i ett flertal socknar
enligt samma sockenbeskrivningar också foror åt bruken. Möjligheterna att arbeta åt bruken
berodde naturligtvis på avstånden till bruken vilket till exempel framgår av att det i Arbrå ”på
körslor för bruken jemte andra foror är icke tillfälle”. För mer uppgifter om kolning och
körslor i vissa socknar. Se Jonsson, I. (1994), s. 110–112; Fiebranz, R. (2002), s. 72 ff., 230 ff.,
361.
36
Fiebranz, R. (2002), s. 361.
37
Fiebranz, R. (2002), s. 215–216; Jonsson, I. (1994), s. 80.
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I samband med att körslor åt bruken behandlas är det intressant att notera
att foror åt städernas köpmän också nämns som en bisyssla som landsbygdsbefolkningen ägnade sig åt. Dessa uppgifter är hämtade från Forsa socken
där befolkningen reste med varor från Hudiksvall till marknaderna i Stock38
holm och Sala.
I motsats till järnbruken fick sågverksindustrin inte sitt genombrott i Hälsingland förrän vid 1800-talets mitt, det vill säga efter den studerade periodens slut. Någon undersökning av vilken betydelse skogen hade för
landsbygdsbefolkningens försörjning under den aktuella tiden finns inte,
men enligt utsaga i en landshövdingsberättelse från mitten av 1820-talet
lönade det sig knappast att engagera sig i trävarurörelsen vid denna tid. År
1850 fanns totalt sex sågverk i Hälsingland vilket kan jämföras med till
39
exempel Västernorrlands län där det fanns 52. För vissa stadshandlare var
dock trävaror en del i det ofta relativt breda sortimentet av varor man handlade med och för landsbygdsbefolkningen gav trävaror i likhet med exempelvis linet en möjlighet till varuutbyte. På landsbygden var arbete med
trävaror för avsalu, åtminstone i början av tidsperioden, främst koncentrerat
till Enångers socken, men nämns också i beskrivningar av Skog och Trönö
40
socknar.
I landskapets kustsocknar, men också längs älvarna förekom en hel del
fiske. Framför allt dominerade strömmingsfisket, men laxfiske var också
vanligt. Fisket utgjorde huvudnäring för en del av kustbefolkningen, medan
ett okänt antal personer fiskade som komplement till sin huvudsakliga sys41
selsättning. Förutom att utgöra en viktig del i självhushållningen var såväl
fisk som vilt och fågel en handelsvara som i likhet med lin och linne såldes
dels till stadshandlarna, dels i samband med landsbygdsbefolkningens egna
42
handelsresor utanför regionen.
Vid sidan av den försäljning av jordbruks-, jakt- och fiskeprodukter samt
linnevaror som landsbygdsbefolkningen bedrev förekom också boskapshandel. Denna handel var dock till stor del koncentrerad till några av områdets
nordvästra socknar. Bland uppgifterna om boskapshandel finns bland annat
sockenbeskrivningarna från år 1790 som beskriver hur det idkades ”mycken
43
hästhandel med jämtlänningar” i Ovanåker.
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Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790-91 (1961).
Eriksson-Trenter, A. (2002), s. 30. Se också Nyström, M. (1982), s. 47 ff.
40
Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790–91 (1965); Brun, S. (1932), s. 89 ff.
41
Fritzell, Y. (1980), s. 27. Antalet fiskare på landsbygden är, enligt Fritzell, svår att uppskatta. Totalt fanns det i Sverige vid seklets början ca 5 400 skärbönder och fiskare, medan
motsvarande siffra uppgick till ca 3 600 vid mitten av 1800-talet. Detta skulle kunna uttrycka
summan av landsbygdens yrkesfiskare och binäringsfiskare. Förekomsten av fiskare var större
i Sydsverige än i Norrland.
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Nyström, M. (1982), s. 41. Bondehandeln med dessa varor studeras närmare i kapitel fyra.
43
Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790–91 (1961). Vidare är det klarlagt att det fanns en
boskapsmarknad i samma socken.
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Förutom ovanstående näringar förekom en mindre omfattande produktion
av en mängd olika varor för hushållsbehov. Exempel på sådana varor är
beck, pottaska, tjära, salpeter, papper, linolja och rödfärg. Vidare var lanthantverket en omfattande bisyssla inom hushållen, men också något som
44
utövades av olika sockenhantverkare. I vilken omfattning lanthantverket
45
skapade produkter för avsättning på andra marknader är inte undersökt.
I ovanstående genomgång av Hälsinglands näringsstruktur under 1800talets första hälft har det framkommit att jordbruk med boskapskötsel var
den dominerande näringen i området. Vid sidan av jordbruket fanns dock en
rad olika binäringar där framför allt produktion av linnevaror var utbredd
och omfattande i regionens socknar. Det förekom en omfattande handel med
linnevaror, men också med olika typer av viktualievaror där landsbygdsbefolkningen sålde sina varor antingen till stadshandlarna i de närliggande
städerna eller under egna resor till marknader i och utanför landskapet.
Binäringarna kunde dels utgöra ett viktigt komplement till självhushållet,
dels ge möjligheter till extrainkomster i form av kontanter eller varuutbyte. I
sådana fall skapade binäringarna ett ökat konsumtionsutrymme hos landsbygdsbefolkningen som, beroende på vilka socialgrupper som studeras,
antingen kunde bestå av vad man skulle kunna kalla lyxkonsumtion eller av
nödvändighetsvaror. I båda fallen skulle varor distribueras till och från
städerna samt mellan regionens olika landsbygdsområden.

De två städerna och deras näringsstruktur
Både Hudiksvall och Söderhamn hör till Norrlands äldsta städer och har det
gemensamt att de tillkom som ett led i den stadsgrundningspolitik som den
svenska statsmakten förde under slutet av 1500-talet och stormaktstiden.
Denna politik innebar att man ville koncentrera handeln till städerna och
förbjuda landsbygdsbefolkningen att utöva olika slags stadsnäringar. På så
sätt ville statsmakten förstärka det svenska borgerskapets ekonomiska ställning och få kontroll över handeln för att underlätta beskattningen. Från
början var tanken att all handel skulle koncentreras till redan befintliga
städer och då särskilt Stockholm, men med tiden kom också nya städer att
grundas. Det handlande borgerskapet i Stockholm protesterade kraftigt mot
de norrländska landsköpmännen och den konkurrens som uppstod i deras
egen handel på grund av norrlandsböndernas köpenskap. År 1531 skrev
Gustav Vasa ett öppet brev som beskrev olaga köpenskap samt otillåtna
hamnar i Norrland och bland de olaga hamnar som nämndes fanns Hudiks46
valls hamn.
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Nyström, M. (1982), s. 42. För mer om lant- och stadshantverk, se Gadd, C-J. (1991).
Nyström, M. (1982), s. 46.
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Lundbäck, B-M. (1982), s. 43 ff.; Brun, S. (1932), s. 9–25.
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År 1582 befallde Johan III i ett privilegiebrev landsköpmännen i Hälsingland att bygga en köpstad på den plats där Hudiksvall ligger än idag.
Valet av plats för den nya staden grundade sig antagligen på den hamn som
fanns på platsen och som redan tidigare använts. Vidare möttes landsvägar
från söder, norr och väster här och platsen hade sannolikt använts som marknadsplats under en lång tid. Skärgården utanför Hudiksvall hade också varit
befolkad under hundratals år och här hade Gävlefiskarna några av sina
47
främsta hamnar. Vad beträffar Söderhamn så anlades staden år 1620 vid
48
fästet Faxehus som varit handelsort redan på medeltiden.
Från det att städerna grundades och fram till mitten av 1800-talet var
både Hudiksvall och Söderhamn åtminstone till sitt yttre ganska typiska
mindre svenska köpmansstäder. Antalet invånare i Hudiksvall var 1 369
49
personer år 1800 för att år 1850 ha ökat till 2 016 personer. Detta innebar
50
att staden tillhörde den stora gruppen av större småstäder i landet.
Varken Söderhamn eller Hudiksvall hade under undersökningsperioden
någon mer omfattande varuproduktion. Antalet manufakturer som fanns
sedan tidigare eller grundlades under perioden var litet och var och en sysselsatte inte mer än ett mindre antal personer. I Hudiksvall kan nämnas en
segelduksfabrik, tre färgerier, tre snus- och tobaksfabriker och två garve51
rier. Däremot påbörjade båda städerna en snabb tillväxt i och med trävaru52
handelns och trävaruindustrins genombrott på 1850-talet. Detta förändrade
städerna och invånarantalet ökade snabbt. Söderhamn hade vid 1800-talets
mitt 2000 invånare för att redan år 1888 ha över 10 000 invånare, medan
53
Hudiksvall ökade något långsammare.
Under 1800-talets första hälft dominerades hälsingestäderna fortfarande
av fiske, hantverk och handel. Eftersom båda städerna är kuststäder hade
fisket en stor betydelse och i Hudiksvall uppgick antalet personer som försörjde sig på fiske till uppemot 140 personer under 1800-talets första hälft.
Vidare hade staden mellan 50 till 70 hantverksgesäller och lärlingar av olika
slag. Antalet handlare ökade något under undersökningsperioden. Under
1800-talets början bestod gruppen av 20–30 personer medan antalet ökat till
54
cirka 40 på 1830- och 1840-talen.
Sven Brun och Inger Jonsson har båda visat att köpmännen ägnade sig åt
att köpa upp linnevaror, men även olika typer av viktualievaror, bräder och
fisk från den omkringliggande landsbygden. Dessa varor såldes sedan i den
47

Lundbäck, B-M. (1982), s. 43 ff.; Brun, S. (1932), s. 9–25.
Svensk uppslagsbok (1955), volym 28, s. 796.
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Lundbäck, B-M. (1982), s. 63.
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Nilsson, L. (1992) s. 915. Se även Jonsson, I. (1994), s. 75.
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Brun, S. (1944), s. 145 ff.
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Nationalencyklopedin (1992), volym 9, s. 254, och volym 18, s. 38.
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egna staden eller på marknader främst i Mellansverige. Vidare bedrev stadshandlarna en omfattande handel med basvaror som salt, spannmål, malt och
stora mängder socker, kaffe, brännvin, tobak, snus och ylletyger, men också
55
finare tyger, sjalar, tröjor samt olika typer av husgeråd och redskap. Dessa
varor köptes in på olika marknader framför allt i Stockholm och såldes sedan
i den egna staden och till den omkringliggande landsbygden. Detta innebar,
som redan framkommit, att Hudiksvallshandlarna bedrev en dubbelriktad
handel som till stor del baserades på den produktion och konsumtion som
ägde rum på den omkringliggande landsbygden. Som redan påpekats omfattade dock varudistributionen till och från landsbygden även andra handelsaktörer och i det följande kapitlen kommer de reella förutsättningarna för
stadshandlarnas verksamhet att studeras närmare och sättas i relation till andra
former av handel.
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Jonsson, I. (1994), s. 89; Brun, S. (1952), s. 24–32. Som ett exempel på det breda sortiment
av varor som köpmännen i Hudiksvall sålde till befolkningen på landsbygden har en mindre
undersökning av Hudiksvallshandlare Dahlboms försäljning hos ett antal kunder i Ljusdals,
Järvsö och Färilas socknar under åren 1807– 1833 genomförts. Kunderna utgörs av bönder,
torpare, soldater, samt bland annat en kronolänsman, en magister och en kapten. Här framkommer att salt, strömming, socker, kaffe, malt, tobak och snus var de i särklass mest sålda
varorna, men att försäljningen också omfattade en mängd andra varor: peppar, fänkål, anis,
ingefära, korinter, russin, sviskon, fikon, vetemjöl, sirap, råg, korn, risgryn, ärtor, sill, lakrits,
candisocker, brännvin, vin, arak, silkestrumpor, silke, silkesband, bomullsgarn, bomullslärft,
bomullsduk, kläde, filtmössor, yllefingervantar, ullstrumpor, kattun, spetsar, cochenille,
kardus, knappar, knappnålar, synålar, mässingstråd, ståltråd, skrivpapper, blypennor, saxar,
såpa, svavel, pipor, stärkelse, silverur, lås, klisterborstar, grytor, panna, skyffel, linfrö, vitriol,
bresilja, alun, indigo, blyvitt, nålbrev, fiolsträngar, korkar och stånglack. För denna studie har
Inger Jonssons excerpter från Dahlboms avräkningsböcker använts, se pärm Järvsö, Färila/Hogdal.
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KAPITEL 3

Handelns förutsättningar – möjligheter,
begränsningar och konkurrens

Inledning
Frågan om hur, var och vem som fick bedriva handel med de linnevaror och
olika typer av köpvaror som avhandlingen behandlar hade en avgörande
betydelse för varudistributionens organisation under den aktuella tidsperioden, det vill säga årtiondena före näringsfrihetsreformerna år 1846 respektive 1864. Syftet med detta kapitel är därför att klargöra vilka möjligheter
och begränsningar att bedriva handelsverksamhet i Hälsingland som den
rådande lagstiftningen och/eller praxis innebar. Detta ges relativt stort utrymme då handelslagstiftningen, trots avsaknaden av stora näringslivsreformer, förändrades flera gånger under undersökningsperioden. Dessa förändringar har uppmärksammats i tidigare forskning, men det kvarstår
fortfarande vissa oklarheter. Framför allt saknas ett helhetsgrepp där förekomsten av olika former av handel i ett speciellt geografiskt område diskuteras utifrån aktuell lagstiftning och praxis. Som diskuterats i kapitel ett har
den tidigare svenska forskningen till stor del studerat de olika kategorierna
av handelsaktörer var för sig. I detta kapitel är emellertid föresatsen att
utifrån lagstiftningens utformning studera förutsättningarna för handeln i
Hälsingland i sin helhet. Vilka former av handel var lagliga och hur förhöll
de sig till varandra, det vill säga hur ska man karaktärisera till exempelvis
stadshandlarnas verksamhet i förhållande till den handel som andra typer av
handelsaktörer bedrev? Förändrades relationerna dem emellan under undersökningsperioden? Då den senare delen av avhandlingen kommer att utgå
från stadshandeln i Hudiksvall kommer denna att betonas särskilt. Kapitlet
bygger till stor del på tidigare forskning, men också på en genomgång av
vissa samtida lagstiftningstexter, samt skrivelser till och från myndigheter
som berör detta område. Källkritiska resonemang förs i anslutning till texten.
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Den privilegierade stadshandeln
Under 1800-talets första hälft bedrevs Hudiksvalls handel vid de traditionella
marknaderna i januari och mars samt i öppna bodar. I likhet med övriga
Sverige präglades staden av den privilegierade ställning som statsmakterna
givit landets städer och deras köpmän. Generellt kan man säga att städerna,
och därmed även Hudiksvall, hade monopol på att bedriva handel fram till år
1846 då en omfattande näringslivsreform genomfördes och det blev lagligt
att öppna lanthandel ute på landsbygden under förutsättning att den var
belägen minst tre mil från närmaste stad. Denna lag kom sedan att ändras år
1864 när det blev helt fritt att bedriva fast handel på landsbygden. Stadshandlarnas rättigheter under undersökningsperioden hade dock sina begränsningar och monopolet var långt ifrån heltäckande.
En begränsande faktor var vem som fick bedriva handel och kalla sig
handlare, vilket reglerades av kravet på burskap och möjligheterna att tas
upp i köpmannagemenskapen. Olika skrivelser från Hudiksvalls styrande
organ visar att det under 1800-talets första hälft flera gånger förekom åtgärder för att begränsa antalet handlare genom skärpta bestämmelser vad beträffar beviljande av burskap. Liknande uppgifter finns från andra städer och
syftet anses ha varit att minska konkurrensen mellan handlarna och därmed
1
säkra deras försörjning. För att förstå relationen mellan olika handelsaktörer
finns det anledning att närmare studera orsakerna till burskapsbegränsningarna i Hudiksvall och diskutera vilken betydelse en eventuell konkurrens
med andra handelsaktörer kan ha haft i detta sammanhang. Detta kommer att
diskuteras utförligare senare, medan vi här fokuserar på övriga faktorer som
påverkade köpmännens möjlighet att bedriva handel.
För Hudiksvall som handelsstad och därmed för dess köpmän var för det
första innehavet av så kallade stapelstadsrättigheter avgörande. Detta innebar
att stadens köpmän hade rätt att bedriva import och export. Rättigheterna
tilldelades Hudiksvall vid dess grundande år 1582 och de utgjorde basen för
stadens expansion som handelsort. Kampen om handelsrättigheter var dock
hård och efter påtryckningar från Stockholms borgerskap fråntogs Hudiksvall rätten till utrikeshandel år 1636. Denna typ av handel fick därefter enbart
ske via Stockholm. Som ett led i bland annat en ökad liberalisering av handeln återinfördes dock rättigheterna successivt med början år 1765 och efter
2
år 1812 hade Hudiksvall återvunnit full stapelfrihet. Några avgörande begränsningar i dess rättigheter att bedriva handel genom land- och sjötransporter med andra städer fanns därmed inte under en stor del av den tidsperiod
som står i centrum för avhandlingen.
En andra avgörande faktor för stadsköpmännen var deras rättigheter att
bedriva handel på den omkringliggande landsbygden. I likhet med övriga
1
2

Lundbäck, B-M. (1982), s. 51–52.
Brun, S. (1944), s. 25 ff. Se även Lundbäck, B-M. (1982), s. 48.
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städer norr om Gävle hade Hälsinglands städer länge haft egna handelsområden där de så kallade enskilda marknaderna var förbehållna handlarna i
den egna staden. Vid Hudiksvalls bildande var dess handelsområde mycket
vidsträckt och omfattande förutom Hälsingland också Kopparberget, Siljansdalarna och Medelpad. I och med att städerna Söderhamn och Sundsvall
expanderade begränsades dock stadens handelsområde både söderut och
norrut under 1620-talet. Några årtionden senare ledde Faluns nyvunna inne3
hav av stadsrättigheter till att området minskade österut. Därmed kom
Hudiksvallköpmännens handelsområde att till stor del begränsas till själva
Hälsingland och då framför allt dess norra del.
Under 1700-talet var marknadshandeln i Hälsingland reglerad på så sätt
att landskapet var uppdelat i två handelsområden, ett sydligt som tillhörde
Söderhamn och ett nordligt som tillhörde Hudiksvall. Det senare bestod av
marknaderna i Bergsjö, Gnarp, Bjuråker och Ljusdal och troligen också en
bytesplats i Delsbo med marknad två gånger per år. Sedan gammalt fanns
också den viktiga luciemässmarknaden i Färila som under 1800-talets början
slogs samman med Söderhamnsborgarnas luciemässmarknad i Järvsö. Mark4
naden kom därefter att hållas i Järvsö.
Privilegiet med egna handelsområden togs bort år 1788 genom en landsomfattande näringslivsreform och alla marknader förvandlades till frimark5
nader som var öppna för alla stadshandlare. Därmed fanns en möjlighet för
köpmännen att vidga sina handelsområden. Inger Jonsson har i sin studie av
Dahlboms handelshus i Hudiksvall visat att man besökte en rad marknader
både i Hälsingland och längre söderut i landet. Vad beträffar Hälsingland så
fortsatte Dahlbom, med något enstaka undantag, att enbart besöka markna6
derna i de norra socknarna. Det är dock möjligt att andra handlare i större
utsträckning gick över de gamla handelsområdesgränserna och började bedriva en geografiskt mer utbredd handel, vilket i sin tur bör ha ökat konkurrensen mellan de olika städernas köpmän. Detta kan vara en förklaring
till att det, trots statsmakternas vilja att koncentrera handeln till speciella
tider och marknadsplatser, förekom handel på landsbygden vid andra tidpunkter och andra platser än de traditionella marknadsplatserna. Representanter från det Dahlbomska handelshuset i Hudiksvall gjorde regelbundna
besök på olika platser på landsbygden vid andra tidpunkter än vid marknaderna. Detta kan, enligt Jonsson, ha sin förklaring i en ökad konkurrens just i
7
och med att de enskilda marknaderna togs bort. En annan förklaring kan
3

Brun, S. (1932), s. 84–85. Se även Lundbäck, B-M. (1982), s. 48.
Brun, S. (1932), s. 190–191, 194–195; Schissler, P. (1749), s. 74; Broman, O. (1915), s. 84.
Se även Jonsson, I. (1994), s. 85.
5
Jonsson, I. (1994), s. 85–86. Se även Sandgren, F. (1999), s. 57.
6
Jonsson, I. (1994), s. 86.
7
Jonsson tar också upp andra tänkbara förklaringar till handlarnas besök på landsbygden. En
av dessa är att de skulle kräva in de fordringar de hade bland landsbygdsbefolkningen.
Jonsson, I. (1994), s. 87.
4
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också ha varit en ökad konkurrens från bondeköpmän och andra personer
som bedrev handel på landsbygden. Uppluckringen av de traditionella handelsområdena och därmed en ökad konkurrens bör i sin tur ha ökat behovet
av att bygga upp bra kontakter med kunderna på landbygden. Detta kunde
antingen ske genom en ökad egen närvaro eller genom ett samarbete med
olika mellanhänder som genom sin egen permanenta närvaro på landsbygden
kunde bistå handlaren. I detta sammanhang är det viktigt att uppmärksamma
hur betydande utbytet med landsbygden var för stadshandlarnas rörelser.
Som tidigare framkommit karaktäriserades stadshandlarnas verksamhet
av att de både sålde och köpte varor av landsbygdsbefolkningen. Samtidigt
finns det uppgifter om att stadshandlarna upplevde svårigheter med att få
landsbygdsbefolkningen att åka in till städerna för att sälja sina produkter
8
och att stadshandlarna därför själva åkte ut för att köpa upp varor. Detta
tyder på två saker. För det första att den dubbelriktade handeln var mycket
central för stadshandlarna. För många handlare var det lika viktigt eller
viktigare att köpa upp landsbygdsbefolkningens linne och viktualievaror för
vidare försäljning som att sälja olika typer av köpvaror till dem. För det
andra hade landsbygdsbefolkningen ett fungerande alternativ till att sälja och
köpa varor till köpmännen i Hudiksvall; att själva sälja sina varor under
marknadsresor i och utanför regionen. Det är därmed forskningsmässigt
intressant att titta närmare på relationen mellan stadsköpmännen och landbygdsbefolkningens egen handel, men först ska stadshandlarnas närvaro på
landsbygden uppmärksammas ytterligare.

Kontingentborgarna – köpmännen på landbygden
Ovan har både den privilegierade ställning som stadsköpmännen hade och de
begränsningar som omgärdade deras handel behandlats. I detta sammanhang
är det också viktigt att diskutera den så kallade kontingenthandeln vilken i
stort innebar att städernas borgare fick rätt att bedriva handelsverksamhet
utanför städerna mot att de betalade en särskild kontingentavgift. I tidigare
forskning lyfts ofta kontingenthandeln fram som ett steg i utvecklingen mot
9
en liberalare näringslivsslagstiftning under 1800-talets första hälft. Vid en
närmare granskning av lagstiftningen framgår det dock att kontingenthandel
10
förekommit under en lång tid och att dess rättsliga status länge var oklar.
Ett förbud mot denna typ av verksamhet genomfördes redan år 1739, men
11
som det verkar, utan större resultat. På grund av klagomål mot att handeln
ökade i omfattning beslutade Kommerskollegium år 1832 att samla in upp8

Jonsson, I. (1994), s. 86–87.
Se till exempel Petersson, C. (2001), s. 35–36.
10
För en redogörelse för vad kontingenthandel innebar under olika perioder, se Lindström, H.
(1923), s. 42, 288 ff., 303 ff.
11
Ejdestam, J. (1965), s. 131.
9
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gifter från samtliga landshövdingar om förekomsten av kontingenthandlare
bosatta på landsbygden, hur de fått sina tillstånd att bedriva handel och om
handelsrörelsernas avstånd till närmaste stad. Landshövdingarna uppmana12
des också att uttala sig om handelns positiva respektive negativa följder.
Vid en genomgång av landshövdingarnas skrivelser och Kommerskollegiums sammanställning till Kunglig Majestät år 1833 framgår att Kommerskollegium själv uttryckte en osäkerhet kring den rådande lagstiftningen vad
beträffar handel med köpvaror på landsbygden. Det ansåg att en granskning
av lagstiftningen var nödvändig för att bedöma om ”magistraterna lagligen
13
förfarit” när man tillåtit vissa köpmän att bedriva handel utanför städerna.
Efter den genomgång av den då gällande lagstiftningen som Kommerskollegium gör i rapporten drar man slutsatsen att handel med köpmannavaror
enligt lagen egentligen inte var tillåten på landet utom vid marknadstillfällen.
Utifrån detta konstaterar man också att ”de myndigheter som givit tillstånd
14
till handel eller låtit den fortgå har förfarit felaktigt.” Enligt Kommerskollegium var därmed kontingenthandel, som enligt landshövdingsrapporterna
förekom i de flesta län (se tabell 3.1 nedan) inte tillåten. Detta diskuteras i
rapporten och kollegiet konstaterar att det fanns en skillnad mellan lagstiftningens utformning och den allmänna rättsuppfattningen. Vissa lagar anses
ha fallit i glömska eller inte uppmärksammats och man drar slutsatsen att ”de
i forna tider utfärdade och aldrig upphävda förbud emot handel på landet
15
med köpmannavaror hittills icke blifvit efterlevda….”
I Kommerskollegiums sammanställning, som visas i tabell 3.1, framgår
att antalet kontingenthandlare bosatta på landet var mycket litet i flertalet av
landets län och att bara några få hade ett större antal. Framför allt utmärker
sig Kristianstads län där det enligt skrivelsen fanns 40 personer som bedrev
handel på landsbygden. Även Västerbottens, Stora Kopparbergs och Östergötlands län hade över 10 handlare, medan till exempel Gävleborgs län bara
redovisar en. Det är mycket oklart om detta ger en riktig bild av verkligheten. Som framkommit ovan var det rättsliga läget oklart. Detta innebar kanske
dels att landshövdingarna inte fick in rätt uppgifter från magistraterna, dels
att de själva var tveksamma om att rapportera läget. Vidare är det oklart vilka
slags handlare som räknades med. Uppgiften var att ange antalet kontingenthandlare, men i rapporterna kan också andra typer av handlare ha räknats
16
med. Som kommer att framgå senare fanns det exempelvis viktualiehandlare som helt lagligt bedrev handel på landsbygden och det är oklart om
dessa var kontingenthandlare.
12

Lindström, H. (1923), s. 303 ff.; Ejdestam, J. (1965), s. 131.
RA, Kommerskollegiums arkiv, huvudserien, utgående skrivelser 2/8 1832.
14
RA, Kommerskollegiums arkiv, utgående skrivelser till Kungl. Majestät 15/11 1833.
15
RA, Kommerskollegiums arkiv, utgående skrivelser till Kungl. Majestät 15/11 1833.
16
För diskussion om viktualiehandel, se vidare kapitel fem. I Fritzell, Y. (1976), s. 196–197
förs också ett resonemang om att de höga siffrorna för främst Kristianstad skulle bero på att
deltidsarbetande handlare räknats med.
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Tabell 3.1 Antalet handlare bosatta på landsbygden i respektive län enligt
landshövdingsrapporter år 1832.
Län
Norrbottens
Västerbottens
Västernorrlands
Jämtlands
Stora Kopparberg
Gävleborgs
Västmanlands
Örebro
Skaraborgs
Värmlands
Älvsborgs
Östergötlands
Kalmar
Kronobergs
Jönköpings
Hallands
Malmöhus
Kristianstads
Summa

Handlare
1
11
1
6
15
1
6
7
4
1
3
13
4
1
6
1
6
40
127

Källa: RA, Kommerskollegiums arkiv, utgående skrivelser till Kunglig Majestät 15/11 1833.

De flesta som bedrev handel hade, enligt rapporten, fått sina tillstånd beviljade av städernas magistrater, några av respektive landshövding, tre av
Kunglig Majestät och över tjugo handlare saknade tillstånd överhuvudtaget.
Kommerskollegium påpekar att det i de flesta rapporterna inte anges några
17
nya författningar som grund för de beviljade rättigheterna.
I Kommerskollegiums rapport till Kunglig Majestät finns en uttalat positiv syn på en fortsatt liberalisering av handeln. Kollegiet ställde sig tveksam
till om de kunde tvinga dem som bedrivit den förbjudna handeln att upphöra
med den då flera ägnat sig åt detta under lång tid och dessutom betalat avgift
till städernas magistrater. Argumentet var, enligt Kommerskollegium, att
dessa personer då skulle förlora sin försörjning och man föreslog därför att
handlarna skulle få fortsätta med sin verksamhet. I rapporten diskuterades
vidare frågan huruvida lagstiftningen skulle ändras eller inte. Med hänvisning till vad som konstaterades ovan skriver kollegiet att de befarar att ett
nytt förbud skulle få en ännu mindre verkan vid den aktuella tiden ”då friare
18
grundsatser gjort sig gällande….” Vidare förs ett relativt utförligt resonemang kring vilka för- respektive nackdelar det kunde finnas med att liberalisera lagstiftningen och att i större utsträckning än tidigare tillåta en fast
landsbygdshandel. Det första motargumentet rörde stadshandelns position
och risken att den skulle få en minskad betydelse. Det andra handlade om
17

RA, Kommerskollegiums arkiv, utgående skrivelser till Kungl. Majestät 15/11 1833. Se
även Ejdestam, J. (1965), s. 131.
18
RA, Kommerskollegiums arkiv, utgående skrivelser till Kungl. Majestät 15/11 1833.
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risken att gynna lyxkonsumtion och skapa ”ett begär efter utländskt
19
överflöd.” Flera synpunkter framfördes dock mot att handeln skulle innebära något negativt. Inledningsvis hävdar Kommerskollegium att det var
tydligt att människor i vissa socknar fått tillgång till bättre kläder, men att
det är fel att säga att detta skulle bero på en tilltagande fåfänga bland befolkningen. Istället, pekar man i sin skrivelse på den ökade spridningen av
bomullstyger och att fler hade fått råd att köpa dessa. Den ökade användningen av sidendukar med mera förklaras av utländsk maskintillverkning
som gjort dessa varor mer tillgängliga. Även den växande konsumtionen av
kaffe och socker förklaras med lägre priser. Slutsatsen blir, enligt Kommerskollegium, att möjligheterna att köpa dessa varor av bosatta handlare och
kringresande västgötar har haft betydelse, men att det är det lägre priset i
jämförelse med tidigare som har varit avgörande för den ökade efterfrågan
och konsumtionen. I detta sammanhang påpekas också att man bör se posi20
tivt på en förbättrad levnadsstandard.
I sin skrivelse till Kunglig Majestät år 1833 presenterade Kommerskollegium ett förslag till en förändrad lagstiftning med ökade möjligheter att
bedriva handel i öppna magasin eller bodar på landsbygden. Förslaget innehöll dock flera restriktioner mot en helt fri handel. För det första skulle endast
de som ansökt om tillstånd hos Kunglig Majestät och som betalat avgift till
staden få möjlighet att bedriva handel. Landhövdingar och magistrater skulle
inte kunna bevilja några tillstånd. För det andra skulle städernas position
fortfarande skyddas genom att de fasta landsbygdshandlarna inte fick be21
driva handel för nära städerna. I detta sammanhang betonade man dock att
det i landsbygdshandlarnas verksamhet inte ingick export och import av varor
och att de därför inte skulle utgöra något direkt hot mot städernas köpmän.
Slutligen ville man begränsa försäljningen av brännvin och eventuellt också
förbjuda försäljningen av utländska väverivaror eftersom detta skulle öka
22
konkurrensen för inhemskt producerade varor. Att detta argument framfördes är inte förvånande med tanke på den statliga protektionistiska politik
som fördes i övrigt, men samtidigt oförenligt med att man tidigare i skrivelsen uttryckt en positiv syn på ökade möjligheter att köpa billigare kläder.
Vilket beslut som till slut fattades utifrån Kommerskollegiums förslag är
något oklart, men skrivelser och protokoll visar att de regler som fanns i
förslaget omgående började tillämpas. Ansökningar som kom in till Kollegiet och Kunglig Majestät behandlades ofta positivt och med tiden verkar en
praxis ha vuxit fram. Ett tydligt exempel på detta finns från Gävleborgs län. I
motsats till flertalet andra landshövdingsrapporter från 1832 saknas en lista
över på landet bosatta handlare i Gävleborgs län, men i Kommerskollegiums
19

RA, Kommerskollegiums arkiv, utgående skrivelser till Kungl. Majestät 15/11 1833.
RA, Kommerskollegiums arkiv, utgående skrivelser till Kungl. Majestät 15/11 1833.
21
Det fastställdes senare att avståndet måste uppgå till 3 mil.
22
RA, Kommerskollegiums arkiv, utgående skrivelser till Kungl. Majestät 15/11 1833.
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sammanställning (se tabell 3.1) finns ändå en handlare bosatt på landsbygden
i länet angiven. Personen ifråga hade enligt skrivelsen ansökt om tillstånd
hos Kunglig Majestät den 29 juni 1833 det vill säga efter att landshövdingen
skickat in sin rapport. Den återgivna texten av det tillstånd som handlaren
Abraham Högströmer erhöll är intressant. Högströmer fick rätt att ”i Ofvansjö socken drifva handel med de för allmogen behöflige köpmannavaror,
dock med uttryckeligt vilkor att dertill ej må hänföras utländske väveri23
tillverkningar.” Detta tillstånd stämmer mycket bra in på Kommerskollegiums förslag. Man ville förhindra försäljning av utländska tyger, men i övrigt
tillåta försäljning av olika slags köpvaror och inte begränsa handeln till
enbart ett mindre sortiment varor.
Vi kan konstatera att stadshandlarnas handelsmöjligheter totalt sett vidgades genom framväxten av en praxis kring kontingenthandel, men att denna
förändring samtidigt utgjorde ett hot mot stadshandeln. Möjligheten bestod i
att den som ville kunde söka tillstånd att driva kontingenthandel på landsbygden. Handeln bör både ha kunnat utgöra en enskild handlares hela handelsrörelse, men också ha ingått i en större som baserades på verksamhet
både i staden och på landsbygden. Hotet bestod av att de som bedrev kontingenthandel kom närmare den så viktiga landsbygdsmarknaden vilket därmed
utgjorde en konkurrensfördel för dem. Den viktigaste slutsatsen är dock att
möjligheterna att bedriva fast handel på landsbygden ökade under undersökningsperioden, vilket kommer att framstå ännu tydligare i de närmaste avsnitten.

Bondehandeln – en handelsform med utökade
möjligheter
Ända sedan medeltiden hade landsbygdsbefolkningen haft rätt att, förutom
att göra husbehovsköp på städernas och landsbygdens marknader, även sälja
varor man själv framställt. Däremot var, som nämnts, inte landsköp, det vill
24
säga handel som näringsfång, tillåten på landbygden. Den så kallade bondehandeln innebar att befolkningen i Hälsingland, åtminstone från 1500-talets
första hälft, hade besökt olika marknader i och utanför landskapet för att
sälja egenproducerade varor och i samband med detta också kunnat köpa
eller byta till sig varor av olika slag. De längre resorna genomfördes främst
under vinterhalvåret då transporterna var lättare att genomföra och arbetet

23

RA, Kommerskollegiums arkiv, utgående skrivelser till Kungl. Majestät 15/11 1833.
Ofvansjö ligger i Gästrikland, det vill säga utanför undersökningsområdet.
24
Ullenhag, K. (1982), s. 31. Uppgifterna är tagna från Åmark, K. (1915), s. 65.
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25

inom jordbruket var mindre krävande. Handelns betydelse avspeglas bland
annat i att det under 1500-talet infördes en tull vid Dalälven där bondehandlarna var tvungna att passera på sina resor söderut. Vid samma tid blev också
marknadsresorna och skatteplikten förbundna med varandra genom att hälsingebönderna var ålagda att betala skatt nio dagar efter den stora marknaden
i Uppsala, Distingen. Ett ytterligare exempel på förekomsten av bondehandlare från Hälsingland var att den tidpunkt då hälsingarna passerade
26
genom landskapet Uppland kallades för hälsingehelgen.
På 1680-talet betonas uttryckligen i lagstiftningen att landsbygdsbefolk27
ningen hade rätt att sälja sina varor i vilken stad som helst. Som svar på
ständernas besvär fastslogs sedan på nytt böndernas rätt till handel i en
kunglig resolution år 1727. Samtidigt underströks att bondehandeln endast
fick omfatta respektive bondes egen produktion vilket innebar att man inte
fick köpa upp varor för vidare försäljning. Sju år senare betonas i en ny
kunglig resolution att försäljningen, förutom rena jordbruksprodukter, även
kunde avse hemslöjd. Samma år slår dock myndigheterna återigen fast
skillnaden mellan förbjudet landsköp och böndernas tillåtna konsumtionshandel. Den som köpte upp lantmannaprodukter för återförsäljning eller sålde
köpmannaprodukter på landbygden bedrev landsköp och skulle straffas. Första
gången var straffet beslagtagning av varorna och vid upprepade tillfällen
28
skulle den skyldige dömas till böter.
Kontrollen av bondehandeln var kopplad till ett passtvång där alla personer som skulle resa utanför den egna hembygden var tvungna att skaffa sig
29
ett respass. Under 1700-talets andra hälft klagade landsbygdsbefolkningen i
Hälsingland på att man ålagts att ansöka om pass vid länsresidenset i Gävle
trots att prästerskapet enligt gammal praxis och 1777 års landstingsbeslut
kunde utfärda intyg beträffande de varukvantiteter som skulle tas med vid
resan. Genom en särskild kunglig restriktion fick hälsingebönderna år 1780
rätt att tills vidare, enligt bestämmelser från år 1739 och 1743, färdas med
sina varor vart som helst till lands och sjöss inom landet på respass utfärdade
30
av närmaste kronobetjänt.
År 1789 utökades landsbygdsbefolkningens lagstadgade handelsrätt. De
fick nu rätt att sända sina varor med en granne för försäljning vid marknader
31
i olika städer. Detta var en viktig förändring eftersom den innebar att han25

Se bland annat Utterström, G. (1957), s. 50 ff.; Jonsson, I. (1994), s. 47 ff., 170 ff.
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s. 49.
30
Utterström, G. (1957), s. 53.
31
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deln inte längre begränsades till hushållets egna produkter. Vid närmare
granskning av lagstiftning och praxis framgår dock att detta inte var något
nytt för befolkningen i Hälsingland. Vid sidan av den generella lagstiftningen hade det redan tidigare funnits särbestämmelser som gällde i särskilda geografiska områden, för vissa varor eller under begränsade perioder.
En sådan särbestämmelse innebar att försäljning av grannars avel tidigare
varit tillåten för vissa delar av bondebefolkningen. För att tillförsäkra Falun
och dess bergslag tillgång på livsmedel infördes redan år 1649 fri tillförsel
av varor till Falu torg. Särskilt uppmanades städerna och bönderna i Norrland att sälja sina produkter i Falun och för att stimulera norrlänningarnas
försäljning av lantmannavaror avskaffades två nyinrättade tullplatser i Hälsingland. För bondehandeln i Falun infördes också rätten att handla inte
enbart med egen utan även med andras avel. På landsbygdsbefolkningens
begäran bekräftades tre år senare dess rätt att för försäljning i Falun slå
samman tre bönders avsaluproduktion till ett lass som skulle gå till försälj32
ning. Detta innebar att när den generella rätten till försäljning av andras
varor infördes i slutet av 1780-talet så hade landsbygdsbefolkningen i Häl33
singland haft denna rättighet sedan lång tid tillbaka.
För befolkningen i Norrland innebar vidare den liberalisering av Norrlandsstädernas handel som infördes år 1765, då det bottniska handelstvånget
delvis avskaffades, att bondehandelns villkor förbättrades. Beslutet innebar
att bönderna fritt kunde segla med sina varor direkt till Stockholm och andra
34
städer söderut och därmed undgå att betala avgifter i hemprovinsens städer.
Detta var dock inte en avgörande förutsättning för bondehandeln från Hälsingland eftersom den till stor del ägde rum landvägen. Däremot försvann ett
viktigt hinder år 1810 när den så kallade lilla tullen togs bort. Detta innebar
35
att de resande slapp betala tull på de varor som fördes in till städerna.
Vad beträffar landsbygdsbefolkningens möjligheter att köpa hem varor
under sina handelsresor så var dessa ända fram till 1700-talets slut begränsade till husbehovsköp. Att köpa varor för vidare försäljning eller att bedriva
en fast handel på landsbygden var inte tillåtet. Detta kom delvis att förändras
i och med ett par reformer i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet
vilka innebar att förbudet mot landsköp liksom stadshandlarnas privilegierade ställning blev allt mer urholkad.

32

Ullenhag, K. (1982), s. 34–35.
I passjournaler från Hälsingland finns flera exempel som bekräftar att personer ansökt om
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Ökade handelsrättigheter på landsbygden
Möjligheterna för Hälsinglands landsbygdsbefolkning att bedriva handel
ökade stegvis genom generella förändringar i lagstiftningen. År 1780 ändra36
des lagen så att spannmåls- och potatishandeln släpptes fri över hela landet.
I folkförsörjningens namn fick vem som helst var och när som helst bedriva
försäljning av dessa varor. För den traditionella bondehandeln innebar detta
att de som hade möjlighet kunde köpa eller byta till sig spannmål och potatis
för att sedan sälja varorna vidare. Tjugofem år senare, år 1815, frigavs även
handeln med viktualievaror såsom smör, salt, saltade och torra fiskvaror,
humle, talg, råhudar och skinn, horn, ull, honung och vax samt slaktkreatur.
Detta medförde att dessa varor fick hållas i lager och säljas i parti och minut
av vem som helst under och mellan marknader både i städerna och på lands37
bygden. Därmed kunde bönderna själva eller genom ombud köpa upp dessa
varor för lagring och partiförsäljning var som helst i landet. Dessutom blev
det tillåtet att fritt bedriva minutförsäljning med dessa produkter på landsbygden. Reformen kan dels ses som ett sätt stimulera jordbruket, dels som
38
ytterligare ett steg i handelns liberalisering. Att det var just dessa varor som
först kom att få säljas fritt är naturligt. Livsmedel var en nödvändighetsvara
för alla människor och bruket av dessa varor kunde inte ifrågasättas utifrån
39
det motstånd mot lyxkonsumtion som förekom vid den här tiden.
År 1822 utökades handelsmöjligheterna genom att glas, porslin och smidesvaror fick säljas på landsbygden av bofasta handlare. Kravet var att en
kunglig befattningshavare utsåg lämpliga försäljningsställen där det ansågs
finnas ett lokalt behov och där manufakturverksinnehavare framställde en
begäran om försäljning. För att undvika konkurrens fick försäljningsplatserna inte ligga för nära varandra eller för nära en stad. Det framgår även av
lagstiftningen att vem som helst inte kunde starta en sådan handelsrörelse
eftersom det krävdes goda vitsord för att erhålla ett tillstånd. Vidare var
rätten att bedriva handel med glas, porslin eller smide klart begränsad genom
att om personen ifråga samtidigt ägnade sig åt gårdfarihandel eller handel
med andra varor skulle han enligt lagen förlora sin handelsrätt. Att just detta
skulle kunna bli ett problem uppmärksammades av Kommerskollegium som
var emot lagändringen bland annat på grund av att det skulle bli svårt att
40
hindra dessa handlare att bedriva handel med andra varor.
Förändringen av lagstiftningen är intressant ur ett konsumtionshistoriskt
perspektiv. Att just glas, porslin och smidesvaror blev föremål för en speciell
lagstiftning och kom att utgöra ett undantag i det generella förbudet mot
36
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landsköp visar att myndigheterna insåg att det fanns ett allmänt behov av och
efterfrågan på denna typ av varor som den traditionella stadshandeln inte
kunde tillgodose. Reformen år 1822 visar också att dessa varor inte heller
räknades in bland varor som ingick i vad som betraktades som lyxkonsumtion och som därmed skulle förhindras. Vidare innebar reformen att myndigheterna tog ett tydligt steg mot att tillåta fast handel på landsbygden.
Utifrån ovanstående genomgång kan man för det första konstatera att fast
handel med spannmål och viktualievaror troligen växte fram i samband med
att handeln med dessa varor släpptes fri år 1780 respektive 1815. Förordningarna innehöll inga särskilda restriktioner och det var öppet för vem som
helst att bedriva handel med dessa varor på landsbygden. Varornas karaktär
av nödvändighetsvaror bör ha inneburit att det ofta fanns en efterfrågan på
dem även om den naturligtvis påverkades av landsbygdsbefolkningens egna
möjligheter till och utkomst av odling, jakt med mera. Efter 1820-talet kan
också handlare som saluförde glas, porslin och smide ha etablerat sig. Denna
typ av handel var dock omgärdad av flera restriktioner som bör ha begränsat
förekomsten av sådana handlare. Vidare var antagligen efterfrågan på dessa
varor mer beroende av landsbygdsbefolkningens ekonomiska situation än
efterfrågan på spannmål. Vad beträffar vilka möjligheter lagen medgav handel
med ett större sortiment så var rättsläget betydligt osäkrare. Det kan ha förekommit att personer bedrev handel på landsbygden med olika köpmannavaror såsom textilier och kaffe redan i början av 1800-talet, men framför allt
bör detta ha förekommit efter att den liberalare praxis som beskrivits ovan
41
växte fram under 1830-talet.
Att det stora genombrottet för en fast handel på landsbygden kom i och
med näringsreformen år 1846 är klarlagt, men utifrån ovanstående redogörelse finns det anledning att återkomma till frågan om huruvida varor också
kan ha distribuerats till och från Hälsingland genom olika typer av mer eller
mindre fasta landsbygdshandlare. Om sådana handlare förekom kan vi konstatera att de tillsammans med kontingenthandlarna, från vilka de förra
troligen ibland är svåra att särskilja, utgjorde ett ökat inslag av fast handel på
landsbygden under undersökningsperioden. Omfattningen av både bondehandeln och mer fast handel på landsbygden kommer därför att ägnas mer
uppmärksamhet i kapitel fyra. Endast genom en fördjupad studie går det att
säga någonting mer om i vilken grad stadshandlarnas handelsverksamheter
påverkades av andra handelsformer. Konkurrens från fast handel på landsbygden var dock inte något helt nytt för stadsköpmännen vilket ska visas i
följande avsnitt.
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Brukshandeln – en tidig form av fast handel på
landsbygden
Brukens handelsbodar utgjorde på vissa platser ett tidigt exempel på en fast
handelsverksamhet på landsbygden. Bakgrunden till bruksmagasinens tillkomst var att staten, för vilken gruv- och bruksnäringen var en mycket viktig
inkomstkälla, ville säkerställa personalens behov av livsmedel och andra
förnödenheter. År 1642 fick ägarna till bruken i Bergslagen rätt att handla
med vissa specificerade varor (spannmål, smör, ost, kött, fläsk, strömming,
ved, kol, hö, halm) och år 1700 fick de också rätt att sälja salt, fisk och vissa
.42
textilier. Brukshandelns handelsrättigheter var inte okontroversiella och
enligt klagomål från småstäderna förekom det att bruksägarna bedrev handel
med andra varor än de tillåtna och att de sålde varor till andra delar av befolkningen än de som arbetade åt bruket. Klagomålen ledde till nya bestämmelser om brukspatronernas handelsverksamhet som dock gynnade brukshandeln i sin helhet framför småborgarna. Detta har i tidigare forskning setts
43
som en del i att statsmakterna ville gynna bergshanteringen.
Meningarna om huruvida brukshandeln konkurrerade med stadshandeln
går delvis isär då tidigare forskning också hävdat att det inte verkar som om
bruken bedrev handel för att den skulle vara en viktig inkomstkälla utan att
44
man var nöjd med om den kunde bära sina egna kostnader. Huruvida bruken i Hälsingland agerade utifrån ett kommersiellt syfte och till exempel sålde
andra varor än de tillåtna är okänt. Däremot vet vi att en viktig aspekt på
landsbygdsbefolkningens arbete åt bruken var möjligheterna att göra uttag av
45
varor från bruksmagasinen. Enligt Rosemarie Fiebranz verkar det som om
de flesta som arbetade åt bruken gjorde omfattande uttag av varor från
bruksmagasinet trots att det också fanns möjligheter att få kontant betalning.
Genom att befolkningen kunde få ersättning för till exempel väghållning och
skogsarrende så förekom det också att de gjorde uttag även under år då de
46
inte utförde något direkt arbete knutet till bruket. I vilken utsträckning det
fanns möjlighet för vem som helst att handla i brukshandeln är däremot oklart.
Enligt Fiebranz studie gjorde befolkningen främst uttag av traditionella
varor såsom spik, spannmål, tobak och saltfisk. En tydlig koppling finns
också till linets betydelse då det var vanligt att man gjorde uttag av linfrö
från bruksmagasinet och det finns även exempel på att bönder sålde linfrö
47
till bruket. Däremot finns inga belägg för att det bedrevs någon handel med
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linnevaror i bruksmagasinen, men detta kan inte uteslutas. Slutsatsen blir att
bruken måste betraktas som en inte oviktig handelsaktör i de socknar där det
fanns bruk och befolkningen hade möjlighet att på olika sätt arbeta och
därmed få ersättning från brukens handelsbodar. På så sätt kan brukshandeln
på bruken i såväl Hudiksvalls som Söderhamns närhet åtminstone delvis ha
48
utgjort en konkurrent till stadshandlarnas verksamhet.
Efter år 1846 förlorade brukshandeln sin privilegierade ställning och kom
att jämställas med övrig handel. I tidigare forskning finns exempel på att
49
brukens handelsbodar kom att arrenderas ut till privata handlare. Detta kan
ha utgjort en möjlighet för olika handelsaktörer att snabbt etablera sig som
handlare på landsbygden med en redan befintlig kundkrets. Även om brukshandeln inte kommer att undersökas närmare i denna avhandling finns det
anledning att återkomma till brukshandeln då förekomsten av handlare på
landsbygden studeras närmare i kapitel fem.

Gårdfarihandeln
Förutom brukshandeln fanns ytterligare ett undantag i förbudet mot landsköp, vilket omfattade de gårdfarihandlare som var skrivna i sjuhäradsbygden
i Västergötland. Även om befolkningen i dessa områden sedan lång tid
genomfört handelsresor som ett sätt att försörja sig var det först år 1680 som
50
västgötarnas handelsresor blev tillåtna enligt lagen. De begränsningar som
lagen innebar medförde att de flesta gårdfarihandlare fortfarande under
1800-talet kom från sjuhäradsbygden. Handlarna kallades ”västgötaknallar”
och var till stor del antingen bönder eller handelsbetjänter som var anställda
hos olika köpmän i Borås. Som gårdfarihandlare kunde man själv äga sitt
lager, sälja på kommission för en handlare med tillstånd eller vara anställd
51
med lön.
Tidigare forskning har visat att gårdfarihandlarna ofta bedrev en relativt
omfattande verksamhet och att de var verksamma i stora delar av landet.
Göran Rosander har uppskattat att varje hushåll i genomsnitt kan ha fått
52
besök av kringresande försäljare sjuåtta gånger årligen. Hur omfattande
gårdfarihandlarnas verksamhet i Hälsingland var är mycket svårt att mäta då
53
tillgången på dokumentation är mycket bristfällig. Bland de uppgifter som
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är dokumenterade finns några almanacksanteckningar från 1840-talets andra
hälft om hur några gårdfarihandlare från Boråstrakten reste till Hälsingland
varje vår och höst och sålde varor dels på landsbygden, dels på marknader i
Hudiksvall och Söderhamn samt även i parti till kunder i de två städerna.
Denna handel verkar ha varit relativt omfattande då det finns beskrivet hur
packarna med textilier sändes i förväg längs kusten. Vidare framgår det att
dessa handlare också bedrev förläggarrörelse med tillverkning av vantar i
54
Gnarp och blått vadmal på en annan plats.
Att gårdfarihandel var en handelsform som förekom i Hälsingland under
1800-talets första hälft och att gårdfarihandlarna utgjorde en grupp handelsaktörer som kunde föra in nya typer av varor, antagligen främst textilier, i
området finns det ingen anledning att ifrågasätta. Vidare är det klart att både
stadshandlarna och landsbygdsbefolkningen mötte gårdfarihandlarna på
olika marknader utanför Hälsingland. Här utgjorde västgötarna säkerligen
konkurrenter till hälsingarnas handel med linnevaror då västgötarna började
55
erbjuda billiga bomullstyger. Gårdfarihandeln är en mycket intressant verksamhet med tanke på avhandlingens syfte, men någon fördjupad studie av
denna handelsform är, som nämnts i kapitel ett, inte möjlig att göra inom
ramen för avhandlingen. Däremot kommer de studerade handelsaktörernas
kontakter med gårdfarihandlare och Boråshandlare att uppmärksammas vid
ett par tillfällen.

Motiven bakom landsbygdsbefolkningens egna
handelsresor
Innan undersökningen av den traditionella bondehandeln och andra former
av handel på landsbygden fördjupas ska relationen mellan de olika handelsaktörerna ytterligare diskuteras. En utgångspunkt för detta är frågan om
varför bönderna själva bedrev handel, det vill säga motiven bakom bondehandeln. Som framgått tidigare byggde en stor del av stadshandlarnas verksamhet på det utbyte av varor som ägde rum med landsbygdsbefolkningen.
Stadshandlarna köpte upp eller bytte linnevaror, men också jordbruksprodukter mot olika slags köpvaror. Möjligheterna till detta utbyte var dock,
enligt stadshandlarna, delvis påverkat av att landsbygdsbefolkningen inte
ville föra in sina varor till staden. Varför valde befolkningen att sälja och
också köpa varor på andra sätt än genom stadsköpmännen i Hudiksvall?
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De grundläggande orsakerna till landsbygdsbefolkningens handelsresor
var ekonomiska och kommersiella intressen. Tidigare studier har pekat på att
det var mest ekonomiskt fördelaktigt att sälja varorna under egna marknadsresor då landsbygdsbefolkningen fick bättre betalt för sina produkter vid
försäljning på de större marknaderna och i städerna söderut och i Norge än
56
om de sålde till stadshandlarna i de närmaste städerna. Att priset hade
betydelse för landsbygdsbefolkningens agerande framgår redan i en 1700talsbeskrivning från Forsa och Högs socknar. Prosten Wettersten skriver att
”Medan priset på linet, smör, fogel och föera waror anseenligen i andra orter
stigit, hafa åtskillige bönder fått lust, at fara sielfe med sin afel. Och försälja
i Stockholm, i Hedemora, i Salbärget, I Kopparbärget och flerstädes der mäst
57
har warit till at winna.” Befolkningen i norra Hälsingland framförde också,
med hänvisning till prissättningen, protester mot städernas försök att få
handelsresorna begränsade till närmaste köpstad utanför länet. ”Dock om
Uppsala, Sala, Hedemora och Falun, såsom var å sin led närmaste städer
utom Gävleborgs län, blevo ändamärken för vår utfärd, vore vår förlust lika
58
viss, ty handlanden sätter priset, när han vet, att bonden ej får fara längre.”
Ur detta perspektiv är det intressant att fundera över vilken kunskap befolkningen hade om handels- och prisförhållandena på olika platser, men det är
inte något som kommer att undersökas vidare här.
Förutom priset på de varor man sålde är det möjligt att landsbygdsbefolkningen även såg att priset på de varor de ville köpa var lägre vid de
större städernas marknader. Fler mellanhänder bör ha inneburit ett högre
pris. Handlarna i Hudiksvall kunde heller inte bedriva handel med så stora
kvantiteter varor som i de större städerna, vilket i sin tur också kan ha påverkat priset negativt. Som framgått ovan underlättades också landsbygdsbefolkningens möjligheter att själva bedriva handel under den aktuella
perioden genom att lagstiftningen förändrades. Detta bör i sin tur ha ökat
intresset för handeln. Lilla tullens avskaffande gjorde proceduren lättare och
billigare samtidigt som frisläppandet av spannmåls- och viktualiehandeln
innebar att det fanns större möjlighet att tjäna pengar på att köpa hem varor
för försäljning i hembygden.
Ytterligare en möjlig ekonomisk förklaring bakom handelsresorna var
inte bara att få ett bättre pris för varorna utan också för att vara säkra på att
få ut betalningen. När linneproducenterna sålde till stadshandlarna på de
lokala marknaderna kunde det dröja länge innan de fick veta vilket pris de
59
skulle få ut och när betalningen skulle äga rum. Det ökade antalet handels56
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resor skulle därmed ha inneburit att det var vanligare att man fick kontant
betalning direkt eller kunde byta till sig attraktiva varor på en gång vid
besöken i de stora städerna och marknaderna. I tidigare forskning har böndernas handlingsfrihet ansetts ha varit begränsad på grund av deras skulder
till städernas köpmän, men Inger Jonsson har visat att kreditrelationerna
mellan landsbygdsbefolkningen och stadshandlarna i Hudiksvall till stor del
60
var ömsesidig. Stadshandlarna var beroende av att köpa upp varor av
landsbygdsbefolkningen för vidare försäljning och kunde även ha skulder till
dem. Samtidigt var delar av befolkningen till viss del knutna till stadshandlarna genom skuldsättning. Under sämre tider kunde detta innebära att bönderna hamnade i en beroendeställning till stadshandlarna. Detta var dock
inget generellt mönster och många linneleverantörer hade möjlighet att själva
61
välja var och till vem de ville sälja sina varor.
Förutom ovanstående ekonomiska incitament har den norrländska bondehandelns utbredning också ansetts ha berott på avsaknaden av större städer i
området. De få och små städerna utgjorde en liten avsättningsmarknad för
böndernas varor och hade ett för litet utbud för att tillfredställa befolkning62
ens behov och önskemål. I Medelpad och Ångermanland sågs bondehandeln
som en orsak till att länets städer inte var så expansiva. Detta resulterade
bland annat i att det infördes nya marknadsplatser i dessa landskap för att
63
minska inverkan av den mer långväga bondehandeln. Tänkbart är att det
fanns en växelverkan mellan de två faktorerna som innebar att bondehandelns omfattning påverkade stadshandelns, men också tvärtom.
Vidare är det inte otänkbart att tradition och möjligheten att fritt sälja sina
varor påverkade förekomsten av landsbygdsbefolkningens handelsresor.
Samtidigt som stadshandlarna ville försvara sin ställning fanns det hos övriga
64
grupper en misstro mot deras ekonomiska styrka och monopolsträvanden.
Liberala tankar med anknytning till handeln finns bland annat i en utsaga där
också prisets betydelse framgår. ”Det är ock onekligt handelns natur att vara
fri … Icke kan det innebära någon orättvisa, att var och en får sälja det han
äger till, den som bäst betalar, och köpa vad han behöver av den, som giver
65
bästa pris därpå.”
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Sammantaget fanns alltså en rad motiv för bönderna att bedriva handel
med sina egna varor. Detta utgjorde, som redan visats, ett hot mot stadsköpmännens handel på två sätt. Dels minskade deras möjligheter att köpa upp
linnevaror och andra landbygdsprodukter och sälja dem vidare, dels påverkades deras marknad för olika köpvaror av att landbygdsbefolkningen kunde
köpa dessa varor på andra platser och dessutom fick allt större möjlighet att
själva bedriva handel med olika varor. Mot denna utveckling argumenterade
stadshandlarna kraftigt vilket kommer att framgå i nästa avsnitt.

Stadshandlarnas kritik – ett tecken på ökad konkurrens?
Bondehandeln hade, som tidigare visats, en lång tradition i Hälsingland och
kritik mot den ursprungliga rättigheten för bönderna att sälja sina egna varor
är inte så vanligt förekommande i skrivelser till och från olika myndigheter
under undersökningsperioden. Den förekommer dock och tar då bland annat
sin utgångspunkt i att stadshandlarna ansåg att förekomsten av bondehandel
innebar en ojämlik konkurrens. Orsaken till denna ska, enligt handlarna, ha
varit att deras egen handel drogs med större omkostnader än landsbygdsbefolkningens. Dessa kostnader ska bland annat ha berott på att bonden hade
egna hästar medan handlarna var tvungna att betala för forbönder eller andra
transportmöjligheter. Vidare var borgarna så länge lilla tullen fanns kvar
tvungen att betala dubbel tull. Först när varorna fördes in till hemstaden och
sedan när de togs in i exempelvis Stockholm. Denna jämförelse mellan de
två formerna av handel är dock inte helt rättvis. För det första transporterade
stadshandlarna de mesta av sina varor till sjöss och för det andra hade stadshandlarna en helt annan möjlighet än de traditionella bondehandlarna att
invänta ett bra pris genom att de kunde ha bodar och kommissionär på plats i
Stockholm. Ett tecken på att stadshandlarna ändå försökte anpassa sin verksamhet efter konkurrensen från bondehandeln är att de övergick till direktförsäljning både i parti och minut och inledde handel med andra societeter än
66
lärftkramhandlarna i Stockholm.
Kritiken från stadshandlarna blir betydligt mer omfattande i och med reformerna kring sekelskiftet 1800 vilka ökade möjligheterna att bedriva handel
på landsbygden. Vid en genomgång av landshövdingens femårsberättelser
under perioden 18001846 framkommer både en mer allmän kritik mot lanthandeln och mer konkreta uppgifter om att handel med viktualievaror med
mera förekom efter det att lagreformerna genomförts. I 18231827 års rapport beskriver landshövdingen hur handlarnas välstånd minskade i Söderhamn och hur detta anses bero både på dåliga konjunkturer och på intrång av
67
lanthandlare. I femårsberättelsen för åren 18271831 lyfter landshövdingen
66
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Utterström, G. (1957), s. 58 ff.; Jonsson, I. (1994), s. 170 f.
HLA, Landshövdingen i Gävleborgs län femårsberättelser 1823–1827.
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fram lagstiftningen och skriver att det bedrevs handel med säd och viktualievaror på landsbygden i ”överenskommelse med kungl. beslut 1790 och
68
1815”. Vidare beskriver landshövdingen hur det inom handeln med kramoch specerivaror klagas över dålig avsättning i Hudiksvall. Den tröga avsättningen anses bero dels på konkurrens från gårdfarihandlande västgötar, dels
69
på ett ”öfverflödigt antal å landet antagne viktualiehandlare”. I rapporten
för åren 18431847 uppmärksammas också 1846 års reform och vad den
inneburit. Enligt landshövdingen ”idkas i enlighet med 1846 års Handels70
reform handel i socknarna av icke mindre än 45 bosatta handlare.” Av
rapporten framgår inte om reformen inneburit en snabb framväxt av fasta
handlare eller om dessa redan tidigare bedrivit handel. Då rapporten skrevs
hade det dock bara gått ett år sedan reformen genomförts och det troliga är att
det funnits handelsbodar redan tidigare. Sammanfattningsvis tyder landshövdingens rapporter på att det förekom viktualiehandlare som var verksamma
på Hälsinglands landsbygd medan det är mer oklart i vilken utsträckning det
verkligen förekom en fast handel med andra varor ute i socknarna.
Som framkommit ovan finns det få sammanställningar av antalet handlare
med en mer eller mindre fast verksamhet på landsbygden under 1800-talets
första hälft. I den statistik som den samtida statliga Tabellkommissionen
förde över förekomsten av olika yrken finns ingen särskild rubrik för handlare på landsbygden. Däremot finns en rubrik som kallas ”utflyttade borgare
på landet”, som dock inte ingick i den blankett där antalet handlare skulle
redovisas utan tillhörde en restgrupp i statistiken. Vilka personer som ingick
här är därför mycket osäkert. Var dessa personer var bosatta samt om de
överhuvudtaget bedrev handelsverksamhet och i så fall vilken typ av handel
71
är inte möjligt att utläsa ur materialet. I övrigt finns endast Kommerskollegiums rapport från år 1832 vilken visar att det inte skulle ha funnits
någon kontingenthandlare i Hälsingland vid denna tidpunkt. Förutom de
orsaker att ifrågasätta rapportens riktighet som tidigare nämnts finns det
ytterligare en. Om rapporten stämmer borde inte problemet med landsköp ha
varit så stort att det motiverade de klagomål från städernas köpmän som
bland annat framförs i den rapport som Gävleborgs landshövding sände in år
1832. Landshövdingen skriver till kommerskollegium att det ”måste medgifvas att skäl till denne klagan förfinnes … eftersom handlare som sålt varor
enligt regeln för viktualiehandeln också vid tillfällen av åklagaren uppmärk72
sammats ha sålt även andra varor såsom tobak, snus, specerier m.m.” Att
landshövdingen var kritisk till att tillåta landsköp framgår av att han ansåg
68

HLA, Landshövdingen i Gävleborgs län femårsberättelser 1827–1831.
HLA, Landshövdingen i Gävleborgs län femårsberättelser 1827–1831.
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HLA, Landshövdingen i Gävleborgs län femårsberättelser 1843–1847.
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Fritzell, Y. (1976), s. 196–197. Enligt de uppgifter som finns här var antalet utflyttade borgare på landet i Gävleborgs län under denna rubrik fyra år 1830.
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RA, Kommerskollegiums arkiv, utgående skrivelser till Kungl. Majestät 15/11 1833.
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att städerna skulle förlora sin roll som handelscentra och att lyxkonsumtionen skulle öka då lanthandeln ”bland allmogen ofta alstrar inbillade, förut icke
73
kända behover….”
Motståndet mot det som ansågs som lyxkonsumtion och viljan att försvara städernas monopol innebär att skrivelser som behandlar förekomsten
av landsköp måste tolkas försiktigt, men det går inte att bortse från dem i
detta sammanhang. Förutom landshövdingens rapport finns fler exempel på
protestskrivelser från framför allt städernas borgare som tar upp förekomsten
av fasta handelsbodar på Hälsinglands landsbygd redan före reformen år
1846. Det kanske tydligaste exemplet på detta är den skrivelse som Handelssocieteten i Söderhamn sände till landshövdingsämbetet 1845. Då stadshandlarna naturligtvis ville försvara sina egna intressen finns det en risk att
de överdrev konkurrensen från lanthandeln. Att lanthandel förekom borde
dock vara relativt klart och det är intressant att stadshandlarna påtalade att
myndigheterna bortsåg från den rådande lagstiftningen.
En annan och nu mera med gårdfarihandeln jämngod omständighet, som på
det högsta undertrycker handeln och livligheten i vår stad, är den visserligen
från forntiden till namnet kända men nu utan hejd tilltagande lanthandeln. I
flere socknar inom norra Hälsingland finnes ordentligt inrättade krambodar,
och ingen by finnes snart sagt, där köpmannavaror icke hållas fala. … De
ännu i behåll varande författningar, som skilja emellan stads och lantmanna
näringar, vore väl med sine brister ändock tillräcklig att skydda städernas
borgerskap från alt intrång av art och beskaffenhet som de här ovan uppräknade, därest de någonsin tillämpades. Nu däremot få de angivne förhållanderne opåtalt passera mitt under vederbörande landsfiskals och länsmans
74
ögon.

Även om stadshandlarna talade i egen sak kan deras inlägg inte avfärdas.
Med tanke på oklarheterna i lagstiftningen och den diskussion som kommerskollegium förde, vilket behandlats tidigare i kapitlet, är det inte alls
orimligt att den reella situationen liknade den som beskrivs i stadshandlarnas
skrivelse. Protesterna visar på en stadshandel som var utsatt för konkurrens
och som in i det sista kämpade för sin privilegierade ställning innan näringslivsreformen genomfördes år 1846.

Sammanfattning
Ovanstående redogörelse har visat att trots att stadsköpmännen fortsatte att
dominera handeln under hela 1800-talets första hälft så förekom också en rad
andra handelsaktörer som dessutom fick allt större rättigheter. Detta bekräftas både av framställningen av lagstiftningens utveckling och av den bild
73
74

RA, Kommerskollegiums arkiv, utgående skrivelser till Kungl. Majestät 15/11 1833.
Ejdestam, J. (1965), s. 134.

62

som olika skrivelser med mera ger av situationen i regionen. Stadshandelns
privilegierade ställning blev allt mer urholkad och utbudet av möjliga former
av handel blev allt större. De två tydligaste tendenserna var för det första
ökade möjligheter för den del av befolkningen som inte tillhörde den burskapsbeviljade gruppen av stadshandlare att bedriva handel. För det andra
ökade möjligheterna att bedriva fast handel på landsbygden. Den senare
rättigheten omfattade även stadsköpmännen, men i det stora hela bör denna
utveckling ha haft en konkurrenshöjande effekt på stadshandeln. I detta
sammanhang är det viktigt att notera att landsbygden utgjorde en mycket
viktig köp- och säljmarknad för stadshandlarna och att kampen om kunder
och varor framför allt utspelades där.
Kapitlets beskrivning av den utveckling av handelns förutsättningar som
ägde rum under undersökningsperioden har, med vissa undantag, inte lyfts
fram av den tidigare forskningen som framför allt fokuserat på förändringarna efter år 1846. Sammanfattningsvis visar ovanstående redogörelse för
det första att det fanns förutsättningar för en rad mer eller mindre fasta
handelsformer på landsbygden redan före näringslivsreformen år 1846. För
det andra framgår att gränserna mellan de olika handelsformerna inte alltid
var självklara. Till exempel utgjorde kontingenthandeln ett mellanting mellan stads- och landsbygdshandel medan gränserna mellan den traditionella
bondehandeln, där handeln utgjorde en bisyssla, och andra former av handelsverksamhet blev allt mindre tydlig. För att fördjupa kunskapen om vilka
handelsformer som förekom och relationen dem emellan måste de olika
typerna av handelsaktörer på landsbygden studeras närmare. Detta utgör
utgångspunkten för de kommande två kapitlen.
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KAPITEL 4

Den traditionella bondehandeln

Inledning
Tidigare forskning om bondehandelns utveckling under 1800-talets första
hälft har visat på två saker. För det första har man betonat att den norrländska bondehandeln hade sin höjdpunkt under 1800-talets första årtion1
den. Orsakerna till detta är att handeln ökade från 1700-talets slut i och med
att den förindustriella produktionen av linnevaror på landsbygden expanderade för att sedan avta fram emot 1800-talets mitt då efterfrågan på linne
minskade på grund av bomullstextiliernas genombrott på konsumtionsvarumarknaden. Dessa slutsatser bygger på tidigare uppskattningar av den totala
produktionen av linnevaror och antagandet att en stor del av produktionen
såldes under landsbygdsbefolkningens egna resor till marknader utanför den
2
egna hemregionen. Vad beträffar bondehandelns reella omfattning har studier
av bondehandeln i Ångermanland, det så kallade sörköriet, under perioden
1794-1809 visat att en stor andel av hushållen i de tre socknar som undersökts någon gång genomförde handelsresor i syfte att sälja linneprodukter
3
och/eller olika typer av viktualievaror. Enligt Ullenhag innebar dessa resor
ett ökat varuutbyte, men också att landsbygdsbefolkningen utvecklade en
kommersiell förmåga genom kontakten med olika marknader och hanteringen
4
av penningtransaktioner. Någon motsvarade undersökning har inte gjorts av
bondehandeln i Hälsingland och generellt saknas en studie över bondehandelns kvantitativa utveckling fram till 1800-talets mitt.
För det andra har den tidigare forskningen pekat på att den traditionella
bondehandeln förändrades i och med att lagstiftningen ändrades så att landsbygdsbefolkningens rättigheter att bedriva handel utökades, se kapitel tre.
Dessa förändringar innebar, enligt Ullenhag, att bondehandelns traditionella
karaktär av binäring försvagades fram emot 1800-talets mitt och att handeln
koncentrerades i händerna på ett mindre antal landsköpmän som bedrev en
1

Ullenhag, K. (1982), s. 53 ff.
Utterström, G. (1957), s. 26 ff.; Ullenhag, K. (1982), s. 12; Jonsson, I. (1994), s. 14 ff.
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Ullenhag, K. (1982), s. 63–64.
4
Ullenhag, K. (1982), s. 117.
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5

omfattande handel på landsbygden. Morells studie av ett par landsköpmän i
Ångermanland visar också på förekomsten av sådana handlare och detta är,
som tidigare nämnts i kapitel ett, i stort sett det enda vet vi vet om framväxten av en fast landsbygdshandel under perioden närmast före näringslivsreformen år 1846.
Utifrån ovanstående kan man dra slutsatsen att det fanns ett nära samband
mellan förekomsten av en bondehandel, som traditionellt utgjorde en bisyssla till jordbruket, och förekomsten av landsköpmän som bedrev handel
som huvudsysselsättning vilket också hör samman med framväxten av fasta
handelsbodar på landsbygden. Detta innebär samtidigt att gränserna mellan
dessa olika former av handel, åtminstone under en period, inte var helt
tydliga. Var gick gränsen mellan en traditionell bondehandlare och en landsköpman och när kom landsköpmannens verksamhet att övergå i en fast
handelsrörelse? Hur ska varudistributionen till och från landsbygden under
den aktuella tidsperioden karaktäriseras?
Syftet med följande kapitel är att närmare studera bondehandeln i Hälsingland under undersökningsperioden och utifrån detta fortsätta diskussionen från det föregående kapitlet om hur varudistributionen i detta område
organiserades på en övergripande nivå. Denna delstudie följs i nästa kapitel
av en fördjupad diskussion om förekomsten av olika typer av handlare och
fast handel på landbygden.
Kapitlet inleds med en undersökning av hur många personer som genomförde handelsresor till områden utanför Hälsingland perioden 1800–1846.
Syftet med detta är dels att analysera bondehandelns kvantitativa omfattning,
dels att diskutera en eventuell förändring och hur den i så fall ska tolkas
utifrån den tidigare forskningens utsagor om att handeln med tiden koncentrerades i händerna på ett mindre antal personer. Därefter följer en studie av
vilken titel och därmed socioekonomisk position de personer hade som
genomförde dessa handelsresor. I samband med detta diskuteras vilken roll
handeln kan ha haft för dessa personer i termer av bisyssla respektive huvudsysselsättning. Vidare undersöks vart dessa personer reste på sina handelsresor och hur länge de var borta. Det kan säga något om handelns karaktär,
men också i vilken omfattning handelsresorna var inriktade på samma marknader som stadshandeln. Slutligen studeras med vilken typ av varor dessa
6
personer bedrev handel. Centrala frågor i detta sammanhang är dels i vilken
omfattning man sålde större kvantiteter än det egna hushållet producerat, det
vill säga huruvida man köpte upp eller fick i uppdrag att sälja andras varor,
dels om man under sina resor gjorde inköp av olika typer av varor för försäljning på hemorten. Dessa faktorer skulle för det första tyda på att gränsen
mellan traditionell bondehandel och en landsköpmans verksamhet var vag
5

Ullenhag, K. (1982), s. 53 och 116.
Undersökningen liknar den som Ullenhag genomfört i Ångermanland, men omfattar både ett
större antal socknar och en längre tidsperiod. Ullenhag, K. (1982).
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och att verksamheten snarare ska betraktas som en reell handelsverksamhet
och inte som traditionell bondehandel. För det andra innebär en mer omfattande handel i båda riktningarna att denna verksamhet på ett mer påtagligt
sätt konkurrerade med stadshandlarnas handel på landsbygden.

Metod och källmaterial
De kvantitativa undersökningarna av bondehandeln som presenteras nedan
bygger till mycket stor del på uppgifterna i de passregister som upprättats
utifrån de pass som varje person, enligt lag, skulle ansöka om vid resor
utanför den egna hemorten. I passen finns uppgifter om den resandes namn,
titel, hemort, syfte med resan och före år 1810 också uppgifter om vilka
varor man eventuellt hade med sig. Bevarade respass har använts som källa
av andra forskare och det finns därmed flera redogörelser för olika källkri7
tiska problem i samband med studier som bygger på detta material. Göran
Rosander har i sin redogörelse för passlagstiftningen från år 1700 till inrikespassens avskaffande år 1860 pekat på att lagstiftningen präglades av en
blandning av lokala och rikstäckande förordningar som ibland motsäger
varandra. Vid undersökningar med respassen som källa måste därför, enligt
8
Rosander, de lokala bestämmelserna och kontexten uppmärksammas. Vidare visar de olika passtudierna att kvaliteten liksom tillgången på bevarat
material skiljer sig kraftigt åt mellan olika områden av landet. Detta gör det
svårt att dra några generella slutsatser om respassens källvärde utifrån tidi9
gare undersökningar.
De källkritiska problem som är aktuella i den här undersökningen kommer att diskuteras allt eftersom i kapitlets olika delstudier. Redan nu kan
dock sägas att arbetet med passjournalerna inneburit stora källkritiska problem när det gäller att besvara de för studien centrala frågeställningarna.
Framför allt är det verkliga antalet personer som genomförde handelsresor
osäkert. Då passjournalerna är det enda källmaterial som kan ge någon uppfattning av bondehandelns proportioner är en studie baserad på detta material
10
ändå motiverad. Dessutom är problemen betydligt mindre vad beträffar de
7

Passjournaler har till exempel använts i den redan nämnda forskningen kring sörköriet i
Ångermanland; se Ullenhag, K. (1982), s. 56 ff. I likhet med Västernorrland har det upprättats
personregister över passjournalerna för Gävleborgs län. Detta har medfört att materialet är
mer lättillgängligt än det jämtländska. Se Olofsson, S. (1992), s. 6.
8
Rosander, G. (1967), s. 33 ff.
9
Se resonemang i Olofsson, S. (1992), s. 4 ff.
10
Andra källor där bondehandlare kan förekomma är städernas tullböcker fram till 1812 då
den lilla tullen togs bort. Detta material kan dock inte på något sätt ge mer än fragmentariska
bilder av handelns omfattning eftersom handeln var spridd på en rad olika städer och det är
oklart hur mycket av materialet som finns bevarat. Dessutom omfattar det endast en mindre
del av hela undersökningsperioden.
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befintliga personuppgifterna i passjournalerna, det vill säga de berörda personernas namn, titel och hemort samt resans geografiska mål och tidpunkt.

Handelns omfattning
Att beräkna bondehandelns omfattning i Hälsingland vad beträffar antalet
personer som reste med varor för försäljning utanför det egna närområdet är
problematiskt. För det första är det oklart om alla som reste på handelsresor
ansökte om respass och för det andra vet vi inte om alla pass finns registrerade i de undersökta passregistren. Att det förekom att personer från Hälsingland reste utan pass framgår av att det finns ett par uppgifter om personer
11
som anhölls på grund av att de saknade pass. Utgångspunkten måste därför
vara att passregistren visar ett minimum av det antal personer som åkte på
handelsresor utanför det egna landskapet. Att det förekom en kontroll som
innebar att personer som saknade pass blev gripna bör dock innebära att de
flesta som reste hade pass. Det tredje problemet, som är betydligt större,
gäller om samtliga utfärdade respass finns angivna i passregistren. I flera
tidigare studier där respass använts som källmaterial framgår att materialet
12
helt eller delvis inte finns bevarat från vissa år. Som kommer att framgå
gäller detta också Hälsingland under den aktuella tidsperioden. Detta innebär
att det inte är möjligt att dra några slutsatser om bondehandelns totala
omfattning utan studien kan enbart fastställa det lägsta antalet personer som
genomförde handelsresor.
Förutom att antalet bevarade pass är osäkert finns ett fjärde källkritiskt
problem som får betydelse för den här studien. I ett stort antal fall saknar
passregistren uppgifter om resans syfte. I hur stor utsträckning sådana uppgifter finns varierar från år till år och man kan till exempel inte se någon
13
tendens såsom att uppgifterna minskar längre fram i tiden. Problemet är
därmed att urskilja de personer som reste för att ägna sig åt handel från de
vars resor hade ett annat syfte. I stort innebär detta att svårigheterna att fast11

Två exempel är drängen Per Svedberg från Nordanå, Alfta socken som år 1815 åkte fast då
han saknade pass och pigan Katarina Sjöman från Hudiksvall som anhölls i Älvkarleby år
1808 för att hon saknade pass. HLA, Gävleborgs läns landskansli, personregister till passjournaler, 1813–1815 respektive 1803–1812. Exempel på passfusk finns också i andra svenska
och även internationella studier av respass; se till exempel Olofsson, S. (1992), s. 5, 22.
12
Ullenhag, K. (1982), s. 56–59; Norberg, P. (1955); Olofsson, S. (1992). Ullenhag påpekar
att man inte kan utesluta möjligheten att det saknades sörkörare under vissa år, men anser att
det är troligare att material förkommit eller hamnat i annat sammanhang. Vad beträffar
passjournaler från Jämtland har Norberg visat att antalet fribreven är ojämnt bevarat och att
antalet inte stämmer med passjournalerna. Olofsson har visat att det var fler som reste till
Norge åren 1829–1846 än de som finns antecknade i länsstyrelsens passjournal i Östersund.
13
Skillnaderna kan dels bero på hur noggrant avskrifterna från passen gjorts i registren, dels att
de som utfärdade passen var olika noga med att skriva in resans syfte i passen. Lagstiftningen
ändrades år 1810 i och med att lilla tullen avskaffades, vilket innebar att alla varor som skulle
med på resan inte längre behövde anges i passen.
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ställa antalet personer som reste på handelsresor under respektive år
ytterligare försvåras, vilket i sin tur får betydelse för möjligheten att bedöma
om antalet personer som genomförde handelsresor förändrades över tid.
I diagram 4.1 redovisas två variabler. Den första (heldragen linje) visar
det antal personer som, utifrån uppgifterna i passregistren, beviljats respass
14
för handel med varor under åren 1800–1846. Den andra visar summan av
antalet personer som beviljats pass för handelsresor, det vill säga samma
som ovan, och antalet personer som beviljats respass av okänd anledning.
Det senare innebär att det saknas uppgifter om orsaken till resan. Alla pass
där det finns uppgifter om att personen ifråga skulle resa i ett annat ärende,
exempelvis för att besöka släktingar eller söka sjukvård finns därmed inte
med. Motivet till att den grupp där resans syfte saknas har räknats med är att
det finns flera tecken på att även dessa kan kopplas till handelsresor. Personernas titlar och resmål stämmer med vad som var typiskt för landsbygdsbefolkningens handelsresor. Vidare går det att följa hur samma personer
upprepade gånger ansökte om att exempelvis resa till Uppsala, men där
syftet att sälja varor enbart framgår i vissa av fallen. Som framgår av tendensen över tiden är också antalet utfärdade pass för handelsresor osannolikt
15
litet under vissa år. Slutsatsen bör därför bli att antalet personer som ansökte om pass för handelsresor troligen var högre än vad kurvorna visar
under dessa år.
Om man hade kunnat fastslå att alla utfärdade pass finns med i passregistren skulle man utifrån ovanstående resonemang kunna dra slutsatsen att
det verkliga antalet handelsresor låg i intervallet mellan det antal där det finns
uppgifter om att resans syfte var handel och det antal där dessa slagits samman med antalet pass där syftet med resan är okänd. De stora variationerna i
antalet bevarade pass i registren tyder dock på att det saknas pass. Som framgår av diagrammet varierar antalet personer som erhållit pass kraftigt mellan
åren. Vissa år finns mycket få pass registrerade, medan det under andra år,
framför allt under mitten av 1810-talet, är flera hundra. Åren 1813–1814 utgör
extremår med ett mycket stort antal personer som erhållit pass. Då det är
svårt att finna några orsaker till varför just dessa år skulle avvika i så hög
grad från andra år väcks frågan om dessa siffror speglar år då en stor andel
16
av antalet utfärdade pass finns bevarade.
För att ytterligare undersöka förekomsten av bevarade registrerade respass har en sammanställning av uppgifterna om från vilka socknar personerna
som erhållit respass kom genomförts; se bilaga 1. Här framgår att fördelningen
14

De vanligaste uppgifter i passregistren är ”för att sälja egen gårdsavel” eller ”för att sälja”.
För en diskussion om linneproduktionens utveckling, se Utterström, G. (1957), s. 33 ff.;
Jonsson, I. (1994), s. 134 ff. Att bondehandeln helt skulle upphöra under vissa år är dock
osannolikt.
16
Jämförelser har gjorts med vad tidigare forskning visat om prisutvecklingen på linnevaror,
priset på linfrö, enstaka handlares inköp av linnevaror med mera. Se Utterström, G. (1957),
s. 10 ff.; Jonsson, I. (1994), s. 134 ff.
15
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Diagram 4.1 Antal personer som beviljades respass för genomförande av
handelsresor och för resor av okänd orsak under åren 1800–1846.
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Källa: HLA, Gävleborgs läns landskansli, personregister till passjournaler 1800–1846.
Anm.: Heldragen linje visar antalet personer som beviljats respass för handelsresor. Streckad
linje motsvarar summan av antalet personer som beviljats respass för handelsresor, det vill
säga samma som heldragen linje, och antalet personer som beviljats respass av okänd anledning.
17

mellan de olika socknarna är mycket ojämn. Detta kan delvis förklaras
genom olika faktorer såsom befolkningsmängd och näringsstruktur, men på
grund av de kraftiga skillnaderna mellan olika socknar samt mellan olika år i
samma socken är förklaringen troligen att det helt saknas bevarade respass
från vissa socknar under vissa år. Av sammanställningen går det dock samtidigt att visa att tidigare uppgifter om att stadshandlarna i Hudiksvall helt
18
dominerade handeln i nordöstra Hälsingland, måste ifrågasättas. Till exempel
tillhör Hälsingtuna, som ligger precis utanför Hudiksvall, en av de socknar där
flest bevarade respass finns registrerade. Bondehandel förekom alltså trots
närheten till Hudiksvall och möjligheten att sälja de producerade varorna till
19
dess handlare och att köpa varor i staden.
Sammanfattningsvis måste det konstateras att det inte går att dra några
generella slutsatser om antalet personer som genomförde handelsresor utanför landskapet under periodens olika år och därmed inte heller om handelns
omfattning. Detta innebär i sin tur att det inte går att visa att antalet personer
som bedrev handel minskade med tiden. Något stöd för att handeln skulle ha
koncentrerats i händerna på ett färre antal personer går därmed inte att hitta i
antalet bevarade respass.
17

HLA, Gävleborgs läns landskansli, personregister till passjournaler 1800–1846.
Utterström, G. (1957), s. 65. Uppgifterna är tagna ut landshövdingsberättelsen för åren
1833–1837.
19
HLA, Gävleborgs läns landskansli, personregister till passjournaler 1800–1846.
18
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Bönder, husmän, häradsdomare och handlare
Den handel som landsbygdsbefolkningen bedrev utanför det egna landskapet
har som framgått kallats för bondehandel, vilket kan förklaras genom dess
20
traditionella karaktär av bisyssla till jordbruket. Rätten att bedriva handel
var dock inte begränsad till jordägande bönder utan vem som helst kunde
ägna sig åt detta, men andra socialgrupper förekommer sällan i tidigare
forskning och litteratur. Den redan omnämnda studien av de så kallade sörkörarna i Ångermanland har också visat att bondehandlarna sällan hade andra
21
titlar än sådana som anknyter till jordbruksverksamhet. Att även andra personer än bönder ägnade sig åt handel antyds dock i de klagoskrifter som stadshandlarna lämnade in och som diskuterats i slutet av kapitel tre. Förutom att
man klagade på att vissa personer på landsbygden bedrev handel som yrke
beskriver man hur drängar, soldater, båtsmän, torpare med flera ägnade sig
22
åt handel.
I detta avsnitt presenteras en undersökning av hur de personer som finns
med i passregistren titulerades. Titeln på samtliga personer som enligt passregistren beviljats pass för att genomföra handelsresor utanför Hälsingland
under åren 1800–1846 har sammanställts och resultatet presenteras i tabell 4.1.
I denna delstudie har alla respass där resans syfte är oklart sorterats bort, vilket
i sig inte bör utgöra något problem eftersom materialet ändå är tillräckligt
stort för att ge en bra bild av vilka personer som genomförde handelsresor.
Ett källkritiskt problem är däremot att vi inte vet om titeln anger personens
huvudsakliga verksamhet. Till exempel förekommer titeln nämndeman, vilket
inte är en yrkestitel utan i praktiken bör ha avsett en person som hade
jordbruk som sin huvudsakliga sysselsättning. Vidare är det viktigt att observera att samma person kan förekomma flera gånger då denne kan ha genomfört ett flertal resor under den undersökta tidsperioden.
Undersökningen visar att en mycket klar majoritet, nästan 80 procent, av
de personer som enligt källmaterialet genomförde handelsresor var besuttna
bönder och deras söner. Dessutom förekommer en stor grupp drängar som
till stor del bör ha varit knutna till bondehushåll och som troligen, vilket
diskuteras mer ingående nedan, genomförde handelsresorna för sina husbönders räkning. Vidare utgörs en grupp av personer med titeln nämndeman och
som nämnts, är det troligt att dessa i huvudsak var bönder. Detta kan också
gälla den mindre grupp riksdagsmän, häradsdomare med flera som genomförde handelsresor och som i tabellen noterats under gruppen övriga.
Att bönderna dominerar är inte konstigt. För det första utgjorde bönderna
en stor andel av befolkningen. För det andra var det denna grupp som hade de
20

I Ångermanland kallades bondehandeln för sörköreri.
Av vad som framgår fanns ett fåtal exempel i hela det material som Ullenhag studerat närmare. Ullenhag, K. (1982), s. 61.
22
Utterström, G. (1957), s. 58.
21
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Tabell 4.1 Titel på personer som erhållit pass för handelsresa under åren
1800–1846.
Titel
Besuttna jordbrukarea
Dräng/piga
Obesuttna jordbrukareb
Landsbygdens överskiktc
Hantverkare
Handlared
Övrigae
Odefinierade
Summa

Antal
968
79
71
35
22
10
42
6
1 233

%
78
6
6
2
2
<1
5
<1
100

Källa: HLA, Gävleborgs läns landskansli, Personregister till passjournaler 1800–1846.
Anm.: a Varav 938 betecknas som bönder (varav 142 bondsöner), 13 hemmansägare, 1 jordbrukare, 1 lantbrukare och 7 hemmansbrukare. Vidare ingår också 8 nära släktingar till bönder,
exempelvis bröder.
b
Varav 49 torpare och 20 husmän, och 1 landbonde och 1 dagkarl. Av husmännen är tre söner
och två hustrur.
c
Varav 24 nämndemän, 7 häradsdomare och 4 riksdagsmän. Troligen utgjorde flera av dessa
också besuttna bönder.
d
Här ingår spannmåls- viktualie- och smideshandlare.
e
I övriga ingår 10 soldater, 6 samer, 4 kyrkvärdar, 2 timmermän, 2 studiosus, 2 hovinköpare,
2 gästgivare, 2 fjärdingsmän, 2 fiskare (lax), 1 tingsvaktmästare, 1 sergeant, 1 f.d. sergeant,
1 fattigvårdsföreståndare, 1 mjölnare, 1 inhyseman, 1 inspektor, 1 båtsman, 1 änka och 1 lotsdräng.

bästa materiella förutsättningarna för att dels producera varor för försäljning,
dels genomföra själva resorna. Bönderna hade i jämförelse med till exempel
torpare större möjligheter att få ett överskott av viktualievaror i form av
smör med mera eller att producera linnevaror som de kunde bjuda ut till för23
säljning. Vidare hade bönderna i större utsträckning än andra grupper till24
gång till häst och släde som behövdes för transporterna. Genom att bönderna ofta hade anställda drängar kunde handeln dessutom genomföras utan att
arbetet på gården påverkades allt för mycket, vilket också förklarar den stora
grupp drängar som redovisas. Samtidigt visar respassen att handeln ibland
krävde att flera personer från samma hushåll följde med på resan. Det var
relativt vanligt att till exempel en bonde och en dräng eller att två söner reste
25
tillsammans. Vidare framgår det av materialet att såväl bönder, bondsöner
och drängar från samma socken som personer från olika delar av landskapet
26
genomförde handelsresorna tillsammans.
23

För undersökningar av linneproduktionens och linnehandelns betydelse för olika typer av
hushåll, se Jonsson, I. (1994), s. 232 ff.; Fiebranz, R. (2002), kap. 5.
24
Att tillgången på hästar kan ha utgjort en fördel för bönderna har tidigare diskuterats i kapitlet.
25
Jämför Ullenhag som hävdar att detta var ovanligt bland sörkörarna i Ångermanland. Ullenhag, K. (1982), s. 62. Se även Olofsson, S. (1992), s. 21 där det framgår att det enligt lag var
tillåtet att ta ut gemensamma pass.
26
Detta framgår av att man ansökt om pass gemensamt och därmed fått ett gemensamt pass.
Ullenhag har i sin studie av sörköriet i Ångermanland hävdat att bönderna antagligen turades
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Av tabell 4.1 framgår att även torpare, husmän och hantverkare genomförde handelsresor. Att vara verksam som hantverkare kan dock också ha
inneburit att man drev ett större eller mindre jordbruk vilket framgår av att
27
en av skräddarna också hade titeln hemmansägare. Det är även möjligt att
flera av dessa personer gjorde som skomakaregesällen Samuel Hedkvist,
vilken sålde lax och vävnad för en bondes räkning. Vidare finns gruppen övriga där representanter från såväl landbygdens övre och lägre samhällskikt
finns representerade.
Slutligen, men mest intressant, är förekomsten av de personer som titulerades spannmåls- och viktualiehandlare. Detta är ett viktigt resultat eftersom
det visar att det fanns en grupp personer som var bosatta på Hälsinglands
landsbygd och som, enligt sin titel, bedrev handel som sin huvudsakliga sysselsättning. Dessa personer kommer att studeras närmare i nästa kapitel och
här konstateras bara att deras titlar antyder att de utgör exempel på personer
som använt sig av de utökade möjligheter att bedriva handel som förändringarna i lagstiftningen innebar.
Sammanfattningsvis dominerade bönderna resenärerna, men den sociala
sammansättningen av de personer som genomförde handelsresor måste ändå
ses som relativt bred då den innehöll såväl häradsdomare som dagkarlar. Som
framgår av tabellens anmärkningar förekommer dock bara ett fåtal kvinnor i
materialet och av uppgifterna framgår att de alltid reste i sällskap med någon
28
man, antingen make, syskon eller en dräng. Att kvinnorna inte själva genomförde handelsresor kan bland annat förklaras genom att deras arbetskraft
behövdes i hemmet.
För att få någon uppfattning om i vilken omfattning de berörda personerna bedrev sin handel krävs en omfattande kartläggning som innebär vissa
källkritiska problem eftersom det bland annat måste gå att fastställa att det
rör sig om samma person från år till år. En studie vilken omfattar samtliga
över 1 200 personer som finns nämnda i passregistren och som jämför utvecklingen över tid har inte varit möjlig att genomföra inom ramen för denna
avhandling. En genomgång av materialet visar emellertid att det går att hitta
exempel på att samma person förekommer flera gånger i materialet under
29
undersökningsperioden. Om detta tyder på en koncentration är oklart, men
uppgifterna kan jämföras med den tidigare nämnda studien av sörköriet i
Ångermanland. Där framgår att det var mycket ovanligt att samma personer
om att genomföra handelsresorna och att det också därmed var ovanligt att samma person
genomförde resor under flera år. Det senare kommer att diskuteras mer nedan.
27
HLA, Gävleborgs läns landskansli, personregister till passjournaler 1800–1846.
28
Bilden av bondehandeln som en nästan uteslutande manlig företeelse stämmer med vad
tidigare svenska studier av bondehandel i Jämtland och Ångermanland visat. Se Olofsson, S.
(1992), s. 2 och Ullenhag, K. (1982), s. 61. I vissa europeiska studier har dock framgått att
kvinnorna mera aktivt deltog i olika former av handelsresor; se till exempel Quataert, J. H.
(1986), s. 15.
29
HLA, Gävleborgs läns landskansli, personregister till passjournaler 1800–1846.
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förekom i materialet under åren 1794–1809, det vill säga precis i början av
30
undersökningsperioden. Uppgifterna från Hälsingland visar att det förekom
att samma person genomförde handelsresor under en längre tidsperiod, men
någon slutsats om huruvida det blev vanligare att samma personer genomförde resor under flera år går inte att dra här. Det är oklart om det ens skulle
gå att fastställa genom ytterligare fördjupade undersökningar med tanke på
källmaterialets nämnda brister.

Handelsorter och restider
Flera samtida källor beskriver i allmänna ordalag vart landsbygdsbefolkningen i Hälsingland åkte på handelsresor. Till exempel skriver tjänstemannen vid Kungl. Svea Hovrätt, Pehr Schissler, i sin berättelse Hälsinga
hushåldning från år 1749 att ”[e]n stor kvantitet av lin förer hälsingen … till
marknader och köpstäder, såsom Gefle, Upsala, Fahlun, Hedemora och
31
Stockholm….” I en beskrivning av Färila socken från 1820-talets mitt
hävdar Carl Petter Ström att ”[d]e marknader som man vanligtvis besöker är
Uppsala disting, Västerås, Sala, Hedemora, Falun, Gävle, Älvkarleby, Öster32
sund, Vemdalen och till Norge.” Dessa, liksom flera andra, utsagor antyder
att i stort sett samma handelsplatser var lika viktiga i mitten av 1700-talet
som 100 år senare. En närmare undersökning kan visa vilka platser som var
viktigast och därmed hur handeln ska karaktäriseras.
I de respassregister från Hälsingland som utgör huvudkällan i detta kapitel finns det i samtliga fall där det framgår att passet skulle användas för
handelsresor uppgifter om de orter som landsbygdsbefolkningen ansökte om
33
pass för att besöka. Ett problem med de angivna resmålen är, vilket också
påpekats i tidigare forskning, att det inte är säkert att man skrev ut alla
platser som skulle besökas utan till exempel enbart den plats som låg längst
bort. I en tidigare studie av arbetsvandringar, som bygger på uppgifter i passjournaler från Dalarna, framgår att det finns en ojämnhet i hur bra målangivelserna stämmer, men slutsatsen har ändå varit att passjournalerna väl
34
anger resans huvudriktning. Då antalet uppgifter är relativt stort i den här
aktuella undersökningen borde resultatet dels kunna visa om det var vanligt
att man besökte flera orter, dels vilka platser som besöktes mest.
30

Ullenhag, K. (1982), s. 64.
Schissler, P. (1749), s. 19.
32
Ström, C. P. (1827), s. 30–32.
33
Ullenhag har i sina studier av sörköriet i Nätra, Sidensjö och Själevads socknar i Ångermanland studerat vart man reste. Enligt Ullenhag framgår inte destinationen systematiskt i det
passmaterial hon undersökt och i passen från två av socknarna framgår enbart att försäljningen skulle ske i rikets södra orter. I fribreven för Själevadböndernas handelsresor från
1794/95 och 1801/02 framgår att Stockholm dominerade som resmål, men att även Hedemora, Norrköping, Sala, Falun och Uppsala finns med. Ullenhag, K. (1982), s. 62–63.
34
Rondahl, B. (1972), s. 111 ff.
31
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Tabell 4.2 Angivna resmål i pass för handelsresor åren 1800-1846.
Ort
Stockholm
Uppsala
Stockholm och Uppsala
Flera orter varav S och U är en av dem
Salaa
Hedemoraa
Västeråsa
Älvkarlebya
Orter i Norge
Övrigab
Summa

Antal
526
238
144
58
67
30
26
35
20
89
1 233

%
43
19
12
5
5
2
2
3
2
7
100

Källa: HLA, Gävleborgs läns landskansli, personregister till passjournaler.
Anm.: a Dessa orter förekommer också tillsammans med andra ortsangivelser som ingår under
gruppen övriga. b I denna grupp är det vanligt förekommande att flera orter anges som resmål
i samma pass.

Ovanstående tabell visar att en mycket klar majoritet av landsbygdsbefolkningens handelsresor gick till Stockholm och Uppsala. Att dessa två
städer var de viktigaste handelsplatserna under hela perioden råder det ingen
tvekan om. Detta innebär också att både stadshandlarna från Hudiksvall och
bondehandlarna hade Stockholm som sin viktigaste marknad och att det åtminstone delvis måste ha funnits en konkurrens dem emellan. Att konkurrensen kan ha varit hård framgår av samtida skrivelser där de norrländska
stadshandlarna klagade på landsbygdsbefolkningens beteende i Stockholm.
Vidare finns uppgifter om att Stockholms kramhandlare klagade över att
norrlänningarna konkurrerade med dem genom att sälja varor direkt på gator
35
och i hus istället för på torget. Klagomålen kom att innebära att böndernas
rättigheter att bedriva försäljning i huvudstaden förtydligades genom att det
år 1790 kom ett påbud om att försäljning endast fick ske på torg och i hamnar. Då flera protestskrivelser förekom därefter finns det anledning att tro att
påbudet inte hade någon större verkan. År 1824 utökades allmogens rätt att
bedriva försäljning genom att man fick sälja direkt från bodar och gårdar
bara detta meddelades till polismyndigheterna. Ännu på 1830-talet kom dock
nya klagomål från lärftskrämarna om att de norrländska bönderna gick runt i
36
husen och sålde sina varor.
Av ovanstående tabell 4.2 framgår vidare att städer och marknader i Roslagen och Bergslagen besöktes i stor utsträckning. Även dessa marknader
innebar, vilket kommer att framgå i kommande kapitel, ett möte mellan
bondehandlarna, stadshandlarna från bland annat Hudiksvall och handlare
från Stockholm. Hudiksvallshandlarna besökte ofta dessa marknader och det
35

Det är oklart om man med norrlänningar menade både bondehandlarna och städernas
handlare eller enbart någon av grupperna.
36
Utterström, G. (1957), s. 60–61. I Lindberg, E. (2001), kap. 6 finns en undersökning av olovlig
handel i Stockholm och särskilt lärftkrämhandlarnas klagomål på intrång i deras handel.
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finns också uppgifter om att lärftkramhandlarna från Stockholm reste på
37
inköpsresor till Roslagen och Bergslagen.
I övrigt är det tydligt att antalet marknader och orter som besöktes var
relativt stort, men samtidigt geografiskt begränsat söderut och norrut. Det
38
var exempelvis mycket ovanligt med resor längre söderut än Stockholm.
Orsakerna till detta ligger antagligen just i avstånden och att det inte fanns
någon anledning att resa längre söderut eftersom det fanns en bra avsättningsmarknad i de områden man besökte. Vidare var det sällan som landsbygdsbefolkningen reste norrut på handelsresor och här är troligen förklaringen att
Medelpad och Ångermanland hade i stort sett samma näringsstruktur som
Hälsingland med jordbruk kombinerad med en omfattande linvaruproduktion
samt jakt och fiske. Befolkningen i dessa landskap bedrev, som tidigare
39
forskning visat, själva omfattande handelsresor med denna typ av varor. Därmed fanns det ingen marknad för hälsingarnas produkter i dessa områden.
Vidare förekommer, men inte i särskilt stor utsträckning, resor västerut in
i Norge och till de norska städerna Trondheim och Röros. Att dessa resor var
relativt få kan dels förklaras genom avståndet, dels genom att framför allt
jämtlänningarna, med vilka hälsingarna hade ett handelsutbyte på marknader
40
i östra Hälsingland, bedrev en omfattade handel med norrmännen. Bland de
övriga orter som landsbygdsbefolkningen besökte förekommer några mer
udda resmål. Eftersom materialet inte speglar alla genomförda resor är det
möjligt att platserna besöktes av fler eller av samma personer under flera år.
Vidare kan man fundera kring ändamålet med dessa mer långväga resor. En
person som reste till Göteborg var glasmästaren Johan Modén som enligt
uppgifterna i respasset skulle sälja smör under resan. Frågan är om han reste
ända till Göteborg för att sälja smör eller om han också skulle inhandla varor
eller sälja annat som inte finns angivet i respasset.
Som nämnts kan det ha varit vanligt att man besökte flera marknader och
städer under samma resa. Detta bekräftas även av denna studie. Framför allt
besöktes, vilket framgår av tabell 4.2, både Uppsala och Stockholm eller
dessa städer samt någon eller några andra orter i till exempel Bergslagen. Att
man besökte flera orter kan också ha varit vanligare än vad som framgår av
tabellen eftersom det är troligt att man ibland bara uppgav slutmålet för
resan och inte vilka platser som skulle besökas på vägen. Till exempel kan
fler personer ha besökt marknaden i Älvkarleby på vägen söderut mot Uppsala och Stockholm. Detta skulle kunna förklara varför inte Älvkarleby
nämns oftare trots att det var den geografiskt närmaste marknaden för hälsingarna. Några uppgifter tyder också på att antalet orter och marknader som
37

Se kapitel, sex, sju och åtta.
Bland de orter som nämns i passmaterialet finns Norrköping, Göteborg, Filipstad och
Örebro.
39
Se främst Ullenhag, K. (1982); Morell, M. (1982).
40
Se Hedlund, M. (1946), s. 80 ff.
38
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Marknad vid Hötorget i Stockholm år 1835. Oljemålning av Cheiwitz. Stockholms
stadsmuseum.

skulle besökas inte alltid behöver ha varit klart i förväg. Eventuellt kan
resrutten ha varit beroende av hur framgångsrik försäljningen av varor var på
de orter som besöktes först. Per Olsson ansökte år 1793 för respass för en
41
resa till Stockholm och ”om så fodras till Göteborg”. Att samma personer
besökte olika platser medförde troligen att landsbygdsbefolkningen genom
sin kunskap om respektive marknads kommersiella förhållanden kunde
jämföra dessa och därmed bedriva en mer lönsam handelsverksamhet.
Uppgifter om hur länge och hur ofta landsbygdsbefolkningen åkte iväg på
handelsresor utanför landskapet ger en uppfattning om hur mycket tid man
lade ned på handelsresorna. Detta kan i sin tur antyda vilken betydelse handeln hade i de olika hushållens verksamhet och försörjning. Resorna innebar
möjligheter till inkomster, men också att man avsatte tid från annan verksamhet, till exempel brukandet av den egna gården. Som tidigare visats
förekom det relativt ofta att bondsöner och drängar skickades iväg vilket
tyder på att de var lättare att undvara från den dagliga verksamheten. Vidare
vet vi att resorna i stor utsträckning företogs på vintern då arbetsbelastningen
inom jordbruket var mindre. I en beskrivning av Färila socken från 1820talets mitt hävdar Carl Petter Ström att ”allmogen härstädes i likhet med
41
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jämtlänningen i jämn rörelse med handelsresor hela vintern dock gör de
42
flesta bara en resa om vintern medan jämten ofta gör tre.”
I de passjournalregister som granskats finns inte uppgifter om för vilken
tid som personerna ansökte om respass systematiskt redovisade. Ett annat
problem är att vi inte vet hur länge resan i egentligen varade och om man
ansökte för en längre tid för att vara på den säkra sidan. Den vanligaste uppgivna restiden var mellan 1–2 månader, ofta sex veckor men det förekommer
43
också både tidsmässigt kortare och längre resor. Om man hade ett jordbruk
att sköta så innebar det att man inte själv hade möjlighet att vara borta för
länge. Detta bör också i stor utsträckning gälla även de som bedrev andra
verksamheter såsom hantverk med mera. Att vissa personer kunde vara borta
under långa perioder innebar att handeln hade en prioriterad roll i dennes
verksamhet, oavsett om det var man själv som var borta eller om man anlitade någon för att genomföra handelsresorna åt sig.

Med grannars avel och spannmål i retur
I avsnittet om lagstiftningens utveckling i kapitel tre framkom att Hälsingbönderna tidigt fick tillstånd att sälja ”grannars” varor på kommission och att
rättigheterna sedan utvidgades så att det blev möjligt att köpa upp, lagra och
bedriva försäljning av potatis, spannmål och olika viktualievaror. Vidare framgick att det också skapades möjligheter att bedriva mer fast handel. I vilken
omfattning förekom det då att landsbygdsbefolkningen inte bara sålde sina
egna varor utan också andras och att de handlade upp varor under handelsresorna för senare försäljning på hemorten? Detta har, som framkom i kapitel
ett, diskuterats i tidigare forskning. För det första har Morell, men även andra,
diskuterat i vilken omfattning bönderna köpte med sig lyxartiklar i form av
44
silver, möbler med mera, främst för eget bruk. För det andra har Morell, i
sin redan nämnda studie av ett par landsköpmän i Ångermanland visat, att en
av dessa bedrev en omfattande handel med olika typer av varor i bägge
riktningarna redan under 1800-talets första hälft.
I detta sammanhang är förstås den handel som de spannmåls- och viktualiehandlare som förekommer i respassmaterialet från Hälsingland mest intressant. Innan denna verksamhet studeras närmare ska dock andra uppgifter
med anknytning till detta behandlas. Av uppgifterna i passregistren går det
att utläsa att det var vanligt att landsbygdsbefolkningen hade med sig andra
varor än de man själva producerat under sina handelsresor. Av 218 uppgifter
från år 1813, som är det år där flest handelsresor finns registrerade, så uppges i
42

Ström, C. P. (1827), s. 30–32.
HLA, Gävleborgs läns landskansli, personregister till passjournaler 1800–1846.
44
Morell, M. (1982), s. 32 ff. Någon kvantitativ studie av detta finns dock inte och en sådan
skulle innebära stora källmässiga problem.
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73 fall, det vill säga 34 procent, att man skulle sälja grannars avel, medsänd
45
gårdsavel eller liknande. Som tidigare visats råder det en stor osäkerhet kring
antalet personer som företog handelsresor, vilket i sin tur gör det omöjligt att
undersöka om det med tiden blev fler personer som reste med andras varor
och om handeln kom att koncentreras på ett färre antal personer. Att man
sålde varandras varor behöver i sig inte betyda att dessa varor köpts upp och
att handeln var koncentrerad. Befolkningen kan ha turats om att resa för att
spara pengar, tid och arbetskraft. Vad beträffar drängarna var, som tidigare
nämnts, handelsresorna en del av deras arbetsuppgifter och bönderna turades
antagligen om att skicka sina drängar. Ett exempel på detta är drängen
Anders Persson från Alfta som åkte till Västerås med gårdsavel åt bönderna
46
Jon Olsson, Erik Hansson och Jon Persson. Ett par mer svårtydda uppgifter
är de som rör torpare som genomförde handelsresor med olika bönders
handelsvaror. Ett tidigt exempel är uppgifterna om torparna Per Modin och
Erik Olsson som år 1796 blev ”utskickad av bönderna i Tranberg med smör
47
och foderväv” till Stockholm/Uppsala. Vidare reste torparen Per Norman
från Enånger år 1814 med hemavel ”för samtliga skattebönders räkning” till
48
Sala. Troligen innebar dessa resor inkomster för torparna, men i vilken
omfattning de bedrev en mer omfattande handel går inte att avgöra. Tydligt
är dock att handeln, åtminstone i vissa socknar, tidigt organiserades så att
bönderna själva inte behövde genomföra resorna utan att särskilda personer
49
gjorde detta på uppdrag.
Vad beträffar varuinköp under resorna, för eget bruk eller vidareförsäljning, visar uppgifterna från passregistren att dessa inköp bland annat kunde
bestå av spannmål. Från år 1817 finns ett exempel där fyra personer från
Enånger (hjulmakare, torpare, husman respektive bonde) reste till Älvkar50
leby i detta ändamål. Vidare förekommer några torpare som enligt passuppgifterna skulle köpa spannmål under resan. Bland exemplen finns två torpare
från Segersta som skulle byta smör, vävnad och handarbete av trä mot spann51
mål under sin resa till Uppsala år 1817. Även torparen Jonas Vennberg
52
reste till Uppsala år 1816 för att sälja näsdukar och tillbyta sig spannmål. I
materialet framgår inte i något fall om spannmålen enbart skulle vara för eget
bruk eller till försäljning. Att det var vanligare hos torpare än hos bönder att
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köpa upp spannmål för eget bruk ter sig naturligt då bönderna hade andra
möjligheter att själva odla spannmål.
Vidare finns några exempel där andra varor skulle inhandlas under resans
gång. En hemmansägare respektive en bonde från Bollnäs reste till Härjeda53
len för att tillbyta sig ”andra matvaror emot lin och spannmål”. Två bönder
från Färila reste år 1813 till Stockholm för att mot egen gårdsavel tillbyta sig
54
sill och renstekar. Inte heller här framgår det om varorna skulle säljas vidare
eller vara till eget bruk. I materialet finns ett enda klart exempel där det
framgår att de inköpta varorna inte enbart skulle användas till eget bruk.
Bonden Per Johansson från Järvsö ansökte år 1802 för att ”för sockenbornas
55
behov och räkning hemta ett parti linfrö.” Exemplet är dock intressant
eftersom det visar att stadshandlarna inte var ensamma om handeln med lin56
frö. Vid en granskning av passjournaler från tidigare år finns också uppgifter om en saltpederjudaren/uppsyningsman, Sven Horlin, som år 1799 reste
till Stockholm med upphandlat oskäktat lin för linhandlaren Beckmans räk57
ning. Detta är troligen ett exempel på förekomsten av personer som utförde
transporter av varor åt stadsköpmän. Förekomsten av detta är känd från
tidigare forskning som visat på hur till exempel Hudiksvallshandlarna anlita58
de landsbygdsbefolkningen för transporter av varor.
Uppgifterna från passregistren är alltså få vad beträffar vad och i vilken
omfattning man köpte med sig varor hem från sina resor, men vissa uppgifter
finns dock i annat material. Det tydligaste exemplet går att finna i Carl Petter
Ströms beskrivning av Färila socken från 1820-talets mitt. Ström skriver
bland annat att:
Från Gävle och närmaste städer hemtages linfrö, färger, tobak, snus, knappar
m.m. som utsäljes i socken. Från Norge, Vemdalen och Östersund tages Norges sill och fisk vilken till det mesta avyttras i socknen och inom Hälsingland. Från Sala tages vetemjöl, från Hedemora och Falun liar och kopparkärl.
Några färdas med sina varor till Roslagen varifrån de återföra linfrön, jernplåtar och Åkerby stål. Ett par personer i Kårböle och någon enda i socknen
befatta sig med boskapshandel som verkställes i augusti och september. De59
ras resor sträcka sig sällan söder om Gävle.

Dessa uppgifter pekar tydligt på att de inköp som beskrivs såldes vidare och
att man bedrev handel med dessa på hemorten. Vidare kan vi utläsa att det inte
53
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Det finns vissa uppgifter redan från 1700-talets mitt som tyder på att ”resehandlanden” försåg sig med linfrö i Stockholm. Se Utterström, G. (1957), s. 14.
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Jonsson, I. (1994); Fiebranz, R. (2002).
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enbart rörde sig om handel med spannmål och olika typer av viktualievaror
utan att det också förekom andra typer av varor. Några av dem kan räknas
till smidesvaror vilka omfattades av lagstiftningen från år 1822, men däremot är det tveksamt om till exempel handeln med tobak och mjöl var laglig.
Klart är att detta var handelsvaror som även stadshandlarna saluförde och att
denna handel därmed måste ha inneburit att deras verksamhet på landsbygden utsattes för en viss konkurrens.

Sammanfattning
Ovanstående undersökning har bekräftat mycket av det som tidigare studier
av bondehandel visat, men avser också att problematisera företeelsen utifrån
var gränserna till annan handel ska dras genom att diskutera vilka former av
handel som förekom på landsbygden under perioden. Inledningsvis studerades handelns omfattning och vad beträffar den ofta förekommande uppfattningen att landsbygdsbefolkningens egna handelsresor minskade i antal över
tid är detta inget som kunnat bekräftas av den här studien. Respassen är det
enda material som kan beskriva utvecklingen och på grund av dess bristande
täckningsgrad går handelns omfattning mätt som antal inblandade människor
inte att fastslå. Att antalet personer som var inblandade i själva handeln ändå
minskade är dock möjligt. För det första vet vi att efterfrågan och därmed
produktionen av linnevaror minskade kring 1800-talets mitt, vilket innebar
att en viktig grund för den traditionella bondehandeln i Hälsingland så
småningom försvann. För det andra har studien av passmaterialet, trots sina
brister, visat att det troligen fanns åtminstone en mindre grupp personer som
var bosatta på landsbygden och som inte enbart bedrev handel som en bisyssla. Kanske hade dessa spannmåls- och viktualiehandlare tillvaratagit de
möjligheter att bedriva handel som förändringarna i lagstiftningen innebar
och därmed etablerat sig som ett mer fast alternativ till den traditionella
bondehandeln och också i förhållande till stadshandelns handel med olika
typer av varor. Detta kommer att undersökas mer i följande kapitel, men
först ska ytterligare några slutsatser om bondehandelns karaktär diskuteras.
Bland de personer som genomförde handelsresor dominerade bönderna i
60
Hälsingland, i likhet med Ångermanland. Förekomsten av andra sociala
grupper är dock intressant då deras socioekonomiska situation varierade från
att vara husmän till häradsdomare. Bland uppgifterna finns till exempel
torpare som genomförde handelsresor på bönders uppdrag, vilket troligen,
61
kunde innebära en viktig inkomst för dessa personer. I detta sammanhang
är det också intressant att lyfta fram de som reste med varor för stadshandlares räkning. Denna verksamhet borde rimligen kunna innebära att personer
60
61

Se Ullenhag, K. (1982), s. 61–62.
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kombinerade egna handelsresor med transporter av varor som senare kom att
konkurrera med varandra på marknaden. Att stadshandlarna och bondehandlarnas varor såldes på samma marknader framgår av studien som visat
att Stockholm och Uppsala helt dominerade som resmål, men att också resor
till orter i Bergslagen såsom Västerås, Sala och Hedemora var relativt vanliga liksom den närmaste marknaden i Älvkarleby. Detta innebär att det måste
ha förekommit en viss konkurrens mellan bondehandlarna och stadshandlarna från Hälsingland om att sälja de varor som producerades i området på
dessa marknader. Samtidigt medförde detta att de personer som genomförde
handelsresor hade tillgång till det utbud av varor som fanns i de städer och
på de marknader man besökte. I hur stor omfattning man tog hem varor
därifrån är inte möjligt att säga, men att detta förekom står helt klart. Här
återkommer vi till frågan om gränsen mellan den traditionella bondehandlaren som hade handeln som bisyssla och som främst sålde sina egna varor
respektive de personer som bedrev handel som huvudsysselsättning och som
köpte och sålde varor. I materialet finns både konkreta uppgifter om förekomsten av spannmåls- och viktualiehandlare och uppgifter om att olika varor
köptes upp på annan ort och såldes på landsbygden. Vilken typ av handel
dessa personer bedrev behandlas i nästa kapitel.
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KAPITEL 5

Viktualiehandlare och handelsbodar – en
mångfacetterad landsbygdshandel

Inledning
I detta kapitel fortsätter diskussionen om vilka distributionsformer som
förekom på Hälsinglands landsbygd under 1800-talets första hälft. Även om
bristen på källmaterial innebär att vi inte med säkerhet kan fastställa hur den
traditionella bondehandeln utvecklades under perioden tyder studien i det
föregående kapitlet på att det förekom personer på landsbygden som bedrev
en mer omfattande handel. Dessa viktualie- och smideshandlare utgör exempel
på den handelsverksamhet som omfattades av de förändringar av näringslivslagstiftningen som ägde rum under undersökningsperioden. Förändringarna innebar att vem som helst, utan krav på burskap, fick rätt att bedriva
handelsverksamhet med spannmål och viktualievaror i samband med att
handeln med dessa varor släpptes fri år 1780 respektive 1815. Denna rättighet kom efter 1820-talet att också omfatta handel med glas, porslin och
smide, men här kvarstod flera restriktioner som bör ha påverkat förekomsten
av sådana handlare. Vidare framkom det i kapitel tre att lagstiftningen, även
om rättsläget var betydligt osäkrare, öppnade upp för möjligheten att bedriva
fast handel med ett bredare varusortiment på landsbygden. Detta kan ha
förekommit redan i början av 1800-talet, men framför allt efter att en liberalare praxis växte fram under 1830-talet.
Som tidigare framkommit vet vi, med undantag från framväxten av
landsköpmän i Ångermanland, inte mycket om förekomsten av olika typer
av fasta handlare på den svenska landsbygden under undersökningsperio1
den. I kapitel tre redogjordes för den offentliga statistik som finns över
antalet bosatta handlare på den svenska landsbygden under den aktuella
tidsperioden. Där framkom dels att den tillgängliga statistiken över handlare
på landsbygden är mycket begränsad, dels att förekomsten av sådana handlare, enligt den statistik som finns, var mycket liten. Det sistnämnda kan
1

Morell, M. (1982). Se även Söderlind, T. (1988), s. 18; Ejdestam J. (1965), s. 132–133.
Dessa nämner förekomsten av handelsbodar i olika socknar i landet, men diskuterar inte detta
närmare. Som kommer att framgå senare nämns också förekomsten av handelsbodar i olika
lokalhistoriska verk. För ett exempel utanför Hälsingland, se Kihl, G. (1974), s . 97.
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ifrågasattes då denna bild inte stämmer med samtida landshövdingsrapporter
med mera. Även om, vilket påpekats i tidigare forskning, städernas handlare
hade ett egenintresse att överdriva förekomsten av och därmed konkurrensen
från olika typer av landsbygdshandlare, så kan inte förekomsten av sådana
helt avfärdas med detta argument. Redogörelsen för förändringarna av lagstiftning och praxis visar dessutom att åtminstone vissa delar av den kritiserade landsbygdshandeln troligen var laglig.
Syftet med detta kapitel är att närmare undersöka förekomsten av de olika
typer av handelsaktörer och distributionsformer som den rådande lagstiftningen om landsbygdshandel utgick ifrån under undersökningsperioden och
som presenterats ovan. Först behandlas förekomsten av spannmåls- och
viktualiehandlare och därefter olika typer av glas-, porslins-, och smideshandlare. Vidare diskuteras om det förekom en fast handel på Hälsinglands
landsbygd och hur denna verksamhet i så fall såg ut vad beträffar varuslag
och marknadsområden, det vill säga var varorna köptes in respektive såldes.
Avsikten är inte att exakt kunna ange antalet verksamma handlare i området.
Det centrala är att få ett underlag för att fortsätta diskussionen från de föregående kapitlen om hur varudistributionen till och från landsbygden ska
karaktäriseras under perioden närmast före näringslivsreformen år 1846.
Vilka olika typer av distributörer förekom i undersökningsområdet och hur
såg relationen mellan dessa ut?

Metod och källmaterial
För att genomföra följande undersökning har det varit nödvändigt att kombinera flera olika källmaterial. Studien bygger till stor del dels på uppgifterna i
de respassregister som användes i det föregående kapitlet, dels på register
över bouppteckningar och konkurser samt därtill hörande akter. Vidare har
också litteratur av mer lokalhistorisk karaktär som behandlar handelsverksamhet i olika socknar använts. Uppgifterna i dessa historiker bygger bland
annat på uppgifter från sockenstämmoprotokoll som visat sig vara en bra
källa då frågor kring handlares etablering behandlades där. Någon möjlighet
att inom ramen för denna studie systematiskt undersöka samtliga socken2
stämmoprotokoll har dock inte funnits.
Registren över bouppteckningar, konkurser och respass har använts för
att finna personer på regionens landsbygd vars titulatur tyder på att de arbetade med handel. Problemet med detta källmaterial är, som tidigare delvis
diskuteras, att dessa register inte är fullständiga. Som redan framgått saknas i
okänd omfattning bevarade respass och vad beträffar bouppteckningar så

2

Sockenstämmoprotokollen, men också domstolsprotokoll, skulle kunna ligga till underlag
för vidare studier av handlares etablering på landsbygden.
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3

upprättades sådana inte över alla personer. Vidare kan det ha förekommit att
personer bedrev olaglig handel och därför inte offentligt kallade sig handlare
eller att handeln visserligen utgjorde en huvudsyssla för personen ifråga,
men att man också bedrev en annan typ av verksamhet och därmed kom att
registreras som exempelvis bonde eller gästgivare. Slutsatsen blir därmed att
de handlare som har kartlagts i den föreliggande undersökningen utgjorde ett
minimital av det reella antalet verksamma handlare.
Uppgifterna i källmaterialet och litteraturen har sedan använts för att fastställa vilken typ av handel som de påträffade handlarna bedrev, främst utifrån
vilka varor de handlade med samt var de sålde respektive köpte sina varor.
Dessutom har det genom uppgifterna i sockenstämmoprotokollen varit möjligt
att få reda på var och hur besluten om handlares etablering på landsbygden
fattades.

Spannmåls- och viktualiehandlare
Handeln med spannmål och potatis släpptes fria år 1780 och trettiofem år
senare, år 1815, utökades rättigheterna till att också omfatta viktualiehandel.
Lagstiftningen gällde generellt över hela landet och några specifika krav var
inte knutna till dessa rättigheter. I registren över bevarade bouppteckningar,
konkurser och respass från åren 18001846 har åtta personer med titeln
spannmåls- och/eller viktualiehandlare påträffats i Hälsingland. Handlarna
var bosatta i sju olika socknar vilka alla ligger i Hälsinglands inland det vill
4
säga långt ifrån kusten och de två städerna Hudiksvall och Söderhamn.
Detta skulle kunna tyda på att benägenheten att etablera handelsverksamhet
på landsbygden var större i områden där avståndet till stadshandlarna och
deras utbud var längre. Dessutom kan ansökningar om att bedriva handelsverksamhet ha avslagits på grund av myndigheternas strävan att skydda
5
stadshandlarnas handelsrörelser.
I källmaterialet finns ett exempel som visar hur en handlare, i alla fall enligt sin titulatur, utvidgade sin handel då lagstiftningen förändrades år 1815
och viktualiehandeln släpptes fri. Lars Fahlander, bosatt i byn Vi i Delsbo
socken, var verksam som handlare åtminstone under åren 18131827. Under
3

I vilken omfattning bouppteckningar, och i förekommande fall konkursakter, upprättades
och finns bevarade efter hela befolkningen i Hälsingland har inte undersökts här. För en vidare
diskussion om förekomsten av bouppteckningar, se kapitel fem samt till exempel Qvist, G.
(1973); Lindgren, H. (1977).
4
De sju socknarna är Bjuråker (där två handlare förekommer i materialet), Delsbo, Ljusdal,
Bollnäs, Alfta, Ovanåker och Hanebo. En reservation för slutsatsen är naturligtvis de brister i
källmaterialet som tidigare påpekats och som kan innebära att det fanns ytterligare verksamma
spannmåls- och viktualiehandlare.
5
Som tidigare framkommit innebar 1846 års näringslivsreform att rätten att starta handelsbodar
begränsades genom att dessa måste vara belägna minst tre mil från närmaste stad.
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de första åren benämns Fahlander spannmålshandlare medan han därefter
6
titulerades spannmåls- och viktualiehandlare. I källmaterialens avgivande av
titlar finns dock tecken på att det inte var självklart hur man titulerade dessa
personer då två av de övriga omväxlande titulerades som handlare respektive
viktualiehandlare.
Utifrån det använda källmaterialet går det att konstatera att samtliga påträffade spannmåls- och viktualiehandlare hade en verksamhet som innebar
handelsresor utanför det egna närområdet. Av respassen framgår att både
viktualiehandlaren i Ovanåkers socken, Daniel Trolin, och Per Haglund,
7
Bjuråkers socken, reste till Stockholm under flera år. I samma socken som
Haglund fanns också viktualiehandlare Fredrik Ertman Wikholm som i sin
8
tur reste till Uppland. Lars Lindström i Hanebo socken reste för att sälja
lantmannavaror till ”flera inrikes orter” under hela 1830-talet. Lindström
sökte pass för perioder på mellan 6 månader och ett år, men det är osäkert
om detta innebar att han var borta så länge eller om han genomförde flera
9
resor under året och därför sökte pass för en längre tid. Av uppgifterna från
10
år 1829 framgår dock att han reste till Stockholm tre gånger under detta år.
Enligt passjournaluppgifterna skulle både Haglund och Lindström sälja
lantmannaprodukter under sina resor. Även redan nämnda viktualiehandlare
Fahlander reste en eller ett par gånger per år till bland annat Stockholm och
11
Falun. På grund av respassens utformning framgår enbart uppgifter om att
handlarna skulle sälja lantmannavaror under sina resor och inget om vilka
varor de eventuellt köpte med sig hem.
Förutom ovanstående viktualiehandlare fanns också Per Dalbom i Ljusdals socken, P. O. Iggsten bosatt i Säversta, Bollnäs och Anders Modin i Alfta
12
socken. Dalboms och Modins handelskontakter har delvis kunnat kartläggas
13
genom deras bouppteckningar från år 1820 respektive 1845. Här framkommer att Modin vid sin död hade skulder till fem olika fabrikörer bosatta i
6

HLA, Gävleborgs läns landskansli, personregister till passjournaler år 1813–1827.
HLA, Gävleborgs läns landskansli, personregister till passjournaler 1832, 1833, 1834, 1840.
Haglund har i ett sammanhang titeln lantbrukare vilket kan antyda att handeln under perioder
utgjorde en bisyssla. Haglunds bouppteckning finns bevarad, men där finns inga uppgifter om
hans handelsverksamhet.
8
HLA, Gävleborgs läns landskansli, personregister till passjournaler 1830.
9
HLA, Gävleborgs läns landskansli, personregister till passjournaler 1830–1842.
10
HLA, Gävleborgs läns landskansli, personregister till passjournaler 1829.
11
HLA, Gävleborgs läns landskansli, personregister till passjournaler 1813–1822.
12
HLA, Häradsrättsarkiv, Alfta tingslag bouppteckning FII: 19 nr. 22 från år 1845, och Ljusdals tingslag, bouppteckning FII: 6 nr. 325 år 1820. Bevarade bouppteckning finns också efter
ovannämnda Per Haglund, Bjuråker och Daniel Trolin, Ovanåker, men dessa har inte refererats i
studien då de inte innehåller information om respektive persons handelsrörelse. Se HLA,
Häradsrättsarkiv. Delsbo tingslag, bouppteckning FII: 9, nr. 153 respektive Ovanåkers tingslag,
bouppteckning FII: 13 nr. 134.
13
HLA, Häradsrättsarkiv, Alfta tingslag, bouppteckning FII: 19 nr. 22 från år 1845, och Ljusdals tingslag, bouppteckning FII: 6 nr. 325 från år 1820.
7
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Stockholm, Ulricehamn, Gävle och Uppsala. Vidare hade han skulder till tre
handlare i Ulricehamn, två i Söderhamn, en i Kopparbergs län och en i
Stockholm samt även till viktualiehandlaren Trolin i grannsocknen Ovanåker.
Skulderna skulle kunna tyda på att Modin inte enbart ägnade sig åt handel
med spannmål och viktualievaror utan också sålde andra typer av varor. I
bouppteckningen finns inget specificerat varulager angivet, men bland den
lösa egendomen finns större kvantiteter av olika köpvaror angivna. Till
exempel ett parti läder, snus, knappar, lakrits, kammar och fem lådor raktvål.
Vad beträffar de personer med skulder till Modin kan man se att en stor
andel antagligen utgjordes av personer med begränsat eget jordinnehav,
vilka antagligen hade en större efterfrågan på olika slags spannmåls- och
viktualievaror. Bland de 26 personer som Modin hade fordringar hos fanns
inga bönder, men däremot flera personer med militärt yrke samt husmän och
14
torpare.
I Dalboms bouppteckning från år 1820 framgår genom förekomsten av
skulder till en fabrikör och en kryddkramhandlare i Stockolm samt en handlare i Borås respektive Hudiksvall, att även han hade handelskontakter
utanför regionen och att verksamheten troligen omfattade även andra varor
än spannmål och viktualievaror. Av bouppteckningen framgår det också tydligt att det funnits en handelsbod med handelsvaror, men tyvärr finns inga
15
uppgifter om vilka typer av varor som fanns där. I likhet med Molin bestod
Dalboms kunder antagligen till stor del av personer med ett mindre jordinnehav då inga bönder finns bland Dahlboms fordringar, men däremot återigen
16
bland annat flera militärer. I övrigt verkar det som om både Modin och
Dalbom köpte in spannmål på relativt nära håll då båda hade skulder till var
17
sitt spannmålsmagasin.
Uppgifterna om Per Dalboms handelsbod är intressanta då de härstammar
från år 1820, det vill säga före den praxis som växte fram under 1830-talet
och som var mer generös vad beträffar möjligheten att bedriva fast handel
med ett bredare sortiment. Om handlaren bedrev olaglig handel eller om han
fått tillstånd att sälja även andra varor framgår inte av det tillgängliga källmaterialet.

14

HLA, Häradsrättsarkiv, Alfta tingslag, bouppteckning FII: 19 nr. 22 från år 1845.
Värdet av handelsbodens varor i bouppteckningen beräknats till 455 rd banco.
16
HLA, Häradsrättsarkiv, Ljusdals tingslag, bouppteckning FII: 6 nr. 325 från år 1820. Enligt
uppgifterna i bouppteckningen finns också diverse små fordringar enligt upprättad lista, men
dessa har inte tagits upp i själva bouppteckningen.
17
HLA, Häradsrättsarkiv, Alfta tingslag, bouppteckning FII: 19 nr. 22 från år 1845 och Ljusdals tingslag, bouppteckning FII: 6 nr. 325 från år 1820.
15
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Glas-, porslins- och smideshandlare
Genom 1822 års lagstiftning blev det, som framkommit ovan, tillåtet att
handla med glas, porslin och smide på landsbygden. I tidigare forskning
finns mycket litet skrivet om förekomsten av personer som bedrev denna typ
av handel och i den här undersökningen har endast två personer påträffats
som uppges ha varit bosatta i någon av Hälsinglands socknar och med en
18
titel som tyder på att de bedrev en sådan handelsverksamhet. En av dem,
Olof Korpgård, var smideshandlare och enligt uppgifterna bosatt i Järvsö
socken. Några fler uppgifter om Korpgårds verksamhet än att han och hans
hustru genomförde några resor till Eskilstuna under åren 18131814 finns
inte, men noteringen visar på förekomsten av sådana handlare före lagstift19
ningens genomförande. Vidare finns uppgifter från år 1825 om en glashandlare och hovslagare från Enångers socken. Även här är uppgifterna
knapphändiga, men det verkar som om han haft svårt att försörja sig eftersom han ansökt om respass för att få tillfälle att söka arbete tillsammans med
20
hustru och barn. Även om det finns en stor osäkerhet kring hur många
personer som bedrev handel med glas, porslin och smide på landsbygden är
det rimligt att anta att antalet var relativt litet. I jämförelse med spannmål
och viktualievaror var efterfrågan ännu begränsad och behovet kunde därmed
troligen tillgodoses genom stadshandlarna och landsbygdsbefolkningens egna
handelsresor. Vad beträffar smide så ombesörjdes troligen en stor del av
detta behov av lokala hantverkare och bondehushållens egen produktion.

Fasta handelsbodar med varierande sortiment
I kapitel tre behandlades företeelsen med kontingentborgare, vilket innebar
att stadshandlare, kunde få ett särskilt tillstånd att bedriva fast handel på
landsbygden. Enligt den utredning som Kommerskollegium gjorde år 1833
fanns det vid denna tidpunkt inte någon så kallad kontingenthandlare i
Hälsingland och inte heller förekommer denna titel i något av de register
21
som undersökts här. Vid en genomgång av lokalhistorisk litteratur framgår
dock att det tio år senare fanns åtminstone en person som benämndes kon22
tingenthandlare i samtida källor. Denna person är samma Lindström i
Hanebo socken som behandlats i avsnittet om spannmåls- och viktualiehandlare och som i respassregistren benämns både som handlare och viktualiehandlare. Därmed är det troligt att Lindströms verksamhet hade en mer
18

Se till exempel Söderlind, T. (1988), s. 21.
HLA, Gävleborgs läns landskansli, Personregister till passjournaler 1813–1815.
20
HLA, Gävleborgs läns landskansli, Personregister till passjournaler 1823–1829.
21
Den person i Gävleborgs län som tidigare nämnts var hemmahörande i Gästrikland.
22
Humble, N. C. (1983), s. 326–327.
19
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fast karaktär och att hans legitimitet som fast handlare på landsbygden kan
ha utgjorts av hans status som kontingentborgare.
Det sockenstämmoprotokoll från år 1843 där Lindström förekommer har
mer att säga om förekomsten av handlare i Hanebo socken. Enligt protokollet fanns det detta år tre handlare i socknen. Uppgifterna förekommer i
samband med att ytterligare en person, handelsbiträdet Olof Hanberg från
Gävle, lämnat in en ansökan om att få öppna en fjärde handelsbod. Hanbergs
ansökan bifölls ”i anseende till att han vore född i socknen, och hans förfäder varit organister, och klockare härstädes och därunder tillvunnit sig bevågenhet.” Av protokollet framgår dock att man var något tveksam till att
antalet handlare ökade, särskilt med tanke på det korta avståndet in till
Söderhamns stad. Ordförande har anmärkt att
beslutet icke torde bli varken Hanberg eller församlingen till belåtnad, enär
kontingenthandlanden Lars Lindström, fru Blombergsson och bokhållare på
Kilafors bruk redan kontribuerade för handel med för allmogen nödiga varor,
och att socknen var belägen endast 3 ½ mil från stad. Skulle så tillståndet
missbrukas, så att överflödsvaror och lyxartiklar komme att tillhandahållas,
så vore bifallet obetänkt.

I detta uttalande instämde också brukspatron C. A. Rettig och kronolänsman
23
A. G. Blombergsson.
Innehållet i sockenstämmoprotokollet är intressant på många sätt. För det
första visar det att Hanebo socken, som år 1840 hade 2 696 invånare, vilket
gör den till en mellanstor socken i Hälsingland, hade flera fasta handelsbodar
24
under 1840-talets början. För det andra framgår det att sockenstämman ansågs ha beslutanderätt i frågor rörande handlares etablering på landsbyggen.
För det tredje att sockenstämman, i likhet med till exempel Kommerskollegium,
ansåg att det geografiska avståndet till närmaste stad samt en eventuell risk
för lyxkonsumtion var viktiga faktorer i samband med beslutsfattandet om
handelsbodars etablering. Slutligen framgår det att även kvinnor kunde vara
verksamma som handlare på landsbygden även om det är oklart vilken typ av
handlare fru Blombergssons var. Kanske underlättades hennes situation av
25
att hon troligen var släkt med nämnda kronolänsman.
Även från andra socknar finns exempel på att sockenstämmorna hade ett
avgörande inflytande på besluten om att öppna handelsbodar och vilka
argument som anfördes för och emot detta. Från Alfta socken finns uppgifter
om att sockenstämman år 1842 inte beviljade Carl Magnus Flacks ansökan
om att få öppna en handelsbod på grund av att avståndet till Söderhamn bara
23

Humble, N. C. (1983), s. 326–327.
För befolkningssiffror, se www.ddb.umu.se/folkmangdsmaterial/index.html. I Hanebo socken
låg under perioden Kilafors bruk som var ett av områdets största, vilket förklarar förekomsten
av en handelsbod vars innehavare var bokhållaren på bruket.
25
Humble, N. C. (1983), s. 326–327.
24
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var 6 mil. Detta utgör därmed ännu ett exempel på de styrandes vilja att
26
skydda stadshandlarnas handelsmonopol. I ett sockenstämmoprotokoll från
Järvsö socken, daterat 1832, framgår att Kungl. Befallningshavare bett om
ett yttrande från stämman angående en ansökan om handelsrättigheter som
hade lämnats in hos Höga landshövdingsämbetet av handelsbetjänten Anders
Delin i Hudiksvall. Sockenstämman avslog ansökan och ansåg att ”ett handelsetablissement härstädes alldeles obehövligt, helst sockenmännen själva
eller genom andra hämta sina förnödenheter från närmaste köpstäder samt
herrar handlande därstädes med beredvillighet hitsända de varor vilka rekvi27
reras.” Deltagarna i sockenstämman försvarade därmed stadshandlarnas
monopol på handeln samtidigt som det framgår att sockenborna inte behövde
åka in till staden för att köpa varor utan att stadshandlarna skickade ut varor
till landsbygden löpande under året och inte bara under marknadsdagar. I
samma sockenstämmoprotokoll framgår vidare att man befarade att ett handelställe ”förr eller senare kunde urarta till ett samlingsställe för ungdom och
andra personer, där de under sken av handelsfrihet skulle med dagdriveri,
28
fylleri och andra oordningar förstöra sin tid….” Den sökande, Anders Delin,
fick senare, år 1835, burskap i Hudiksvall och var verksam som handlare
29
där.
Sockenstämman i Järvsö kom sju år senare, år 1839, att godkänna att en
handelsbod öppnades. Ansökan lämnades in av glasmästaren Sven Olof
Hultman som kommit från Hudiksvall för att arbeta med fönstren i kyrkan
och nu ville öppna handel i egen gård i Stene. Hultman hade inte burskap
som handlare i Hudiksvall och det är därför troligt att han fick öppna han30
delsbod utan att vara kontingentborgare. Under de närmaste årtiondena
31
tillkom sedan flera öppna handelsbodar i samma socken.
Från andra socknar finns exempel på att man, i likhet med sockenstämman i Hanebo socken, anförde mer personliga motiv för att avslå avsökningar om handelsverksamhet. I Bollnäs socken ansökte inspektor Forsell år
1846 om att öppna handel på sin egendom i Bollnäs, men fick avslag på
grund av att han var nyinflyttad. Enligt uppgift var gästgivaren Per Larsson
den första handelsmannen i socknen, men det är oklart vilket år verksamhe32
ten startade.
26

Ohlsson, J. (1965), s. 16.
Ejdestam, J. (1965), s. 133. Sockenstämmoprotokollet var då i privat ägo.
28
Ejdestam, J. (1965), s. 133.
29
Anders Delin finns med bland de handlare i Hudiksvall som studerats i kapitel sex. Delin
finns med i Hudiksvalls stads borgarmatrikel och är även dokumenterad genom bevarad konkursakt och bouppteckning. HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Bouppteckningar och konkursakter.
30
Björklund, B. (1962), s. 42.
31
Björklund, B. (1962), s. 42 ff.
32
Det finns två exempel från Bollnäs där det är svårt att fastslå om personerna bedrev fast
handel eller om de var kringresande försäljare. Olov Olsson, handlande från Finnforsa i Bollnäs socken reste med sin son till Stockholm år 1801. Vilken typ av handlande Olsson var
27
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Från Delsbo finns ett exempel på fast lanthandel i en domboksförteckning
från ett ting i Delsbo år 1790. Här framgår att drängen Jöns Persson i Mora,
Delsbo socken, idkat lanthandel och att befallningsmannen B. I. Ödman hade
beslagtagit hökarbodens varulager på grund av att Persson använt ett okrönt
33
besman. Av förteckningen över beslagtagna varor framgår att Persson sålt
allt från kryddor, tobak, vetemjöl till svavel och vax. Vidare fanns också linneväv i lagret. Detta innebar troligen att handlaren antingen köpt upp linneväv
eller fått detta som betalning för köpta varor. De beslagtagna varorna dömdes
34
förverkade och skulle, enligt förteckningen, säljas på öppen auktion. I förteckningen finns det inga andra tecken på att hökarboden skulle ha ansetts
vara otillåten.
Med tanke på årtalet och de varor som fanns i varulagret är detta ett tydligt fall där den rådande lagstiftningen inte följts. Ännu mer intressant är
exemplet med tanke på att försäljningen blev utsatt för myndigheternas
kontroll och att grunden till detta inte vara själva försäljningen i sig utan
användningen av ett felaktigt viktmått. Det faktum att det var en dräng som
förestod boden väcker flera frågor: arbetade han åt någon annan eller hur
kunde en dräng ha ekonomiska resurser att lägga grunden till bodförsäljning
med varulager och så vidare? En tänkbar förklaring är att drängen endast varit
anställd och att någon annan, eventuellt en handlare från Hudiksvall, ägde
boden. Detta skulle i så fall vara ett exempel på att stadshandlarna i Hudiksvall tidigt hade egna fasta handelsplatser ute i socknarna.
Från samma socken finns också uppgifter om att en Olof Hedman från
Järvsö genom ett val mellan honom och en annan person (postmästaren
Dahlberg) utsågs till ny gästgivare är 1835. I samband med detta uppförde
Hedman en tvåvåningsbyggnad som bland annat innehöll en handelsbod som
togs i bruk omedelbart efter att den var klar. De skrymmande varorna förva35
rades i ett tre våningar högt varumagasin. Vidare finns det uppgifter från
Forsa socken om en handlare Forsberg som drev en handelsbod. Av dennes
konkursakt från år 1840 framgår att han hade skulder till sex personer i
Gävle, tre personer i Stockholm respektive Hudiksvall och till två i Ulricehamn, vilka antagligen var olika varuleverantörer. Vidare hade Forsberg
skulder till några bönder bosatta i Ljusdal och närliggande socknar, samt till
två bönder i Jämtland. Skulderna skulle kunna ha uppstått i samband med att
framgår dock inte. Åtminstone från år 1832 fanns en handlare som bodde i Heden utanför
Bollnäs. Cedervall var inflyttad från Ulricehamn. Under 1840-talets första hälft var en bokhandlare vid namn Israel Pettersson bosatt i Ren, Bollnäs. HLA, Gävleborgs läns landskansli,
Register till passjournaler 1801; Födelsebok för Bollnäs 16981849, renskriven av Sven-Erik
Sundqvist.
33
Hökare, äldre benämning på livsmedelshandlare, vilken förestod ett hökeri (hökarbod); se
”hökare”, www.ne.se. Ett besman är en handvåg.
34
Brun, S. (1952), s. 149.
35
Hillgren, B. (1940), s. 6 ff. Det finns en utförlig beskrivning av gården, bouppteckning med
mera. Handelsboden finns också beskriven i brandförsäkringshandlingar från 1849 och 1853.
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Forsberg köpt till exempel linnevaror eller andra produkter eller genom att
handelsmannen lånat pengar av dessa bönder. Tyvärr framgår det inte av
36
konkursakten vilka personer som handlarens fordringar gällde. Handlande
Forsberg nämns också i en beskrivning av gästgiverier i Forsa. Enligt denna
bedrev en gästgivare vid namn Broman sin rörelse i sin gård i Hamre, inte
37
långt ifrån handlande Forsberg.
Förutom ovanstående exempel som i de flesta fall troligen berör handelsbodar med ett bredare sortiment finns också exempel på förekomsten av
bodar med ett mer begränsat sortiment. Enligt tidigare forskning förekom det
ofta under 1820-talet att Kunglig Majestät fick in ansökningar som gällde
önskningar om att utan burskap få idka handel med vissa nödvändighetsvaror såsom specerier, snus och tobak med mera. Dessa ansökningar ska
38
dock så gott som alltid ha blivit avslagna. Från Hälsingland finns både ett
exempel som samstämmer med detta, men också ett som visar på motsatsen.
I båda fallen verkar det som om det var sockenstämman och inte någon
högre rättsinstans som tog det avgörande beslutet. År 1821 avslog socken39
stämman i Järvsö socken en ansökan om att få öppna tobakshandel. Ett år
senare anhöll före detta fanjunkaren Rahm, bosatt på Rehn i Bollnäs socken,
om att få sälja snus och tobak. Affärsverksamheten godkändes av stämman
som också påpekade att de hoppades på att få dessa nödvändighetsvaror till ett
40
bättre pris och en godare kvalitet än i Söderhamn. I det senare fallet framgår det att stämman ansåg att tobak var en nödvändighetsvara och att detta
motiverade att försäljning skulle få ske.
Genom det flertal exempel på fasta handelsbodar som beskrivits ovan
framgår det att det förekom fasta handelsbodar på landsbygden i Hälsingland
redan före 1846 års handelsreform. Som tidigare påpekats verkar dock den
rättsliga grunden för handlarnas verksamhet ha varit oklar. Flera av handelsbodarna etablerades visserligen först i samband med att ansökningar beviljats
av i första hand respektive sockenstämma, men på vilken grund de fattade sina
beslut på är något oklart. Argumenten för och emot en etablering varierar
och utgörs ibland av mer personliga motiv såsom att personen var välkänd
på orten. I flera fall finns tydliga likheter med den diskussion som fördes
kring lagstiftningens utformning i bland annat Kommerskollegium. Bland
dessa argument fanns risken för att den fasta handeln skulle leda till lyxkonsumtion bland befolkningen, men kanske framför allt att den skulle utsätta
andra handlare för konkurrens. Oavsett argumenten visar exemplen att soc36

HLA, Häradsrättsarkiv, Ljusdals tingslags, konkursakter F III.
Lindh, H. (1978), s. 180.
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Lindström, H. (1923), s. 227.
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Björklund, B. (1962), s. 25
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Blomberg, J.E. (1958), s. 389. Uppgifterna bygger på sockenstämmoprotokoll. Rahm finns
också angiven som handlare i födelsebok för Bollnäs 16981849. Rahms bouppteckning från
år 1832 finns också bevarad, men här framkommer inget om att Rahm bedrev handel.
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kenstämman hade en central roll i samband med beslutsfattandet om handlares etablering på landsbygden, vilket i sin tur innebar att lokala skillnader
kunde uppstå.

En mångfacetterad varudistribution
Om vi sammanfattar resultatet av de senaste tre kapitlen kan vi konstatera att
varudistributionen till och från Hälsinglands landsbygd under 1800-talets
första hälft kan karaktäriseras som mångfacetterad. Sedan tidigare vet vi att
stadshandlarna bedrev en omfattade verksamhet som inkluderade både inköp
och försäljning på landsbygden. Denna handel bedrevs framför allt under de
återkommande marknaderna, men också, vilket bekräftats av denna studie,
kontinuerligt under hela året. Vidare vet vi att landsbygdsbefolkningen bedrev egen handel med främst linne, men också olika typer av viktualievaror.
Även om vi inte kan se hur denna handel utvecklades i kvantitativa mått, har
bilden av denna handel blivit klarare. Undersökningen av bondehandeln
visar att denna var en geografiskt utbredd verksamhet som förekom bland
befolkningen i områdets samtliga socknar, oberoende av närheten till områdets städer och dess handlare. Även om de självägande bönderna dominerade gruppen bondehandlare måste den anses haft en relativt bred social
sammansättning då såväl häradsdomare som torpare själva genomförde handelsresor.
Det framgår klart att landsbygdsbefolkningens egen handel under hela
undersökningsperioden utgjorde ett reellt alternativ till stadshandlarna vad
beträffar försäljning av olika typer av hemproducerade varor. Genom att man
möttes på olika marknadsplatser, där Stockholm var den viktigaste, är det
också klart att stadshandlarna och bondehandlarna från Hälsingland åtminstone delvis konkurrerade om samma kunder då främst linnevarorna var en
viktig försäljningsvara. Till skillnad från stadshandlarnas verksamhet var den
traditionella bondehandeln, som utgjorde en bisyssla för landsbygdsbefolkningen, inte i lika hög grad baserad på en handel i två riktningar där man
också köpte med sig olika typer av köpmannavaror hem för vidare försäljning i Hälsingland. Samtidigt är det dock klart att marknadsbesöken innebar
att landsbygdsbefolkningen fick tillgång till ett brett utbud av varor som de
kunde köpa med sig hem för eget bruk, vilket också visats genom olika
exempel. Dessutom öppnade förändringar i lagstiftningen upp för möjligheten att bedriva en mer omfattande handel.
Redan tidigare hade landbygdsbefolkningen i Hälsingland haft rätten att
sälja även andras varor under sina handelsresor, men genom att detta blev
lagligt år 1789 förstärktes denna rättighet ännu mer. Studien har visat att
detta var relativt vanligt. Av större vikt för handelns utveckling var dock
reformerna 1780 respektive 1815 som innebar att vem som helst fick möjlighet att bedriva spannmåls- och potatishandel respektive handel med olika
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viktualievaror. Reformerna innebar nya möjligheter för olika personer att
bedriva handel. Dessutom innebar en utveckling av rättspraxisen att det
också blev möjligt att bedriva mer reguljär handelsverksamhet på landsbygden. Av studien framgår att det fanns en grupp spannmåls- och viktualiehandlare i området, varav åtminstone vissa bedrev fasta handelsbodar ute på
landsbygden under den aktuella tiden. I vilken utsträckning de även bedrev
handel med andra typer av varor är inte möjligt att besvara, men bevarade
bouppteckningar och handelskontakterna visar att deras verksamhet åtminstone i vissa fall även omfattade olika typer av köpvaror. Oavsett omfattningen av handeln med köpvaror utgjorde den här gruppen konkurrenter till
Hudiksvallshandlarna eftersom spannmålshandel var en viktig del i de
senares verksamhet. Genom att ha sin bas på landsbygden var spannmålsoch viktualiehandlarna också mer tillgängliga än stadshandlarna även om de
senare ofta reste ut på landsbygden. Detta resultat kan också ställas i relation
till tidigare forskning som pekat på att ett flertal spannmåls/viktualiehandlare
41
i Stockholm gick i konkurs i slutet av 1700-talet.
Uppgifterna om förekomsten av fasta handelsbodar är en viktig aspekt på
varudistributionen under undersökningsperioden. Som framgick i inledningskapitlet har detta, ur ett europeiskt perspektiv, ansetts ha haft en central betydelse för framväxten av en omfattade konsumtionsvarumarknad. Förutom
ovanstående nämnda viktualiehandlares handelsbodar har studien visat flera
exempel på att fasta handelsbodar förekom under undersökningsperioden. I
samtliga fall är det oklart vilken typ av handel dessa omfattade, men spridda
uppgifter om varulager, handelskontakter med mera visar att det inte enbart
rörde sig om spannmåls- och viktualievaror utan att handeln även innefattade
olika typer av köpmannavaror. Antalet exempel på fast handel på landsbygden kan ses som relativt litet, men ska betraktas som ett minimum. Det
avgörande är dess betydelse för hur vi ska se på distributionsformerna till
och från landsbygden under undersökningsperioden.
Framför allt visar studien att etableringen av fast handel på landsbygden
med all säkerhet skedde gradvis och att den näringslivsreform som ägde rum
år 1846 varken lagstiftningsmässigt eller i praktiken innebar något helt nytt
även om lanthandeln kvantitativt ökade kraftigt efter reformens genomförande. Utifrån den genomgång av lagstiftningens utveckling som presenterades i
kapitel tre samt de konkreta exemplen på olika handelsformer som behandlats
i kapitel fyra och fem finns det anledning att fundera över om inte den tidigare bilden av handeln på landsbygden måste nyanseras. Gränserna mellan
olika typer av juridiska handelsformer var inte så klara som den tidigare
forskningen gett sken av på grund av att de studerats var och en för sig och
att samspelet mellan dem inte diskuterats i någon större utsträckning. Den
fasta handeln har huvudsakligen undersökts för tiden efter 1846 års näringslivsreformreform. Som visats här var för det första gränsen mellan stads41

Nyberg, K. (2006), s. 175, 353.
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handel och lanthandel inte alltid given eftersom kontingenthandlarna hade
koppling till båda samt genom att även andra stadshandlare kunde ha en mer
fast verksamhet på landsbygden. För det andra fanns en oklar gräns mellan
traditionell bondehandel, förekomsten av olika former av viktualiehandlare
med flera och förekomsten av fasta handelsbodar. Vidare har studien visat
att besluten om handlares etablering kunde beslutas på lokal nivå och att
möjligheterna att få starta handelsbodar därmed kunde skilja sig åt regionalt,
vilket innebär att den lokala kontextens betydelse är större än vad man
tidigare antagit.

Avhandlingens fortsatta undersökningar
I denna första del har avhandlingen fokuserat på hur varudistributionen till
och från Hälsinglands landsbygd organiserades som en regional helhet av
varudistribution och syftet har varit att diskutera vilka olika former av handel
som förekom och hur dessa stod i relation till varandra. I detta sammanhang
har stadshandlarna delvis kommit i skymundan eftersom det inte funnits
anledning att ifrågasätta deras centrala roll för varudistributionen under den
aktuella tidsperioden. När nu studien fördjupas för att förstå hur handeln
organiserades på aktörsnivå kommer detta att göras med utgångspunkt i
stadshandlarnas handelsorganisation. Som konstaterades i inledningen innebar
de enskilda handelsaktörernas verksamhet att de, utifrån rådande förutsättningar såsom kredit-, transport- och kommunikationssystemens begränsade
utbyggnad, skulle se till att rätt varor kom till rätt ställe vid rätt tidpunkt.
Dessa aspekter blir särskilt intressanta då vi vet att distributionen till stor del
skedde i två riktningar över relativt stora geografiska avstånd samt att
handelsverksamheterna till stor del ägdes och drevs av enskilda personer.
Hudiksvallshandlarna köpte in eller fick linnevaror och olika viktualievaror i
utbyte mot andra varor på Hälsinglands landsbygd för vidare försäljning i
främst Stockholm, men också på andra marknader i främst Mellansverige.
Samtidigt köpte man in spannmål och olika typer av köpvaror på dessa
marknader för försäljning i den egna staden och på landsbygden. Detta
ställde stora krav på en förmåga att hantera varutransporter, leverantörs- och
försäljningskrediter, behovet av information med mera och det är hur dessa
frågor löstes som kommer att behandlas i kommande kapitel.
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KAPITEL 6

Stadshandlare Dahlboms kollegor och
konkurrenter

Inledning
I de följande kapitlen ligger fokus på en fallstudie av Hudiksvallshandlaren
Lars Petter Dahlboms handelsverksamhet. För att ge en ökad förståelse för
den kontext som denne handlare verkade i och för att skapa en möjlighet att
diskutera fallstudiens resultat i ett större sammanhang kommer detta kapitel
att behandla den grupp av stadshandlare i Hudiksvall som Dahlbom ingick i.
Samtidigt ger en närmare studie av stadshandlarna en möjlighet att fortsätta
diskussionen om relationen mellan de olika slags handel och handelsaktörer
som förekom i Hälsingland under 1800-talets första hälft.
Det mer specifika syftet med kapitlet är att studera Dahlbom och de övriga Hudiksvallshandlare som var verksamma under åren 1800–1846 genom
att identifiera handlarna samt klassificera dem och deras handelsverksamhet
i termer av organisation och innehåll. Hur förändrades antalet handlare under
perioden? Vilka var handlarna och vilka egenskaper skilde respektive förenade
gruppen samt vad kan detta säga om deras handelsverksamhet? Vilken typ
av varuhandel bedrev de olika handlarna? Vilka var deras marknadsområden,
det vill säga var köpte respektive sålde man sina varor?

Disposition, metod och källor
Kapitlet inleds med en studie av hur antalet köpmän i Hudiksvall förändrades under undersökningsperioden. För att få en så komplett bild som möjligt
har antalet köpmän, men också antalet konkurser och beviljade burskap
sammanställts. Resultaten och orsakerna bakom denna utveckling diskuteras
sedan utifrån vad som framkommit i de tidigare kapitlen om förekomsten av
andra handelsaktörer samt utsagor från tidigare forskning om hur antalet
stadshandlare förändrades under perioden och vilka faktorer som påverkade
denna utveckling.
Därefter identifieras de köpmän i Hudiksvall som utgör kapitlets huvudpersoner. Syftet är att studera köpmännen som grupp och undersöka i vilken
grad den kan betraktas som homogen eller om den bör delas in i olika kate95

gorier av handlare. Här har Hudiksvalls stads borgarmatrikel använts för att
sammanställa födelseår, födelseort och det år då de beviljades burskap för
samtliga 92 personer som var innehavare av burskap som köpman under åren
1800-1846. Vidare har de titlar som köpmännen omnämns med i olika sammanhang granskats för att få en bild av vilken typ av varuhandel de bedrev.
Vidare har borgarmatrikeln använts för att undersöka om handlarna hade
olika politiska och ämbetsmannamässiga förtroendeuppdrag som här har fått
utgöra en indikation på deras sociala position. I samband med detta har också
handlarnas ekonomiska status och omfattningen av deras handelsverksamhet
studerats. Eventuella likheter och skillnader inom gruppen har undersökts
genom en sammanställning av värdet på handlarnas fastighetsinnehav och
årsinkomst för några nedslagsår. Studien bygger på taxeringslängder och förteckningar uppförda av stadens magistrat.
Därefter övergår studiens fokus på köpmännens handelsverksamheter.
Här presenteras först en undersökning som beskriver handlarnas verksamhet
vad beträffar deras marknadsområde och vilka varor man handlade med.
Studien bygger på de förteckningar över skulder respektive fordringar som
finns i handlarnas efterlämnade bouppteckningar och konkursakter, vilket i
stort är det enda källmaterial som direkt kan visa vilka handelskontakter de
1
undersökta Hudiksvallshandlarna hade. Den kvantitativa delen av undersökningen bygger på uppgifter från 28 bouppteckningar och 24 konkursakter från
perioden 1800–1846; se bilaga 2. Detta utgör merparten av samtliga tillgängliga bouppteckningar och konkursakter efter handlare från den här
perioden. Några bouppteckningar har tagits bort eftersom de helt saknar
närmare uppgifter om tillgångar med mera i döds- respektive konkursboet.
Även i de handlingar som använts förekommer det att till exempel en förteckning över de personer som handlaren hade skulder till saknas. Sådana
bortfall redovisas i samband med att de olika delundersökningarna presenteras. De använda bouppteckningarna och konkursakterna är spridda över hela
2
tidsperioden med en övervikt på de 20 sista åren.
Bouppteckningar som källa har använts och diskuterats av en rad forskare
3
och då bland annat i samband med studier av köpmän och handelsrörelser.
Problemet med bouppteckningar som källa är framför allt att de visar en
persons ekonomiska ställning vid en viss, på förhand inte beräknad, tidpunkt
vilket innebär att man kan ifrågasätta om den ger en bra bild av verksamhetens normaltillstånd. Detta gäller särskilt om bouppteckningen tillhör en
äldre person eftersom en viss avveckling av verksamheten då kan ha ägt rum
under en längre period. Vad beträffar yngre personer kan rörelsen ha varit i
1

Bevarat material i form av kassaböcker med mera finns endast efter den handlare Dahlbom
som Inger Jonsson studerat i sin avhandling. Vidare finns material efter handlaren Wallström,
men detta material är osorterat och delvis svårt mögelskadat.
2
Se förteckning över använda konkursakter och bouppteckningar i bilaga 2.
3
Se exempelvis Andersson, B. (1988), s. 85 ff.
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en tillfällig blomstrings- eller nedgångsperiod, vilket därmed också innebär
4
att bouppteckningen inte speglar den mer normala verksamheten.
Konkursakterna har i sin tur tillkommit i en annan extrem situation då
handlarens eget kapital tagit slut. Då källmaterialet inte använts för att mäta
handlarnas ekonomiska situation utan enbart för att studera deras handelskontakter har detta inte ansetts utgöra ett avgörande problem i studien. Att
den situation som konkursakterna respektive bouppteckningarna tillkommit i
antagligen påverkat förekomsten av skulder och fordringar är dock klart. En
konkurs innebar sannolikt att personen ifråga hade relativt stora skulder, men
också kanske ett flertal fordringar. Samtidigt bör så många fordringar som
möjligt ha drivits in för att förhindra konkursen. Vidare kan urvalet av skulder
till olika personer ha påverkats av att de konkursdrabbade betalade vissa
skulder före andra.
Vad beträffar bouppteckningarna så går det inte att bedöma varje enskilt
fall och huruvida bouppteckningen visar en verksamhet under avveckling
eller inte. Då antalet konkursakter och bouppteckningar tillsammans representerar en så stor andel av det totala antalet verksamma handlare så bör de
ändå ge en relativt god bild av handlarnas handelsområden. Hur källmaterialets beskaffenhet påverkar resultaten kommer dock att diskuteras utförligare
i samband med att dessa presenteras. Ett mer praktiskt problem med såväl
bouppteckningarna som konkursakterna är att det många gånger inte fanns
5
en klar gräns mellan rörelsens och handlarnas privata tillgångar. I den här
studien innebär detta att de skulder och fordringar som framgår av förteckningarna inte alltid med säkerhet kan kopplas till köpmannens handelsrörelse
då det inte finns någon möjlighet att identifiera varje enskild skuld och
fordran. Även detta kommer att diskuteras närmare då undersökningen presenteras.
Handelskontakternas omfattning och identitet presenteras i kapitlet utifrån en geografisk indelning där handelskontakterna i närområdet diskuteras
först. Därefter beskrivs kontakterna i Stockholm, i andra svenska orter och i
utlandet. Syftet med detta är att visa var och till vilka personer handlarna
sålde respektive köpte sina varor och på så sätt få en bild av vilka varor
Hudiksvallshandlarna handlade med. Även här finns problem med att samtliga personer inte kunnat identifieras, men det totala antalet kontakter är så
stort att undersökningen ändå visar vilka olika typer av handelskontakter
Hudiksvallshandlarna hade.

Antalet köpmän och dess förändring
Tidigare studier av Hudiksvallshandlarna har fastslagit att det fanns fler
handlare under mitten av 1700-talet än år 1800. År 1750 fanns enligt uppgift
4
5

Samuelsson, K. (1951), s. 55–56.
Samuelsson, K. (1951), s. 56.
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6

31 handlare vilket kan jämföras med 19 handlare femtio år senare. Orsakerna bakom denna utveckling kommer inte att diskuteras här eftersom dessa
ligger utanför undersökningsperioden, men uppgiften visar att antalet hand7
lare inte ökade under perioden närmast före 1800-talets början. Vidare har
den kris som handeln i Hudiksvall upplevde under slutet av 1830-talet och
början av 1840-talet och som bland annat innebar att antalet konkurser ökade
kraftigt uppmärksammats i tidigare forskning. Orsakerna till denna kris har
dels ansetts vara försämrade handelsvillkor i allmänhet, dels att handlarna
8
blivit fler än vad det fanns underlag för.
Under perioden 1800–1846 har det exakta antalet handlare för varje år
kunnat fastställas för perioden 1829–1846. För tiden före finns spridda
uppgifter som visar att antalet handlare var 20 år 1810, 26 år 1815 och 24 år
9
1828. Av diagram 6.1 framgår att antalet fortsatte att öka långsamt fram till
1840-talets början då antalet handlare under ett par år uppgick till 36 personer. Därefter varierade antalet mellan 31 och 35 handlare.
En av de variabler som vidare kan beskriva handelns utveckling i Hudiksvall är antalet beviljade burskap under perioden. Här kan man för det första
konstatera att antalet personer som beviljades burskap som handlare var
betydligt större under undersökningsperioden än under de två föregående
femtioårsperioderna. Under perioden 1700–1745 och 1750–1749 beviljades
45 respektive 44 burskap, medan antalet uppgick till 74 under perioden
10
1800–1846. Går man vidare och studerar utvecklingen från år till år under
Diagram 6.1 Antalet verksamma handlare i Hudiksvall under perioden
1829–1846.

45
18

43
18

41
18

39
18

37
18

35
18

33
18

31

Handlare

18

18

29

40
30
20
10
0

Källa: HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Rådhusrätt och magistrat, sammanställning av förteckningar över antalet verksamma handlare.
6

Lundbäck, B-M. (1982), s. 60.
Uppgifterna kan jämföras med statistik från Sundsvall som också visar att många handelsborgare gick omkull i början av 1800-talet. Nyström, M. (1996), s. 168.
8
Jonsson, I. (1984), s. 82 och Brun, S. (1944), s. 84–85.
9
Brun, S. (1944), s. 84.
10
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Hudiksvalls stads borgarmatrikel.
7
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Diagram 6.2 Antalet beviljade burskap för handel i Hudiksvall åren
1800–1846.

År
Källa: HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Hudiksvalls stads borgarmartikel.

den senare perioden framgår det, enligt diagram 6.2, att det trots starka variationer mellan vissa år, beviljades fler burskap för handel under undersökningsperiodens senare del än under den tidigare. Detta innebär att fler personer
blev handlare under den här perioden, men också att de sannolikt inte bedrev
handelsverksamhet under längre perioder då det totala antalet handlare inte
ökade i samma takt som antalet beviljande burskap. Orsakerna till detta kan
ha varit att handlarna flyttade, övergick till annan verksamhet, eller gick i
konkurs.
Sammanlagt förekom 38 konkurser under hela undersökningsperioden,
men då ett par handlare gick i konkurs mer än en gång så var antalet personer
11
som gick i konkurs något lägre. Konkurserna var, som framgår av tabell 6.1,
inte jämnt spridda över perioden utan antalet konkursdrabbade handlare var
betydligt större under de 15 sista åren än under undersökningsperiodens
början.
Dahlboms handelsverksamhet, vilken står i fokus för den kommande fallstudien, finns inte med bland dem som drabbades av konkurser under under12
sökningsperioden. Detta är värt att notera i en tid då konkurser var ett relativt
vanligt inslag i handelsmännens verksamhet och avsaknaden av konkurser
13
kan tyda på en viss stabilitet i handelsrörelsen.
Orsakerna till varför antalet handlare, beviljade burskap och konkurser
förändrades under perioden kan vara flera. De mindre variationer som förekommer mellan olika år kan sannolikt förklaras genom att handlare slutade på

11

HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, sammanställning utifrån förteckning över konkursakter.
Från tidigare år finns en konkurs från år 1779 knuten till den handelsrörelse som Dahlbom
senare ärvde.
13
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, sammanställning utifrån förteckning över konkursakter. Se
även Jonsson, I. (1994), s. 81–82.
12
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Tabell 6.1 Antal konkurser bland Hudiksvalls handlare åren 1800–1846.
År
1800–1805
1806–1810
1811–1815
1816–1820
1821–1825
1826–1830
1831–1835
1836–1840
1841–1846
Summa

Antal
2
4
3
2
3
2
5
6
11
38

Källa: HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, register till Hudiksvalls stadsarkivs konkursakter 1739–1867.

grund av flytt, dödsfall eller övergång till annan verksamhet och så vidare.
Då det totala antalet handlare är relativt litet ger sådana faktorer stort utslag i
statistiken. De mer tydliga tendenserna med ett växande antal handlare fram
till 1840-talets början och en utveckling som innebar en kraftig ökning av
antalet konkurser och färre anställda under 1830 och 1840-talet måste däremot
kopplas till handlarnas situation i stort.
För det första bör de förändringar som beskrivits ovan kunna kopplas till
förändringar i efterfrågan på de varor som stadshandlarna handlade med. I
början av undersökningsperioden kan det ha handlat om en återhämtning efter
den nedgång som nämnts ovan och som innebar att antalet handlare minskade under 1700-talets andra hälft. Utvecklingen kan vidare ses som en följd
av den ökning av produktionen och därmed handeln med linneprodukter som
ägde rum under slutet av 1700-talet. Då dessa produkter var en mycket viktig
del i Hudiksvallshandlarnas verksamhet bör linnehandelns expansion ha
14
inneburit att handlarnas situation förbättrades. Att det blev ett ökat utrymme
för fler handlare framgår också av landshövdingberättelserna. I rapporten
från år 1828 vilken behandlar de fem föregående åren bekräftas bilden av att
15
handeln ”äga i allmänhet god utkomst….” Rapporten som behandlar åren
1828–1832 pekar på det årligen ökande antalet handlare i staden, men
landshövdingen anser att detta enbart innebar att förtjänsten spreds på fler
personer och inte någon annan vinst för handlarna ”än den, som vissa år
tillfälligtvis kunnat beredas genom lifligare afsättning av spannmål och
16
väfnader.”
Några samtida källor som direkt kan koppla en förändrad efterfrågan av
köpvaror hos den egna befolkningen till en ökning av antalet handlare finns
inte. Däremot finns det, vilket redan diskuterats i avhandlingens tidigare
kapitel, ett flertal utsagor som talar om en ökad konkurrens inom handeln när
14

Linnehandelns betydelse i området har diskuterats i kapitel ett och två. Se framför allt
Jonsson, I. (1994) och Utterström, G. (1957).
15
HLA, Landshövdingen i Gävleborgs läns femårsberättelser, 1828.
16
HLA, Landshövdingen i Gävleborgs läns femårsberättelser, 1827–1832.
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det gäller olika typer av köpvaror. Som ytterligare ett exempel på en sådan
utsaga kan landshövdingens rapport från åren 1828–1832 nämnas. Här framgår att handlarna klagade över en trög avsättning av kram- och specerivaror.
Orsakerna till detta uppges vara det stora antalet gårdfarihandlare som be17
sökte staden och det stora antalet antagna viktualiehandlare på landsbygden.
I nästkommande rapport från landshövdingen, vilken rör 1830-talet, ges
ytterligare några förklaringar till varför antalet handlare ökade, men också
varför antalet konkurser började stiga. I rapporten framgår att flera handlare
gått med stor vinst under perioden, men att orsakerna till detta var den omfattande missväxt som drabbade landet vilket gynnade handlarnas försäljning
av spannmål i området. Landshövdingens slutsats var att det inte handlade
om någon mer långsiktig positiv utveckling för handeln. Istället framfördes
oro för att en stor del av vinsten byggde på osäkra kundfordringar och att
detta särskilt skulle komma att drabba de yngre och mer nyetablerade hand18
larna som riskerade att gå i konkurs.
Kredithandelns benägenhet att göra handlare med ett litet eget kapital
sårbara för olika motgångar har behandlats i tidigare forskning. I studier av
handelns utveckling i norrländska städer under 1800-talets början har man
diskuterat om antalet konkurser för handelsmännen kan anses vara ett generellt mått på näringarnas ställning. Slutsatsen har varit att de flesta handlare
som gick i konkurs tycks ha haft en jämförelsevis omfattande rörelse med
relativt stora varulager och betydande utestående fordringar men med ännu
större obetalda skulder. Gemensamt för många handlare som gick i konkurs
19
var också att de drabbades av förluster i samband med skeppsbrott. En
konkurs behövde dock inte alltid medföra att handelshusets verksamhet upphörde slutgiltigt utan rörelserna kan ha rekonstruerats och fortsatt i nya former
och eventuellt i en annan skala. Konkurserna var en del av handelns villkor
vid denna tid. Att bedriva handel innebar stora risker, men också stora vinst20
möjligheter.
I landshövdingerapporterna från slutet av perioden återkommer problemet
med en hård konkurrens för Hudiksvallshandlarna, men här handlar det
21
framför allt om en inbördes konkurrens. Önskemål om att hålla antalet
handlare nere förekom bland både köpmän, magistraten och landshövdingar
22
sedan långt tillbaka. Det står klart att man under vissa perioder genomförde
tillfälliga konkurrensbegränsande åtgärder såsom restriktioner vad beträffar

17

HLA, Landshövdingen i Gävleborgs läns femårsberättelser, 1827–1832.
HLA, Landshövdingen i Gävleborgs läns femårsberättelser, 1833–1837.
19
Nyström, M. (1982), s. 357, not 129.
20
Nyström, M. (1982), s.113, not 129; Samuelsson, K. (1951), s. 214–219; Jonsson, I. (1994),
s. 82.
21
HLA, Landshövdingen i Gävleborgs läns femårsberättelser, 1838–1842.
22
Nyström, M. (1996–1997), s. 168–169.
18
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23

burskapsbeviljandet. Vidare har den penningknapphet som handlarna upplevde under missväxtåren i slutet av 1830-talet ansetts ha inneburit att flera
handelsmän inte kunde konkurrera med de äldre, mer kapitalstarka, han24
delshusen vilket innebar att flera av de nyetablerade gick i konkurs. Även
andra faktorer verkar ha medfört en allt sämre situation. Landshövdingerapporten från 1830-talets mitt beskriver hur antalet konkurser varit flera än
25
under flera decennier, vilket också framgått av diagram 6.1. I rapporten för
åren 1838–1842 skriver landshövdingen att det ”är en sanning hvars verklighet ej kan bestridas” att handlarnas förtjänster avtagit betydligt de senaste
26
åren. Orsakerna som anges är flera. För det första anses återigen antalet
handlare vara för stort. För det andra uppges att garn och linnevävnader i
större utsträckning än tidigare köptes upp av bönderna själva samt att dessa
också i större omfattning tog hem varor från sina marknadsresor. För det
tredje påtalas att de goda skördarna medförde en minskad försäljning av
spannmål som tidigare utgjort en mycket viktig del av handeln. Slutligen
förklaras också den minskade handeln med att större kvantiteter av järn och
bräder för export övergått från att skeppas från staden till en lastageplats som
27
inte längre kontrollerades av stadens handlare. I undersökningsperiodens
sista rapport som omfattar åren 1843–1847 uppges att försäljningen av
28
enstaka varor ökat, men att handeln i stort snarare avtagit. Vilka varor som
efterfrågades mindre är oklart, men utifrån det vi vet om linneproduktionens
29
utveckling är det troligt att det handlar om denna typ av varor.
Sammanfattningsvis har ovanstående avsnitt visat att antalet personer
som bedrev handel i Hudiksvall ökade under 1800-talets första hälft. Samtidigt har det framgått att efterfrågan endast periodvis kunde motsvara utbudet
från ett stigande antal stadshandlare och att de fick problem under de tider då
efterfrågan minskade. Konkurrensen ökade på grund av att gruppen stadshandlare i sig växte, men kanske också genom en ökad konkurrens från
andra handelsaktörer.

23

Lundbäck, B-M. (1982), s. 51–52. I ett protokoll från år 1832 framkommer att handelsgesällen
Michael Iggbom fick sin ansökan om burskap som handlande avslagen med motiveringen att
det fanns för många handlande i staden. Iggbom överklagade dock domen till Kungl. Maj:t
och fick så småningom sitt burskap. Andra exempel är Erik Fredin och E. O. Regnander som
både var tvungna att lämna in flera ansökningar innan de fick sitt burskap år 1837 respektive
1847. Se också diskussion i Lindberg, E. (2001), s. 107–108.
24
Brun, S. (1944), s. 84.
25
HLA, Landshövdingen i Gävleborgs läns femårsberättelser, 1833–1837.
26
HLA, Landshövdingen i Gävleborgs läns femårsberättelser, 1838–1842.
27
HLA, Landshövdingen i Gävleborgs läns femårsberättelser, 1838–1842.
28
HLA, Landshövdingen i Gävleborgs läns femårsberättelser, 1843–1847.
29
Tidigare forskning har beskrivit den minskade efterfrågan på linneprodukter och även
diskuterat dess orsaker. Se exempelvis Utterström, G. (1957), s. 211 f.

102

Handlarna – vilka var de?
I tidigare forskning råder det delade meningar om stadshandlarnas sociala
status. Vissa har hävdat att handlarna under 1800-talet tillsammans med hantverkarna tillhörde en småborgerlig social kategori med gemensamma ekono30
miska och sociala särdrag. Andra forskare har istället visat att handlarna
inte utgjorde någon homogen grupp utan karaktäriserades av skiftande social
bakgrund och tidigare yrkeserfarenheter. Stora ekonomiska skillnader som
31
innebar olika social status ska också ha funnits inom handlarekollektivet.
Av de 92 personer som enligt stadens borgarmatrikel var innehavare av
burskap som handlare under hela eller delar av perioden 1800–1846 är
födelseorten känd för 90. Av dessa var knappt hälften, 42 personer, födda i
Hudiksvalls stad. Bland dessa kan vår huvudperson Lars Petter Dahlbom
nämnas. Ytterligare drygt en fjärdedel föddes i någon av Hälsinglands socknar och då framför allt i de närbelägna socknarna Rogsta, Norrbo, Tuna och
Njutånger. En klar majoritet av handlarna var därmed från Hudiksvall eller
32
den närmaste omgivande landsbygden. Detta innebar att de hade en lokal
förankring på den plats de bedrev handel och väl kände till de förhållanden
som fanns där. Bland handlarna fanns också, som behandlas nedan, flera
som var släkt med varandra vilket i sin tur ytterligare bör ha förstärkt deras
förankring som handlare i staden.
Av den fjärdedel handlare som inte var födda i Hudiksvall eller i någon av
Hälsinglands socknar fanns dels en grupp som var födda i olika socknar
främst i Mellansverige, dels en grupp på 11 personer som var inflyttade från
33
någon annan stad. Orsakerna till varför dessa personer flyttat till Hudiksvall
och vid vilken ålder är oklart. Detta innebär att det är möjligt att de flyttade
till Hudiksvall först i vuxen ålder för att bedriva handel eller att de kommit
till staden redan i unga år. Om man studerar hela handlaregruppen så framgår det att både medelåldern och medianåldern för beviljande av burskap låg
på 28 år. Den yngsta var 18 år och den äldsta 50 år när de fick sitt burskap,
men 80 procent av samtliga handlare var mellan 25–35 år. Någon större
skillnad i medelålder när handlarna fick sitt burskap mellan de som var från
34
Hudiksvall eller övriga Hälsingland och de som var inflyttade finns inte.
För att fastslå om de inflyttade hade arbetat som handlare tidigare skulle det
krävas ytterligare undersökningar, men utifrån ovanstående uppgifter är det
troligt att de flesta började sin yrkesbana som handlare i Hudiksvall.

30

Petersson, C. (2001), s. 131.
Petersson, C. (2001), s. 131. Se även exempelvis Hörsell, A. (1983), s. 81.
32
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Hudiksvalls stads borgarmatrikel.
33
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Hudiksvalls stads borgarmatrikel.
34
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Hudiksvalls stads borgarmatrikel. Uppgifter om födelseår
finns för 88 av de 92 undersökta personerna.
31
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Som nämndes ovan var det inte ovanligt att handlarna i Hudiksvall var
släkt med varandra. Det finns flera exempel där handelsverksamheten gick i
arv från generation till generation och man kan konstatera att det fanns några
stora handelssläkter. Släkten Hörning bedrev handel i flera generationer
under 1700-talet och under 1800-talets första hälft fortsatte Hörnings måg
Jonas Steinmetz och dennes söner Carl, Jonas och Johan med handelsverksamhet. Georg Westman startade sin verksamhet på 1770-talet och den övertogs sedan av mågarna Per Tröne, Anders Åström, Olof Forslund och Nils
Petter Molén. Handlarna Petter Wallström, hans söner Olof och Jonas, och
Jonas son P.E. Wallström samt handlaren Olof Frisk, sonen Jon och hans
söner Herman, Edvard och Rikard är två andra handlaresläkter, liksom den
35
från Stockholm inflyttade Johan A. Bewe och hans son Carl Johan Bewe.
Till de handelsrörelser som gått i arv hörde också Lars Petter Dahlboms.
Dennes handelsgård var grundad av Lars Dahlbom, klockareson från Hogdal, som fick burskap i Hudiksvall år 1743. När denne avled år 1752 gifte
änkan om sig med en annan handelsman från Hudiksvall, Peter Beckner.
Därefter var det änkans äldste son, Peter eller Petrus, som förde handelshusets
verksamhet vidare under en kortare tid då han dog bara tre år efter att han
beviljats burskap i staden. Detta kom att innebära att hans änka drev
handelsrörelsen under ett flertal år innan hon 10 år senare gifte om sig med
makens tidigare handelsbetjänt Pehr Högberg som då varit borgare i staden
sedan år 1780. Paret fick inte några gemensamma barn och när Högberg dog
år 1801 drevs verksamheten vidare av änkan och dennes två söner från det
tidigare äktenskapet, Jonas och Lars Petter Dahlbom. Då Jonas sedan lämnar
hushållet är det Lars Petter som med hjälp av sin mor för verksamheten vidare
36
under resten av undersökningsperioden.
Vad beträffar släktbandens betydelse för dessa handelsrörelser framgår
det av konkurs- och bouppteckningsmaterialet att släktingarna ofta hade
gemensamma handelskontakter och bland annat var delägare i samma far37
tyg. I vilken utsträckning hela gruppen handlare hade ett gemensamt socialt
umgänge går inte att belägga. Däremot framgår det av de undersökta konkursakterna och bouppteckningarna att handlarna hade nära ekonomiska relationer med varandra. I stort sett alla handlare hade skulder till och fordringar
hos andra handlare i staden och det förekom att handlarna ingick borgens38
åtaganden gentemot varandra. Självklart hade Hudiksvallshandlarna i likhet
35

HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Hudiksvalls stads borgarmatrikel. Uppgifter om släktförhållanden finns också i Brun (1944), s. 85.
36
Jonsson, I. (1994), s. 78–79. Se även Hudiksvalls stads husförhörslängder A1:1 1752–1756,
A1:2 1757–1762, A1:3 1769–1775, A1:5B 1786–1795, A1:6A 1795–1806, A1:7A 1807–1812,
A1:9A 1819–1824, A1:10A 1825–1829, A1:11A 1830–1834, A1:12A 1835–1840, A1:13A
1841–1845. Död- och begravningsbok för Hudiksvalls stad F 1762–1785, Döda och begravda
1778. HLA, avskriftssamlingen volym 7, borgarmatrikel 1681–1864. Brun, S. (1952), s. 24.
37
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bouppteckningar och konkursakter.
38
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bouppteckningar och konkursakter.
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med handlarna i andra städer också gemensamma intressen att skydda och
arbeta för. Detta framkommer i den rad skrivelser som handlarna skickat in
till olika lokala, regionala och statliga organ. Sedan tidigare var handlarna
39
också organiserade i en handelssocietet, bildad år 1757. Ett annat exempel
är den gemensamma pensionskassa som handelssocieteten bildade år 1830
40
på initiativ av handlaren och fabrikören Jon Frisk.
Gruppen Hudiksvallshandlare präglades alltså till stor del av homogenitet
vad beträffar varifrån de kom och vid vilken ålder de började sin yrkesbana
som handlare. Vissa av handlarna tillhörde dock en släkt där handlareyrket
funnits inom familjen under en längre tid, vilket troligen innebar en fördel
för dem då de kunde ärva såväl ekonomiska tillgångar som olika handelskontakter.

Handlarnas sociala och ekonomiska status
För att ytterligare kategorisera handlarna som grupp ska nu först deras
sociala status studeras vilket görs genom att deras roll i stadens styre undersöks. Därefter kommer handlarnas ekonomiska förhållanden att undersökas i
tre olika avseenden.
Tidigare forskning om handeln i Norrland kring sekelskiftet 1800 har visat
att städernas ledande män, t.ex. rådmän, var köpmän i långt högre utsträck41
ning än vad som motiverades av deras andel av borgerskapet. Bland de
handlare som var innehavare av burskap som handlare i Hudiksvall under
42
åren 1800–1850 var minst nio valda till rådmän under samma period. Bland
dessa tillhörde i stort sett alla någon av de handlaresläkter som omnämnts
ovan. Olof Hörning och Georg Westman samt deras mågar Jonas Steinmetz
respektive Per Tröne och Anders Åström var alla rådmän. Olof Hörning kom
senare att bli vice borgmästare och Anders Åström blev vald till stadens
äldste år 1824 och sedan återvald år 1830. Vidare var också både fadern Jonas
och sonen P. E. Wallström rådmän. Den förstnämnda sändes också av borgerskapet till riksdagarna 1823 och 1828-30. De övriga två rådmännen var Per
Sundh och P. O. Norin där den senare även deltog under riksdagarna 1840–41,
43
1844–45, 1847–48 och 1850–51.
39

Brun, S. (1932), s. 204; Lundbäck, B-M. (1982), s. 52.
Brun, S. (1944), s. 63.
41
Nyström, M. (1982), s. 257. Se även Hanssen, B. (1978), s. 247. Hanssen påpekar dock
också vissa skillnader genom att hävda att ”I de agrara köpstäderna hade handel och ämbetsmannavärv brukat förenas hos samma personer. I det begynnande 1800-talets städer bildade
dock köpmän och ämbetsmän som regel två olika skikt vid sidan om varandra.” Andelen
handlare som var rådmän i andra städer har också undersökts av exempelvis Hörsell, A.
(1983), s. 77.
42
Några av handlarna fick ämbeten efter undersökningsperiodens slut, vilket inte räknats med
här. Se även Brun, S. (1944), s. 17–34.
43
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Hudiksvalls stads borgarmatrikel. Se även Brun, S. (1944),
s. 17–51.
40
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Förutom de redan nämnda posterna hade flera av Hudiksvalls handlare
andra viktiga uppdrag. Som exempel på detta kan nämnas att handlaren och
rådmannen Jonas Steinmetz blev ordförande för den drätselkommission som
skapades under 1820-talet. Handlarna Regnander och Pehr Wahlström valdes
till notarie respektive stadsfiskal 1839 och krono- och stadskassör 1849. Handlanden Olof Forslund var fattighusföreståndare fram till 1817. Anders G.
Forsströmsson blev rysk konsul 1844 och Johan Wahlström rysk vice konsul
44
år 1851.
Som framkommit ovan var det flera av de undersökta handlarna som hade
olika poster i stadens styre, men detta innebär inte att det var något som
kännetecknade gruppen handlare i stort. Istället rörde det sig om en mindre
grupp där några till och med var innehavare av flera olika ämbeten under sin
livstid. Flertalet av dessa tillhörde de släkter där handelsverksamheten gått i
arv. Till den större grupp handlare som inte hade någon framträdande position i staden styre eller hade några centrala poster hörde handlaren Lars
Petter Dahlbom.
Av tidigare forskning framgår att kvarlåtenskapen efter köpmän vid den
här tiden ofta låg mycket högre än efter andra yrkesutövare i städerna. Vidare hade handlarna till exempel relativt sett mer tjänstefolk, särskilt vad
45
beträffar drängar, än andra yrkesutövare i städerna. I denna studie finns inget
ytterligare utrymme att undersöka Hudiksvallshandlarnas ställning i jämförelse med andra yrkesgrupper. Däremot ska nu gruppen ytterligare studeras genom att handlarnas taxerade förmögenhet i form av hus, tomter,
deras inkomst av rörelse och antalet anställda handelsbetjänter sammanställs.
Tyvärr finns det ingen möjlighet att studera förmögenhetsvärden och inkomster av rörelse i början av undersökningsperioden eftersom taxerings46
längderna hade en annan utformning då. Inkomstuppgifterna har därför
undersökts för åren 1824, 1834 och 1844 medan fastigheternas taxeringsvärden har studerats under nedslagsåren 1834 och 1844. Detta innebär att det
inte går att följa någon utveckling över tid, vilket inte heller är det primära
syftet i denna delstudie. Som framgått genomgick handeln i Hudiksvall en
kris under 1830- och 1840-talet som fick till följd att en rad handlare gick i
konkurs. Detta innebär att det inte heller är meningsfullt att jämföra hur
handlarnas ekonomiska ställning utvecklades över tid eftersom krisen fick så
stora konsekvenser. En direkt jämförelse över tid är också svår eftersom
gruppen handlare i sig förändrades, det vill säga det var inte samma handlare
som var aktiva år 1800 som år 1846. Tyngdpunkten i nedanstående undersökning kommer därför att ligga på att undersöka om det går att urskilja
44

HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Hudiksvalls stads borgarmatrikel. Se även Brun, S. (1944),
s. 17–51. För kommentarer kring Hudiksvallshandlarnas ämbetsposter, se även Jonsson, I.
(1994), s. 82–83.
45
Nyström, M. (1982), s. 357.
46
Det går inte att urskilja inkomster av rörelse, fastighetsvärde med mera.
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olika grupperingar av handlare som hade tydligt skilda ekonomiska förhållanden. Samtliga delstudier som presenteras nedan omfattar av förklarliga skäl
endast de handlare som var verksamma under respektive nedslagsår och inte
samtliga 92 handlare under perioden.
Vad beträffar handlarnas fastighetsinnehav så har tidigare forskning pekat
på att bebyggelseutvecklingen visar att köpmännen tillhörde stadens mer väl47
bärgade invånare. En genomgång av handlarnas bevarade konkursakter och
bouppteckningar från undersökningsperioden visar att det fanns stora likheter
handlarna emellan. Fastighetsinnehavet utgjordes i stort sett alltid av en gård
inne i Hudiksvall och en stor andel av handlarna ägde också en lada och
hagar i den så kallade borgarjorden samt en sjöbod. Det var också relativt
vanligt att man ägde en humlegård och/eller en kryddgård. Förutom detta så
fanns det handlare som var innehavare av mer än en gård eller tomt i staden,
som hade flera olika slags bodar med mera och några ägde också gårdar
48
utanför staden. Hur omfattande och värdefull handlarnas fasta egendom var
kunde därmed variera kraftigt.
Bland de handlare som bodde i en typisk handelsgård av relativt enkel typ,
vilka inte kunde jämföras med de stora byggnader som exempelvis handelssläkterna Tröne och Steinmetz hade uppfört, fanns Lars Petter Dahlbom.
Huvudbyggnaden, som hade tillkommit på 1790-talet, bestod av en lång envåningslänga och några större förändringar genomfördes inte under 1800talets första hälft. Däremot är det värt att notera att gården hade ett bra läge
där den låg vid stadens verkliga huvudgata, Östra Storgatan. I likhet med vad
som har beskrivits ovan kombinerade Dahlbom handelsverksamheten med
ett stort inslag av självhushållning. Vid handlarens död år 1848 omfattade
gården en sjöbod, en bod med vagnslider, två stycken kryddgårdar, två jordägor om 3 tunnland och 14 kappland samt lada och hagar i borgarjorden.
49
Dessutom ägde han 4 stycken kor, en gris och en häst.
Som framgår i tabell 6.2 fanns det stora variationer i hur handlarnas innehav av fastigheter värderades enligt taxeringslängderna. Det lägsta värdet låg
år 1834 på 67 Rd banco och det högsta på 19 200 Rd banco. Medelvärdet var
50
ca 4 000 Rd banco. År 1844 varierade värdena mellan 118 Rd banco och
13 880 Rd banco. Under båda de undersökta åren fanns en mindre grupp hand-

47

Rentzhog, S. (1986), kap. II; Jonsson, I. (1994), s. 76–77.
HLA, Hudiksvall stadsarkiv, bouppteckningar och konkursakter.
49
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bouppteckning F II: 13 nr 26–27, Lars Petter Dahlbom, död
1848. Se även bouppteckningar från handelsrörelsens tidigare innehavare; F II: 2 nr 26 Lars
Dahlbom död 1756, F II: 5 nr 93 Petter Högberg död 1802. Uppgifterna har tidigare presenterats
i Jonsson, I. (1994), s. 77–78.
50
Uppgifterna kan jämföras med de uppgifter som finns om handlarnas fastighetsinnehav i
Eskilstuna. År 1830 var Eskilstunahandlarnas genomsnittliga fastighetsvärde ca 2 200 Rd
banco. Hörsell, A. (1983), s. 79.
48
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Tabell 6.2 Taxeringsvärdet för Hudiksvallshandlarnas fastigheter år 1834
och 1844.
Värde Rd banco
0–1000
1001–5000
5001–10000
10001–15000
15001–20000
Summa

Antal handlare 1834
6
13
8
2
1
30

Antal handlare 1844
11
13
7
3
0
34

Källa: HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bevillnings- och taxeringslängder år 1834 och 1844 .
Anmärkning: Taxeringslängderna har jämförts med de övriga förteckningar över antalet
handlare som finns i stadsarkivets material. I tabellen har endast de handlare som finns med
både i taxeringslängden och i dessa listor räknats med. Övriga var troligtvis inte verksamma
som handlare vid det aktuella tillfället. Att det fanns personer med burskap som handlare, men
vilka inte var verksamma handlare framgår av förteckningarna över verksamma handlare.

lare som utmärkte sig genom att ha ett betydligt större fastighetsinnehav än
de övriga. Detta är särskilt tydligt i 1834 års taxering. Går man in och studerar vilka handlare det var som tillhörde de mer förmögna återkommer
många av de namn som tidigare uppmärksammats för att tillhöra handlarsläkter och för innehav av olika ämbetsposter. År 1834 var, enligt taxeringslängden, P. Tröne den handlare som hade det i särklass högst värderade fastighetsinnehavet. Därefter kommer Carl Steinmetz, och P. E. Wallström och efter
dem Hällberg, Molén, Nordin, Norin, J. Steinmetz, Söderström, J. Wallström
och Anders Åström. Tio år senare, år 1844, utmärker sig delvis samma personer.
De handlare som då hade de högst värderade fastigheterna var Jon Steinmetz
samt Per Trönes och Nils Hällbergs änkor. Därefter kom P. E. Wallström,
Forströmsson, Hossell, Söderström, Johan Steinmetz, O. Forslunds änka, och
51
Anders Åström. C. Steinmetz, Molén och Nordin hade samtliga gått i kon52
kurs.
Slutsatsen blir därmed att det fanns stora skillnader mellan handlarnas
ekonomiska situation med avseende på värdet av deras fastigheter. En mindre
grupp var klart rikare än de övriga, vilket dock inte förhindrade att flera av
dem ingick i den grupp som gick i konkurs under undersökningsperiodens
53
senare del.
Går man vidare och studerar handlarnas inkomst av rörelse under de tre
nedslagsåren 1824, 1834 och 1844 framkommer delvis samma mönster som
ovan, men konsekvenserna av konkurserna i slutet av undersökningsperioden

51

Av taxeringslängden framgår inte att det var Anders Åströms änka, vilket måste ha varit
fallet då Åström avled år 1842.
52
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, förteckning över konkursakter.
53
Flera av de fastigheter som de mest förmögna handlarna ägde är också uppkallade efter
handelssläkternas namn, exempelvis Wallströmska gården, Steinmetzska gården, Tröneska
gården.
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Tabell 6.3 Hudiksvallshandlarnas taxerade inkomst av rörelse år 1824, 1834
och 1844.
Taxerad inkomst Rd banco
0–250
251–500
501–1000
1001–1500
1501–2000
2001–2500
Summa

1824
2
9
6
0
1
1
19

1834
6
19
5
0
0
0
30

1844
14
19
1
0
0
0
34

Källa: HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bevillnings- och taxeringslängder år 1824, 1834 och
1844.
Anm.: Taxeringslängderna har jämförts med de övriga förteckningar över antalet handlare
som finns i stadsarkivets material. I tabellen har, i likhet med ovanstående tabell om fastighetsvärde, endast de handlare som finns med både i taxeringslängden och i dessa listor räknats
med. Övriga var troligtvis inte verksamma som handlare vid det aktuella tillfället. Att det
fanns personer med burskap som handlare, men som inte var verksamma handlare framgår av
förteckningarna över verksamma handlare.

blir betydligt tydligare. Under år 1824 utmärkte sig Per Tröne och Jon Steinmetz genom att ha betydligt högre inkomst av sina rörelser än övriga
54
handlare. Tio år senare var skillnaderna mellan handlarna inte lika stor, men
även fanns det en grupp med relativt höga inkomster. Dessa var Forsströms55
son, Hällberg, C. Steinmetz, P.E. Wallström och Anders Åström. År 1844
hade som redan nämnts flera av de större handlarna gått i konkurs och fler
verkar ha påverkats av ett svårare handelsklimat. Den enda handlare som nu
56
utmärker sig i jämförelse med de övriga är Forsströmsson. Även om de
ekonomiska skillnaderna inom handlargruppen inte är lika tydliga här som i
studien av gruppens fastighetsinnehav så återkommer återigen samma personer som tidigare utmärkt sig. Vidare kan vi konstatera att handlare Dahlbom
tillhörde den stora grupp handlare som hade en inkomst mellan 251 och 500
57
riksdaler banco.
För att få ytterligare information om eventuella skillnader inom stadshandlargruppen har också antalet handelsbetjänter för varje handlare under58
sökts. Som nämndes ovan har tidigare forskning pekat på att städernas
handlare tillhörde den yrkesgrupp i städerna som hade flest antal anställda
under den aktuella tiden. Innan resultatet av denna undersökning presenteras
ska något sägas om vilka som arbetade som betjänter hos handlarna. Vid en
genomgång av ett par taxeringslängder där namnen på de anställda handels54

HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bevillnings- och taxeringslängd 1824.
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bevillnings- och taxeringslängd 1834.
56
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bevillnings- och taxeringslängd 1844.
57
För fler uppgifter om släkten Dahlboms inkomster, se Jonsson, I. (1994), s. 81.
58
Naturligtvis kunde handlarna också ha anställda drängar och pigor i hushållet. Ett exempel
på detta framgår av Jonas Steinmetz konkursakt. Enligt den var Steinmetz skyldig två drängar
och tre pigor lön för deras arbete. Se HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, konkursakt, Jonas
Steinmtez. Se också Nyström, M. (1982), s. 357.
55
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betjänterna och bodgossarna finns med framgår att flera personer av dessa
återfinns bland dem som senare under perioden själva blev innehavare av
59
burskap för handel. Det är därför troligt, vilket också verkar logiskt, att
många började som betjänt för att sedan starta eller överta en handelsverksamhet eller bli kompanjon med den handlare som man tidigare arbetat hos.
Resultatet av studien av antalet anställda visar att det under samtliga år
fanns en grupp handlare som utmärkte sig genom att ha två eller i något en60
staka fall fler anställda som handelsbetjänter. Jämförs uppgifterna från 1830talet med ovanstående uppgifter om fastighetsinnehav och taxerad inkomst
av rörelsen så framgår att samma personer som där låg högre än de andra
också var de som hade flest anställda. År 1834 hade 10 handlare två eller flera
handelsbetjänter. Denna grupp bestod av de redan vid ett flertal tillfällen
nämnda; Forströmsson, Hossell, Hällberg, Norin, P. E. Nordin, C. Steinmetz,
Johan Wallström P. E. Wallström, J. P. Wallström och Anders Åström. Av de
övriga handlarna hade fyra ingen handelsbetjänt och 16, en anställd. Bland
de senare kan nämnas handlare Dahlbom som under åtminstone delar av
61
undersökningsperioden hade en verksam handelsbetjänt.
Undersökningen av antalet anställda bekräftar resultatet från övriga delstudier att det fanns en grupp handlare som utmärkte sig både genom sin
62
ekonomiska och sociala status. Som kontrast till detta kan man konstatera
att handlarnas liv inte alltid var en dans på rosor, vilket bland annat framgår
av Pontus J. Sandmans, Anders Jacob Lundhs och Iggströms öden. Sandman
blev enligt uppgift vansinnig år 1845 och dog 12 år senare i Uppsala, 41 år
63
gammal. Lundh dog på fattighuset år 1827 och Iggström beskrivs i 1844 års
64
taxeringslängd som ”urfattig”.

Handlarnas huvudsakliga handelsverksamhet
Som framgick av kapitel två har tidigare forskning beskrivit handeln i såväl
Hudiksvall som andra liknande städer som osorterad, det vill säga att handlarna inte var specialiserade på en viss sorts varuhandel. Det finns ingen an59

HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bevillnings- och taxeringslängd år 1822 och år 1840.
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, förteckningar över antalet handlare och anställda bokhållare
och handelsbetjänter, år 1829–1846.
61
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, förteckning över antalet handlare och anställda bokhållare
och handelsbetjänter, år 1834.
62
Resultatet kan jämföras med Hörsells undersökning av hantverkare och handlare i Eskilstuna. Även här framgår att det fanns tydliga skillnader mellan handlarna vad beträffar antalet
anställda och fastighetsinnehav. Enligt Hörsell fanns det i början av 1800-talet en tydlig
uppdelning mellan fattiga och förmögna handlare, medan denna uppdelning vid en jämförelse
mellan handlarnas och hantverkarnas situation år 1830 snarare måste anses gå mellan välbärgade och förmögna handlare. Hörsell, A. (1983), s. 81.
63
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Hudiksvalls stads borgarmatrikel.
64
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Hudiksvalls stads borgarmatrikel respektive bevillnings- och
taxeringslängd 1844.
60
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ledning att ifrågasätta detta i stort, men samtidigt kan man konstatera att det
eventuellt fanns ett par undantag rörande några personer som inte tituleras
med den mer generella titeln handlare. I staden fanns en viktualiehandlare
som hette Pehr Envall med burskap från 1829 och år 1838 fick Esbjörn
Blomgren burskap som smideshandlare. Båda dessa personer bär dessa titlar
65
i olika förteckningar och taxeringslängder. Vidare fick, enligt borgarför66
teckningen, också en läderhandlare som hette Carl Asp burskap år 1823. Då
dessa utgör de enda undantagen finns det därmed inget som pekar på att
någon ökad specialisering mellan handlarna ägde rum under undersöknings67
perioden.
I övrigt visar de förteckningar över verksamma handlare som finns från
perioden 1826 och 1829–1846 att en klar majoritet av handlarna bedrev
enskilda bolag, men att det också förekom att de bedrev gemensamma firmor. Bland de senare fanns bröderna Lars Petter och Jonas Dahlbom som,
vilket beskrivits tidigare, gemensamt övertog sin styvfar Pehr Högbergs
verksamhet. Jonas bildade år 1823 eget hushåll och kom därmed inte längre
att bedriva verksamheten tillsammans med sin bror som i fortsättningen
förde handelsrörelsen vidare med hjälp av sin mor. Bland övriga gemensamma
firmor kan ”Wallströms Enka & Son” och ”O Forslund & Co” nämnas. Det
68
förekom också att handlarna bytte samarbetspartner under åren.
Sammanfattningsvis har detta avsnitt visat att Hudiksvallshandlarna ur
vissa avseenden var en homogen grupp, men att det också fanns stora skillnader. Homogeniteten består av att en klar majoritet av handlarna var födda i
staden eller dess närmaste omgivning samt att det fanns en relativt tydlig
enhetlighet vad beträffar vid vilken ålder handlarna beviljades burskap.
Dessutom hade alla de undersökta personerna, med ett par undantag, titeln
handlare vilket tyder på att de bedrev osorterad handel. Av materialet framgår dock att en grupp handlare redan från början hade en något annan utgångspunkt än de övriga då de antingen hade fäder eller svärfäder som var
handlare.
Flera av handlarna hade det gemensamt att de tillhörde stadens ledande
skikt, men samtidigt var denna grupp begränsad då flera av dem var innehavare av flera ämbeten under sin livstid och många gånger var släkt med
varandra. I sammanställningen av handlarnas ekonomiska situation framgick
dels att det fanns stora skillnader inom handlarkollektivet, dels att det till stor
del var samma handlare som tillhörde de mer välbeställda som också satt i
staden styre och som nämnts, många gånger var släkt med varandra. I Hu65

HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Hudiksvalls stads borgarmatrikel; HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bevillnings- och taxeringslängder.
66
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Hudiksvalls stads borgarmatrikel.
67
I en utökad studie skulle det vara möjligt att närmare studera de förteckningar över handlarnas varulager som finns i de bevarade konkursakterna och bouppteckningarna, vilket skulle
kunna ge ytterligare detaljinformation om vilka varor respektive handlare handlade med.
68
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, förteckningar över antalet handlare och anställda, år 1829–1846.
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diksvall fanns under 1800-talets första hälft ingen adel. Vid sidan av mindre
grupper som tillhörde prästståndet respektive gruppen ofrälse ståndspersoner
så utgjorde de mer förmögna handlarna en stor del av stadens ekonomiska
och sociala elit.
En av de personer som ur flera perspektiv alltså kan anses representera
den relativt stora grupp av medelstora Hudiksvallshandlare är Lars Petter
Dahlbom. Han bedrev, i likhet med en stor majoritet av övriga handlare, en
osorterad handel och hade åtminstone periodvis hjälp av en handelsbetjänt.
Både handlarens inkomst av rörelsen och dennes gård kan anses utmärka den
genomsnittliga handlaren. Vidare hade han inte någon mer betydelsefull roll
i stadens styrelse, vilket som framgått, var något som utmärkte den mer
välbeställda delen av Hudiksvallshandlarna. Vad som dock troligen utgjorde
en fördel för Dahlbom var att hans handelsrörelse byggts upp under en
längre tidsperiod då handelsrörelsen förts vidare genom arv och äktenskap
sedan mitten av 1700-talet. Detta gav troligen en viss stabilitet, bland annat
med tanke på att sociala och affärsmässiga relationer hade en central roll i
denna tidigmoderna handel.

Handlarnas marknadsområden
I följande avsnitt behandlas frågan om var köpmännen köpte och sålde sina
varor. Källmaterialet utgörs till stor del av boupptecknings- och konkursmaterialet eftersom det, vilket tidigare nämnts, förutom i undantags- fall inte
finns något annat bevarat material såsom räkenskaper som mer direkt kan
69
beskriva den verksamhet som köpmännen bedrev. Då köpmännens handelskontakter med landsbygdsbefolkningen i det egna närområdet är relativt kända
sedan tidigare har tyngdpunkten lagts på den handel Hudiksvallshandlarna
bedrev med andra regioner. Som tidigare framkommit behandlar avhandlingen inte Hudiksvallshandlarnas verksamhet i den egna staden närmare då
fokus ligger på den varudistribution som ägde rum i ett regionalt sammanhang mellan Hälsinglands städer och landsbygd samt övriga landet.

Hudiksvallshandlarnas verksamhet på den omkringliggande
landsbygden
Som redan framkommit i avhandlingen har tidigare forskning och då främst
Inger Jonssons forskning om Dahlboms handelsrörelse tydligt visat att
handeln med landsbygdsbefolkningen i de omkringliggande socknarna utgjorde en viktig del i Hudiksvallköpmännens verksamhet. Landbygdsbefolkningen köpte olika typer av köpvaror, spannmål med mera och betalade an69

Som tidigare nämnts har Inger Jonsson (1994) studerat bevarat arkiv material efter det
Dahlbomska ”handelshuset”.
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tingen med kontanter eller med varor, främst linnevävnader, men också bland
annat olika typer av viktualievaror. Handeln med dessa varor var central i
köpmännens verksamhet och de var därmed beroende av detta utbyte av
varor. Som nämnts förekom det att Hudiksvallshandlare som Dahlbom mer
eller mindre fungerade som förläggare i förhållande till vissa linnepro70
ducenter.
Flera forskare som studerat enstaka köpmäns bouppteckningar har pekat
på att kredithandeln kunde innebära att stadshandlarna hade fordringar på
hundratals personer bosatta på landsbygden. Ett exempel som finns nämnt är
handlare Hällberg som enligt bouppteckningen hade fordringar på 732 per71
soner på landsbygden. Förteckningarna över stadshandlarnas skulder och
fordringar som finns i de konkursakter och bouppteckningar som undersökts
här bekräftar bilden av att landsbygdsbefolkningen utgjorde en stor del av
stadsköpmännens kunder. En stor andel av köpmännen hade alltså hundratals
fordringar hos landsbygdsbefolkningen, men det fanns också de med betyd72
ligt färre fordringar eller i stort sett inga alls.
Det centrala här är dock att lyfta fram den geografiska utbredning som
stadshandlarnas handel på landsbygden hade. Av fordringsförteckningarna i
källmaterialet framgår att Hudiksvallköpmännens kunder på landsbygden
dominerades av personer bosatta i norra Hälsinglands socknar. För det första
fanns det en stark koncentration till de, i förhållande till Hudiksvall, mest
närbelägna socknarna. För det andra kan man konstatera att en klar majoritet
av kundkretsen var bosatta inom ett område som har en klar begräsning
söderut. Relativt många av handlarna redovisar några kunder i Arbrå socken,
men det finns mycket få exempel på kunder från Bollnäs socken som ligger
söder om Arbrå. I kusttrakterna är gränsen söderut lika klart markerad. Det
var ovanligt att handlarna hade fordringar till personer bosatta på landsbyg73
den söder om Enånger. Orsaken till att kundkretsen var så geografiskt
avgränsad kan förstås förklaras utifrån de geografiska avstånden. De personer som bodde söder om Arbrå respektive Enånger hade närmare till Söderhamns stad. En annan förklaring ligger i den juridiska uppdelning i två
handelsområden, vilken nämndes i kapitel tre, som fanns fram till år 1788
och som innebar att marknaderna i respektive handelsområde var förbehållen
var sin av områdets två städer. Denna uppdelning kan ha levt kvar av hävd,
men det är också tydligt att den indelning som handelsområdena innebar
hade börjat luckras upp under 1800-talets första hälft eftersom personer i
Järvsö, som tidigare tillhört Söderhamns handelsområde, förekommer i stor
74
utsträckning bland Hudiksvallshandlarnas fordringar. Detta kan förklaras
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Jonsson, I. (1994).
Brun, S. (1944), s. 83. Se även Nyström, M. (1982), s. 358, not 135.
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HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bouppteckningar och konkursakter åren 1800–1846.
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HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bouppteckningar och konkursakter åren 1800–1846.
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HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bouppteckningar och konkursakter åren 1800–1846.
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genom att Skästra marknaden i Järvsötrakten tidigt fick status av en gemensam marknad för både Söderhamns och Hudiksvalls köpmän.
Vad beträffar förekomsten av handelskontakter norr om Hudiksvall så är
75
den gränsen lika klar som den söderut. Förklaringen till detta ligger sannolikt i att socknarna norrut hade relativt nära till Sundsvall, vilket troligen
innebar att Hudiksvall inte utgjorde något lockande alternativ. I jämförelse
med detta är gränsen västerut mot Jämtland och Härjedalen inte lika tydlig
76
eftersom flera av handlarna hade fordringar där. Genom forskning om bondehandel i Jämtland vet vi också att handelskontakterna mellan Hälsingland
och Jämtland var väl utbyggda och att det skedde ett omfattande varuutbyte
77
framför allt i gränstrakterna mellan de två landskapen.
Stadshandlarnas handel med den omkringliggande landsbygden hade
alltså vissa relativt klara geografiska gränser vad beträffar majoriteten av
deras kundrelationer, men detta område var relativt stort och omfattade hela
norra delen av Hälsingland. Detta innebar i sin tur att stadshandlarnas handelsverksamhet krävde att de genomförde upprepande resor inom detta område.
Detta framgår tydligt av följande skildring som utgör en sammanställning av
Hudiksvallshandlaren Nils Högbergs dagboksanteckningar. Visserligen är
dessa från år 1786, men mycket talar för att handlarens verksamhet även
under 1800-talets första hälft byggde på att handlaren gjorde återkommande
resor på landsbygden.
Årets affärer började vid trettondagsmarknaden i staden. Detta var en
frimarknad, vilket innebar att borgare från olika orter fick bedriva
handel där. I slutet av januari begav sig Högberg på årets första handelsresa till Delsbo, Bjuråker, Norrbo och Forsa. Under resan köpte
han buldan, smalväv, bredväv, bolsterväv och smör. Redan innan
Högberg kom hem från denna resa hade förberedelserna för den stora
vinterresan till Sala marknad och Stockholm redan gjorts. Vävstycken
hade manglats, uppmäts och numrerats. Den 2 februari skickades tre
forbönder iväg med lass till Sala och fem dagar senare påbörjade två
forbönder sin resa till Stockholm. Efter det att Högberg återkommit
från sin Delsbo resa sändes den 9 februari ytterligare fyra forbönder
till Stockholm. Då marknaden i Sala öppnades den 14 februari var
Högberg där. Han sålde vävnader och köpte linfrö, vetemjöl, kringlor,
hagel, lås spadar, tråd och andra småsaker. Efter markandens slut fortsatte Högberg till Stockholm där han stannade till den 6 mars. I Stockholm hade Högberg en gammal kund, Abraham Keuser & Co,78 som
brukade köpa hans vävnader. Förutom vävnaderna sålde han också
smör och skinn samt köpte in bl.a. kläde, gotlandströjor, filtmössor,
handskar, ullstrumpor, bröstdroppar, knappar, band, kork och socker.
75

HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bouppteckningar och konkursakter åren 1800–1846.
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bouppteckningar och konkursakter åren 1800–1846.
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Olofsson, S. (2002); se även hans kommande avhandling.
78
Antagligen egentligen Keijser & Co. Denna köpman finns även omnämnd som lärftkrämare
i Utterström, G. (1957), not 157, s. 396.
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När Högberg återkom från Stockholm var marsmarknaden i Hudiksvall över och nu vidtogs förberedelserna för en resa till Hudiksvallsbornas bytesplats i Bjuråker. Den 27 mars var Högberg själv i Bjuråker
och han stannade i två dagar. Under april och maj genomfördes inga
resor, men den 29 maj åkte han till Delsbo och Norrbo. Den 11 juni
åkte han sedan återigen ut på resa för att besöka handelsbönder i
Bergsjö, Gnarp, Jättendal, Harmånger och Rogsta. Under sommaren
reste Högberg återigen till Stockholm. Han färdades per båt och anlände någon gång i juli. Även denna gång sålde han ett stort parti vävnader till Abraham Keuser & Co. De egna inköpen bestod av samma
varor som under vinterbesöket, men också av kaffe, lybsk medvurst,
krut och ett flertal kryddor. I augusti var Högberg återigen på handelsresa och besökte då Jättendal, Nordanstig, Delsbo och Färila. I början
av september åkte han återigen till Stockholm där han nu stannade i 43
dagar. Han sålde som vanligt vävnader, men nu också smör till Abraham Keuser & co. Inköpen bestod av ungefär samma varor som förra
gången, men också franskt vin, några pipor samt tekoppar och porslinstallrikar. Före årets slut hann Högberg med ytterligare några handelsresor inom Hälsingland. Dels besökte han Ljusdal, dels den stora
Luciemässmarknaden i Färila, som alltsedan år 1622 hade varit förbehållen Hudiksvalls borgerskap.79

Som framgår av dagboksanteckningarna befann sig handlaren nästan ständigt på resor i och utanför Hälsingland. Vidare framgår det hur hans verksamhet omfattade en handel i två riktningar där linnevaror respektive andra
varor såldes och köptes på Hälsinglands landsbygd respektive Stockholm
och på andra marknader i Mellansverige. Som tidigare konstaterats måste det
ha krävts både kunskap och olika typer av resurser i form av exempelvis
personliga kontakter på det lokala planet för att organisera en sådan verksamhet.

Köpmännens handel med personer och företag i Stockholm
I de föregående kapitlen har det framkommit att Stockholm var en viktig
handelsort för såväl Hudiksvalls köpmän som de olika typer av handlare som
var bosatta på landsbygden. I Stockholm såldes de linneprodukter som man
80
köpt upp, fått i handelsutbyte eller producerat själv i Hälsingland. Detta
förhållande stämmer också bra med vad tidigare forskning om bland sörköriet i Ångermanland visat.
I Stockholm fanns under undersökningsperioden endast en frimarknad,
höstmarknaden i september/oktober, där andra personer än Stockholms eget
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Från Brun, S. (1952), s. 23–32. En liknande sammanfattning finns i Lundbäck, B-M. (1982),
s. 50–51.
80
Jonsson, I. (1994), s. 96–103.
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Kramhandel i Stockholm under 1800-talets första hälft. Stockholms stadsmuseum.
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borgerskap kunde sälja sina varor. Stockholmsborgarna själva utnyttjade inte
marknaden särskilt väl utan bedrev en stor del av sin handel i vanliga försälj82
ningsbodar. Däremot betraktades marknaden av övriga städers borgare och
allmogen som kanske den viktigaste i landet och de utgjorde en stor del av
83
de personer som stod för försäljningen under den tid marknaden pågick.
Tidigare forskning och samtida källor visar dock att Hudiksvallsköpmännens
besök i Stockholm inte var begränsade enbart till marknadsdagarna. Resor
företogs även under andra delar av året och man gjorde då upp affärer med
Stockholms borgare, bland annat lärftkramhandlare.
Att Stockholm var en mycket betydelsefull handelsort för Hudiksvallshandlarna under hela 1800-talets första hälft framgår av de förteckningar över
skulder och fordringar som finns i de undersökta konkursakterna och bouppteckningarna. Diagram 6.3 visar att alla handlare utom en, vars konkursakter
har studerats, hade skulder till personer och företag i Stockholm. Hälften av

Antal handlare

Diagram 6.3 Antal skulder som Hudiksvalls köpmän sammanlagt hade hos
personer/företag i Stockholm 1800–1846.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

A n ta l h a n d la re e n lig t
k o n k u rs a k te rn a
A n ta l h a n d la re e n lig t
b o u p p te c k n in g a rn a

0

1 -1 0

1 1 -2 0

2 1 -3 0

3 1 -4 0

A n ta l sk u ld e r

Källa: HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Rådhusrätt och magistrat, bouppteckningar och konkursakter 1800-1846, se bilaga 1.
Anmärkning: Bland de köpmän som enligt bouppteckningarna saknade skulder i Stockholm
är det i fem fall oklart om handlarna hade några skulder alls eftersom några anteckningar om
skulder inte finns med i respektive bouppteckning. Vidare finns det i två fall bara summor
angivna, vilket innebär att det är oklart var borgenärerna ifråga var bosatta. I ett fall framgår
inte personernas hemort och i ett fall är det klart att handlaren hade skulder, men det finns
ingen skuldförteckning.
81

Lindberg, E. (2001), s. 105–106. Förutom höstmarknaden hölls också en julmarknad i
staden, men den hade inte status som frimarknad.
82
Lindberg, E. (2001), s. 105–107.
83
Lindberg, E. (2001), s. 105–107. Utomstående borgares deltagande på marknaderna framgår
av bevarade förteckningar över marknadsståndpenningar, men det går ej att utläsa varifrån i
landet dessa personer kom. Allmogens besök på Stockholms marknader lämnar inga spår i
dessa källor eftersom de var befriade från ståndpengar. Lindberg, E. (2001), s. 106.
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dessa handlare hade dessutom fler än 20 olika sådana affärsförbindelser. Även
i bouppteckningarna är antalet skulder i Stockholm omfattade, men mindre i
relation till konkursakterna, vilket bör bero på att den handelsverksamhet
dessa speglar många gånger inte var lika aktiv och att många affärsrelationer
därmed redan hade slutförts.
Som framgår av diagram 6.4 var antalet fordringar som Hudiksvallsköpmännen hade hos personer och företag i Stockholm betydligt färre än
antalet skulder. En förklaring till detta bör vara att vid tiden för konkursakternas upprättande så hade så många fordringar som möjligt krävts in för
att förhindra konkurs. Att antalet skulder så kraftigt överstiger antalet
fordringar kan dock också vara ett mått på hur omfattande Hudiksvallshandlarnas inköp respektive försäljning av varor i Stockholm var och hur
handeln organiserades. Om detta är fallet så skulle resultatet visa på att den
verksamhet köpmännen i Hudiksvall bedrev i större utsträckning byggde på
att de blev skuldsatta hos Stockholms köpmän och producenter än att de
hade ett finansiellt övertag på dessa i form av fordringar. Detta kan i sin tur
ha bidragit till att Hudiksvallshandlarna försattes i konkurs.
De skulder som Hudiksvallshandlarna hade i Stockholm och som redovisats ovan torde ha uppkommit av främst tre orsaker. För det första genom att
handlaren köpt varor på kredit, vilket var det dominerande sättet att göra af-

Diagram 6.4 Antal fordringar som Hudiksvallshandlare sammanlagt hade
hos personer/företag i Stockholm 1800–1846.
30

Antal handlare

25
20

Antal handlare enligt
konkursakterna

15

Antal handlare enligt
bouppteckningarna

10
5
0
0

1-3

3-6

Antal fordringar

Källa: HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Rådhusrätt och magistrat, bouppteckningar och konkursakter. Se bilaga 1.
Anmärkningar: Bland de handlare som enligt bouppteckningarna hade noll fordringar i
Stockholm finns det i fyra fall bara summor antecknade, vilket innebär att det är oklart var
gäldenärerna var bosatta. Vidare finns det i två fall fordringar, men för vilka en förteckning
saknas.
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färer på under den aktuella tiden. För det andra genom att handlaren hade
lånat pengar av den aktuella personen eller företaget. En tredje möjlighet är
att handlaren erhöll kontant förskottsbetalning på utlovade leveranser av
varor. För att med säkerhet fastställa att skulderna står för inköp som Hudiksvallshandlaren gjort är det nödvändigt att gå igenom de kravbrev som
fordringsägarna sammanställt till konkursförvaltarna. Detta har, av tidsmässiga
skäl, inte gjorts i den här studien. En möjlighet är också att skulderna uppkom
då Hudiksvallshandlarna mötte affärsidkare vid olika marknader utanför
Stockholm. Tidigare forskning har pekat på att det förekom att Stockholms
84
borgare reste ut i landet för att köpa upp varor, men att detta var ovanligt.
I tabell 6.4 har titlarna, i de fall sådana finns angivna, på de personer som
Hudiksvallshandlarna sammanlagt hade skulder till sammanställts. Resultatet
visar att grosshandlarna utgjorde den klart största gruppen bland dessa. Av
alla skulder var 28 procent till någon med titeln grosshandlare. Grosshandlargruppen består av ett stort antal personer, men en, grosshandlare Bergman,
85
utmärker sig genom att ha kontakt med ett flertal av Hudiksvallshandlarna.
Utmärkande för grosshandel brukar vara att deras verksamhet inte
innefattar försäljning direkt till konsumenter, men tidigare forskning har
visat att grosshandlare också kunde bedriva detaljhandel och även egen tillverkning. I övrigt kunde grosshandelsverksamheten vara mer eller mindre
specialiserad på vissa varor, på att förmedla varor från en enskild producent
86
eller på att tillhandahålla detaljister krediter. Att grosshandlarna utgjorde en
stor del av handlarnas kontakter i Stockholm stämmer bra med tidigare
forskning, som hävdat att varuleveranserna till Norrland fram till mitten av
1800-talet dominerades av grosshandlare i Stockholm och Gävle. Större gross87
handelsföretag etablerades inte förrän på 1870-talet i bland annat Sundsvall.
Vidare hade Hudiksvallshandlarna kontakt med en rad personer som enligt deras titlar var specialiserade på olika typer av handel. Av tabellen framgår att det framför allt rörde sig om kryddkramhandlare, tobakshandlare samt
lin- och lärfthandlare. Även här förekommer många olika slags personer,
men några av dem som förekommer i materialet hade kontakt med ett flertal
av Hudiksvallshandlarna. Bland dessa märks särskilt linkramhandlare
88
Lidbeck. Hur specialiserat Stockholmshandlarnas varuutbud var är svårt att
säga. Det kan ha förekommit att dessa handlare sålde andra varor, men rimligt89
vis bör en stor del av deras handel ha utgjorts av de varor som titeln antyder.
Detta innebär i sin tur att dessa varor utgjorde viktiga handelsvaror för
Hudiksvallshandlarna.
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Lindberg, E. (2001), s. 105, 107.
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bouppteckningar och konkursakter åren 1800–1846.
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Sandgren, F. (1999), s. 87.
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Sandgren, F. (1999), s. 87.
88
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bouppteckningar och konkursakter åren 1800–1846.
89
För en undersökning av detta, se Lindberg, E. (2001), kapitel 5–7.
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Tabell 6.4 Angivna titlar på de personer Hudiksvallshandlarna sammanlagt
hade skulder till i Stockholm 1800–1846.
Titel
Antal
%
Grosshandlare
89
28
Fabrikörer
54
17
Sidenfabrikörer
21
7
Klädesfabrikörer
10
3
Porslinsfabrikörer
10
3
Sockerfabrikörer
9
3
Bandfabrikörer
3
<1
Tobakshandlare
20
6
Kryddkramhandlare
16
5
Lärftkramhandlare
11
3
Linkramhandlare
10
3
Järnkramhandlare
8
3
Viktualiehandlare
6
2
Vinhandlare
3
<1
Siden- och klädeshandlare
2
<1
Handlarea
8
3
Övriga handlareb
4
<1
5
2
Hantverkarec
Källarmästare
9
3
Bryggare
2
<1
Brukspatronerd
8
3
Mekaniska barnspinneriet
2
<1
Övrigae
6
2
Summa
316
100
Källa: HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Rådhusrätt och magistrat, bouppteckningar och konkursakter, se bilaga 1.
Anmärkning: Ett stort antal av de personer som anges i bouppteckningarnas och konkursakternas skuldförteckningar saknar titel och finns därför inte med här. Indelningen har gjorts för att
tydligt visa Hudiksvallshandlarnas handelskontakter. För en närmare presentation av hur
Stockholms borgarklass delades in i olika klasser, se Lindberg, E. (2001), s. 54.
a
I gruppen handlare ingår de med ospecificerade titlar, de med titeln kramhandlare samt en
hökare. b I övriga handlare ingår yllehandlare, tennhandlare, glashandlare, läderhandlare. c I
hantverkare ingår sadelmakare, garvare, färgare, snörmakare och hattmakare. d I gruppen
brukspatroner har flera identifierats som ägare till socker respektive porslinsbolag. e I gruppen
övriga ingår sex personer med följande titlar kapten, stadsmajor, doktor, bokhållare, apotekare,
borgare.

Förutom de olika handlarna hade Hudiksvallshandlarna också direkt kontakt med en rad fabrikörer. Antalet olika fabrikörer är relativt stort, men av
materialet framgår att flera av Hudiksvallshandlarna köpte varor från en och
samma person/företag. Bland de företag som direkt namnges finns porslinstillverkarna Gustavsbergs Fabriksbolag och Rörstrands samt Brunkebergs
90
sockerbruksbolag. Att göra sina inköp direkt av tillverkaren var antagligen
till fördel för handlaren då han slapp mellanhänder och de kostnader detta
innebar. Vidare förekom det också kontakter med olika hantverkare, men detta
var inte särskilt vanligt. Orsaken till detta bör vara att deras varor och tjäns-
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HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bouppteckningar och konkursakter åren 1800–1846.
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91

ter ofta fanns att tillgå i hemstaden och därför kunde köpas där. I övrigt
förekommer också skulder till en rad olika personer som är svårare att knyta
direkt till handeln med varor. Dessa skulder har antagligen en mer personlig
anknytning till handlarna. Till exempel kan skulderna till olika källarmästare
ha uppkommit vid handlarnas besök i Stockholm.

Hudiksvallshandlarnas handelskontakter i övriga svenska städer
I ovanstående undersökning bekräftades den bild som tidigare funnits av att
Stockholm var en viktig handelsstad för Hudiksvalls köpmän både för deras
inköp och för försäljning av olika varor. Vilken betydelse andra städer hade
har behandlats i betydligt mindre utsträckning i tidigare forskning och även
mer generellt finns det relativt lite skrivet om handelsutbytet mellan olika
svenska städer under den aktuella tidsperioden. Vad beträffar Hudiksvallsköpmännen har deras resor till olika marknader utanför Hälsingland upp92
märksammats, men inte undersökts närmare.
Av diagram 6.5 framgår tydligt att Hudiksvallshandlarnas handelsområde
inte var begränsat till den egna regionen och Stockholm. Alla handlare, vars
konkursakter har undersökts, hade en eller flera skulder hos personer i andra
städer och av dessa hade nästan hälften av handlarna mellan 5 och 15 skulder
till olika personer och företag. I likhet med undersökningen om handeln i
Stockholm är förekomsten av skulder, betydligt mindre i bouppteckningarna
än i konkursakterna.
Diagram 6.5 Antal skulder Hudiksvallshandlarna sammanlagt hade till
personer och företag i andra städer än Stockholm under åren 1800–1846.
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Källa: HLA. Hudiksvalls stadsarkiv, Rådhusrätt och magistrat, bouppteckningar och konkursakter, se bilaga 1.
Anmärkning: Bland de handlare som enligt bouppteckningarna inte hade skulder i Stockholm är
det i fem fall oklart om handlarna hade några skulder alls eftersom några anteckningar om skulder
inte finns med i respektive bouppteckning. Vidare finns det i två fall bara summor angivna, vilket
innebär att det är oklart var borgenärerna ifråga var bosatta. I ett fall framgår inte personernas
hemort och i ett fall är det klart att handlaren hade skulder, men det finns ingen skuldförteckning.
91
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Se avsnittet om handlarnas kontakter i Hudiksvall.
Se Brun, S. (1932), s. 82–83, 190–191; Jonsson, I. (1994), s. 83 ff.
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Som framgår av tabell 6.5 var handlarnas skulder utanför Stockholm framför allt knutna till personer och företag i Borås, Norrköping och Gävle. Över
hälften av de undersökta handlarna hade skulder till någon person eller något
företag i dessa städer och tillsammans utgör dessa kontakter nästan 70 procent av det totala antalet. Därefter finns en mellangrupp som består av Nyköping, Sundsvall och Söderhamn där mellan en fjärdedel och en femtedel
av Hudiksvallshandlarna hade en eller två kontakter. Slutligen finns en rad
städer där endast en eller två av handlarna hade kontakter och då ofta bara en
sådan. Beträffande det fåtal fordringar Hudiksvallshandlarna hade i andra
städer än Hudiksvall och Stockholm så förekommer samma orter som i fallet
93
med skulderna. En intressant iakttagelse är att ingen handlare enligt bouppteckningarnas och konkursakternas skuld- och fordringsförteckningar hade
några affärskontakter i Uppsala. Som kommer att framgå i nästa kapitel har
Uppsala traditionellt ansetts vara en viktig marknad för bondehandlare från
Hälsingland. Stadens geografiska position mellan Hälsingland och Stockholm
borde också ha medfört att Hudiksvallshandlarna bedrev en del handel där.
Av källmaterialet framgår att Hudiksvallshandlarnas handelskontakter i
dessa städer präglades av städernas dominerande näringsliv. Vad beträffar
Norrköping så hade handlarna nästan uteslutande kontakter med olika klädesfabrikörer. Bland dessa förekommer klädesfabrikörerna Ekelund, Schubert respektive Falkenholm vid flera tillfällen. I Borås hade Hudiksvallshandlarna framför allt kontakt med personer med titeln handlare. Här är det
också tydligt att många av Hudiksvallshandlarna hade skulder till en och
samma handlare då sexton av dem hade skulder till en handlare Lindgren i
Borås. Bland kontakterna i de geografiskt betydligt mer närliggande städerna
Söderhamn, Gävle och Sundsvall finns flera fabrikörer och handlare, men
också kontakter som kan ha varit av mer privat slag. Flera av handelsmännen

Tabell 6.5 Hemort för de personer/företag som Hudiksvallshandlarna hade
skulder till i andra städer än Stockholm, åren 1800–1846.
Stad
Norrköping
Borås
Gävle
Söderhamn
Nyköping
Sundsvall
Övrigaa
Summa

Antal skulder
45
44
35
12
10
10
25
181

Procent
25,0
24,0
19,0
7,0
5,5
5,5
14,0
100,0

Källa: HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Rådhusrätt och magistrat, konkursakter, Se bilaga 1.
Anm.: a I övriga ingår Piteå, Östersund, Trondheim, Ulricehamn, Haparanda, Örebro, Ystad,
Luleå, Avesta, Härnösand, Malmö, Helsingborg, Köping, Norrbotten, Eskilstuna, Falun och
Göteborg.
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HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bouppteckningar och konkursakter.
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har till exempel skulder till olika källarmästare i Sundsvall respektive Gävle.
Vidare förekommer skulder till olika ämbetspersoner såsom en borgmästare,
94
en kyrkoherde med flera. Det är oklart hur dessa skulder uppkommit, men
det är troligt att de kan kopplas till mer personliga lån och inte till kreditköp.
Hudiksvallshandlarnas fordringar hos personer i andra städer är i likhet
med fordringarna i Stockholm betydligt färre än skulderna. De städer där
borgenärerna var bosatta är desamma som för skulderna, men med en större
vikt på de geografiskt närbelägna Söderhamn och Sundsvall och Gävle. Vidare förekommer även här både personer med koppling till varuhandel, men
också andra yrkespersoner som tyder att fordringarna uppstått genom mer
personliga kontakter.
Utmärkande för handeln med andra städer än Stockholm är att det inte
förekommer några skulder eller fodringar till några personer som angivits
med titeln lin- eller lärftkramhandlare i konkurs- och bouppteckningsmaterialet. Detta förklaras genom att en sådan specialisering vanligtvis bara förekom i Uppsala och Stockholm. Att handlarna från Hudiksvall sålde linneprodukter till andra städer framkommer dock av att ett par av handlarna hade
95
varulager i några av de ovannämnda städerna.
De skulder och fordringar som undersökts här kan i likhet med de som
Hudiksvallshandlarna hade i Stockholm ha uppkommit på flera sätt. Vidare
är det intressant att fundera över om var affärsuppgörelserna ägde rum eftersom flera alternativ är möjliga. För det första kan Hudiksvallshandlarna eller
något ombud för dem ha rest till de aktuella städerna. Detta är framför troligt
vad beträffar de geografiskt närliggande städerna. För det andra kan de olika
städernas köpmän ha besökt Hudiksvall och i samband med detta sålt och
96
köpt varor av Hudiksvallshandlarna. Att personer som förekommer i skuld
och fordringsförteckningarna också besökt Hudiksvall framgår av en förteckning över inlämnade pass under höstmarknaden år 1826. Under denna
marknad besöktes Hudiksvall av fem handlare från Borås, tre från Söderhamn, två från Ulricehamn och en från vardera Eskilstuna och Örebro samt
flera olika slags hantverkare från Gävle och Söderhamn. Bland Boråshandlarna återfinns tre (Lindgren, Hallin och Kalander) som Hudiksvallshandlarna hade skulder till. Det är därmed tänkbart att skulderna uppkommit vid
ett sådant besök. I skuldförteckningarna återfinns också ett antal gånger en
Boråshandlare som hette Ingberg. I Ingbergs bevarade almanacksanteckningar från åren 1846–1851 framgår att han och hans kompanjoner brukade
resa till Hälsingland för att sälja varor på landsbygden och på marknader i
Söderhamn och Hudiksvall samt även i parti till kunder i de två städerna.
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HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, konkursakter.
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Hammarbergs konkursakt från år 1843. Hammarberg hade
varor (buldan) både hos herr Svartling i Norrköping och hos skräddare Rastberg i Östersund.
Handlare Delin hade varor hos en person i Gävle och en i Sundsvall se HLA, Hudiksvalls
stadsarkiv, Delins konkursakt.
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Se Nyberg, K. (1999), kap. 6–7.
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Varorna bestod av egenproducerad vadmal samt av varor som köpts upp i
Borås och dess omnejd. Packarna med textilier sändes till stor del i förväg
längs kustfarten upp till Norrland. Då de behövde tillskott av varor, rekvirerade de till exempel kläde från Norrköping ”att få till Stockholm eller till
97
marknan i Hudiksvall.” Detta pekar på att åtminstone en del av de affärskontakter som Hudiksvallshandlarna hade med Boråshandlarna, men troligtvis också med handlare från andra mer avlägsna städer, uppstod då de senare
98
besökte Hudiksvall . En tredje möjlighet är att de olika handlarna träffats på
någon marknad på en annan ort och en fjärde att inköp och försäljning gjorts
upp skriftligen och skett genom olika mellanhänder.

En begränsad handelsverksamhet utomlands
Som framgick av kapitel två och tre var Hudiksvallshandlarnas möjligheter
att bedriva utrikeshandel klart begränsade fram till 1800-talets första årtionde. Staden förlorade sin fulla stapelrätt redan år 1636, men erhöll vid
riksdagen år 1765/66 så kallad halv stapelfrihet. Detta innebar rätt att med
egna skepp segla till hamnar i Östersjön och att bedriva utrikes fraktfart.
Dessa rättigheter var dock förenade med en skyldighet att förtulla alla varor
vid tullkammaren i Härnösand. Detta var både krångligt och ekonomiskt
kostsamt då det innebar en stor omväg för fartygen och en rimlig slutsats är
att detta påverkade intresset för att bedriva utrikeshandel. År 1798 lämnade
stadens handelssocietet in en ansökan till Kungl. Majt. om att få tullkammaren flyttad till Hudiksvall. Ansökan avslogs vilket innebar att handeln för99
blev mycket liten. Vid riksdagen 1809–1810 lämnade de norrländska städerna in en gemensam ansökan om full stapelfrihet som skulle innebära att
städernas hamnar fick rätt att motta främmande fartyg. Samtidigt lämnade
Hudiksvall, Sundsvall och Söderhamn också in en (ny) ansökan om att
slippa tullresorna till Härnösand och istället få möjlighet att förtulla varorna i
Öregrund dit fartygen, enligt seglationsordningen, ändå var tvungna att gå in.
Efter behandling i kommerskollegium beviljade Kungl. Majt. år 1812 städerna full stapelfrihet och förordnade om inrättandet av tullkammare i de tre
städena.
Under 1800-talets första hälft kom den utländska sjöfarten till och från
Hudiksvall att bedrivas dels inom ramen för två handelskompanier/bolag,
dels av enskilda handlare som bedrev sjöfart. Tidigare forskning har visat att
nästan 100 procent av de fartyg som gick i norrländsk utrikessjöfart vid
97

Sterner, B. (1970), s. 134–135.
Vilka olika handlare och hantverkare som besökte Hudiksvall under dess marknadsdagar
framgår av en bevarad förteckning över inlämnade pass vid höstmarknaden år 1826. Här
förekommer 7 handlare/hantverkare från Söderhamn, 6 från Gävle, 5 från Borås, 2 handlare från
Ulricehamn, 1 från Eskilstuna och 1 från Örebro. HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, beväringsrullor 1812–1843, förteckning över inlämnade pass höstmarknaden år 1826.
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100

sekelskiftet var redade i Norrland. Det första handelskompaniet i Hudiksvall bildades år 1813 det vill säga direkt efter beslutet om full stapelfrihet.
Bildandet hade antagligen samband med att kommerskollegium samma år
beslutade att Hudiksvalls stad var skyldig att ha en årlig införsel av minst
2000 tunnor salt och ett ständigt förråd av 400 tunnor. Stadens handlare var
gemensamt ansvariga för detta och var inte den bestämda kvantiteten införd
vid seglationsårets slut utföll böter. Handlanden Jonas Wallström blev kompaniets verkställande direktör. Handelskompaniet köpte briggen Thetis om
66 läster vars uppgift blev att frakta hem saltkvantiteten och år 1814 erhöll
man algeriskt pass från magistraten för att kunna segla till Portugal. Några år
senare köpte handelskompaniet in ytterligare ett fartyg, skeppet Svea om 129
läster. Skeppet förolyckades år 1835 och därefter verkar handelskompaniet
101
ha upplösts. Att förlusten av Svea fick konsekvenser för de enskilda handlarna framgår av några av handelsmännens konkursakter, vilket också visar
102
deras inblandning i utrikeshanden. År 1840 rekonstruerades handelskompaniet. Direktionen bestod av handlarna Anders Åström, P. E. Wallström och
Jonas Wahlström, vilka alla tillhörde dem grupp som tidigare i kapitlet
pekats ut som några av de större handlarna i Hudiksvall. Kompaniet hann
skaffa sig sju fartyg innan skonerten Ärlan förliste vid Åland vilket innebar
stora förluster och att delägarna upplöste bolaget. Kvarvarande fartyg såldes
103
på auktion för mycket låga priser i april 1845.
Förutom den handel som bedrevs i handelskompaniernas regi finns det
också uppgifter som visar att några av handlarna hade egna fartyg som bedrev utrikeshandel. År 1827 utfärdade magistraten så kallat turkiskt pass dels
för skonerten Najaden om 80 läster tillförande Jonas Steinmetz och hans
mågar, dels för ett fartyg ägt av Olof Frisk och Jonas Wallström. Bröderna
Steinmetz byggde år 1838 också skonerten Norden om 40 läster som använ104
des i utrikessjöfart. Av samtliga undersökta handlare var det bara fem som
hade skulder i utlandet vid den tid då konkursakterna respektive bouppteckningarna upprättades. Alla fem handlarna hade skulder i Riga. Det var far
och söner Steinmetz samt Per Magnus Hofverberg och Hossell. Samtliga
hade skulder hos ett företag vid namn Streson & Son. Vidare hade handlarna
Steinmetz och Hossell handelskontakter i norra Tyskland, i kuststäderna
Hamburg, Lübeck och Flensburg. Jonas Steinmetz hade även skulder i
England och enligt förlustlistorna i bröderna Steinmetz konkursakter framgår
dels kontakter med Hull i England, dels att Steinmetz exporterat varor till
105
Marseille i Frankrike. Även här återkommer därmed de handlare som till100

Nyström, M. (1982), s. 105.
Brun, S. (1944), s. 71–72.
102
Bröderna Carl, Johan och Jonas Steinmetz gick i konkurs år 1842 respektive år 1844. Här
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konkursakter.
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hörde den grupp av handlare med störst förmögenhet, flest antal anställda
handelsbetjänter och så vidare. De få skuldförbindelsernas uppgifter om vart
handlarnas hade skulder stämmer väl in på vad tidigare forskning visat om
norrländsk utrikesseglation under undersökningsperioden. Där framgår att
Östersjön och Medelhavet dominerade som destinationsorter, men att seglationen på England ökade. Bland de utgående fartygen övervägde orter vid
106
Medelhavet och för inkommande varor orter vid Östersjön.
Tidigare forskning har också visat att den mest volymkrävande införselvaran till Norrland vid den här tiden var salt följt av spannmål samt en
mindre del av hampa och linfrö. Trävaror utgjorde hälften eller mer av
utförselvolymen, medan resten bestod av tjära och järnbrukens avsättning.
De skulder som de undersökta handlarna hade i utlandet hade med all säkerhet uppkommit vid inköp av de varor som nämnts ovan. Skulderna i Riga
bör kunna kopplas till inköp av linfrö, vilket var en viktig handelsvara för
107
Hudiksvallshandlarna och som ofta importerades till Sverige från Baltikum.
I övrigt finns få uppgifter om vilka varor handlarna köpte. Klart är dock att
kontakterna med Flensburg hörde samman med att handlarna Steinmetz
108
köpte spannmål därifrån. Några fordringar hos Hudiksvallsköpmännen på
personer eller företag i utlandet har inte hittats och det finns bara en uppgift i
de undersöka konkurs- och bouppteckningarna som visar vad handlarna
exporterade. Uppgiften berättar att Steinmetz förlorade en last med trävaror
109
under en transport till Marseille.

Sammanfattning
I den ovanstående sista delen av detta kapitel om stadshandlarna i Hudiksvall
har handlarnas handelskontakter undersökts. Resultaten av detta har dels
visat var handlarna sålde och köpte sina varor, dels gett en viss bild av vilka
varor de bedrev handel med. Inledningsvis bekräftades den tidigare bilden av
stadshandlarnas handel med landsbygdsbefolkningen. De omfattande förteckningarna över fordringar visar att stadshandlarna var verksamma inom
ett relativt stort handelsområde i Hälsingland, men också att området var
relativt väl avgränsat rent geografiskt.
Därefter har studien visat att Stockholms borgare dominerade helt bland
Hudiksvallshandlarnas handelskontakter, men att även Norrköping, Borås
och Gävle var viktiga handelsområden. Bland handelskontakterna i Stockholm dominerade olika grosshandlare, men även mer specialiserade handlare
och fabrikörer utgjorde större grupper bland dem som Hudiksvallshandlarna
hade handelsutbyte med. Vad beträffar handelskontakter med utlandet har
106
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sådana endast kunnat visas i några fall genom det undersökta konkurs- och
bouppteckningsmaterialet. De få handlare som, enligt materialet, hade skulder utomlands och var delägare i egna fartyg samt satt med i ledningen för
de olika handelskompanierna, tillhörde alla den grupp handlare som tidigare
pekats ut som handlare med jämförelsevis stora inkomster, fler antal anställda
och så vidare. Därmed bekräftas ytterligare att Hudiksvallshandlarna var en
differentierad grupp där några handlare hade en betydligt starkare position
än de övriga. Som framgått tidigare i kapitlet minskade sannolikt skillnaderna fram emot undersökningsperiodens slut i och med att flera av de mer
framträdande handlarna gick i konkurs.
Hudiksvallshandlarna var fortfarande under 1800-talets första hälft den
grupp som dominerade handeln i regionen, även om det också förekom konkurrens från andra handelsaktörer. Genom sin både geografiskt och varumässigt omfattande handel bör stadshandlarna ha varit den aktör i den här
regionen som utgjorde den viktigaste länken mellan den lokala marknaden i
norra Hälsingland och mer avlägsna marknader där Stockholm var den
viktigaste. Dahlboms baserade, i likhet med många andra Hudiksvallshandlare under 1800-talets första hälft, sin verksamhet på två delar. Dels på
handel med de linnevaror som producerades på den omkringliggande landsbygden och som till mycket stor del hade sin avsättningsmarknad utanför
regionen, dels på försäljning av köpvaror till stadsbefolkningen och den
omgivande landsbygden. Handelsverksamheten var därmed geografiskt spridd
på både en lokal hemmamarknad i den egna regionen och flera mer avlägsna
marknader.
Detta innebär att stadsköpmännen i Hudiksvall bör ha varit starkt beroende av fungerande handelsrelationer och eventuellt olika typer av kommissionärer för att få handelsverksamheterna att fungera. Utifrån den forskning
som presenterats i kapitel ett samt av resultaten av de tidigare empiriska
kapitlen kan man förvänta sig att kommissionärer spelade en central roll i den
här handeln och att handlaren åtminstone till viss del var beroende av dem.
Dels som förbindelse mellan småstaden och de viktiga, men relativt avlägsna
marknader som främst Stockholm utgjorde, dels som mellanhand mellan
landsbygden och småstaden. En central aspekt i detta sammanhang är att
småstadshandlarna själva utgjorde ett mellanled mellan landsbygden och de
större städernas marknader. Följande fallstudie undersöker detta på mikronivå.
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KAPITEL 7

En handelsverksamhet beroende av
kommissionärer

Inledning
Utifrån den mer övergripande studien av Hudiksvallshandlarna och deras
handel som presenterats i de föregående kapitlen är det nu dags att mer i
detalj undersöka den varudistribution som ägde rum genom dem. Detta
kommer att ske genom en fördjupad studie av Hudiksvallshandlaren Lars
Petter Dahlboms handelsrörelse vid 1840-talets början. Valet av Dahlbom
som studieobjekt kan motiveras på två sätt. För det första har Dahlbom
efterlämnat ett relativt omfattande handelsarkiv med bland annat ett brevmaterial som kan användas för att besvara de frågor som är i fokus i denna
1
del av avhandlingen. För det andra tillhörde Dahlbom som nämnts ett
mellanskikt av Hudiksvallshandlare vad beträffar exempelvis inkomst och
antalet anställda. Detta innebär att handlare Dahlboms rörelse hade många
likheter med majoriteten av Hudiksvallshandlare, men också med andra
handelsrörelser som verkade under liknande förhållanden. Studien kan
därmed fungera som underlag för en vidare diskussion om handelns villkor
och hur varudistributionen fungerade i en specifik historisk och regional kontext.
Som ett första steg i undersökningen av Dahlboms verksamhet kommer
de personer som på olika sätt var delaktiga i hans handelsrörelse och vilka
olika funktioner de hade att studeras. Som framgick av forskningsläget i
kapitel ett innebar bristen på exempelvis utvecklade kreditinstitutioner och
informationskanaler att köpmän under tidigmodern tid var beroende av att ha
sociala och/eller affärsmässiga relationer med ett antal personer, som kunde
fungera som kreditgivare, informatörer etcetera. I den här studien kommer
fokus att ligga på de personer som på olika sätt var involverade i de praktiska moment såsom varutransporter och ekonomiska transaktioner i samband med inköp och försäljning som ingick i den verksamhet handlaren
bedrev.
Utgångspunkten är det vidare, mer inkluderande, kommissionärsbegrepp
som diskuterades i kapitel ett. Detta innebär att förekomsten av kommissio1

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44.

128

närer för det första inte bara betraktas som en företeelse som enbart rörde
varuförmedling utan också andra typer av uppdrag. För det andra att kommissionen kunde upprättas på mer eller mindre permanent basis, men också
gälla ett särskilt uppdrag. Slutligen omfattade beteckningen kommission inte
enbart de uppdrag som avlönade ombud utförde utan också alla de informella och tillfälliga uppdrag som genomfördes vänner emellan. Den gemensamma nämnaren för alla kommissionärer var, som Ylva Hasselberg konstaterat, att de var ett ombud, någon som agerade på en annan persons vägnar.
Kommissionären användes dels för att övervinna geografiska hinder då uppdragsgivaren inte själv kunde vara på plats, dels i samband med att det ställdes
2
krav på maktresurser eller kunskaper som uppdragsgivaren själv saknade.
Med kommissionärsbegreppet som utgångspunkt kommer de berörda
personerna och deras roll att analyseras utifrån hur ofta och vilka olika typer
av uppdrag som de utförde samt under vilka förutsättningar som uppdragen
utfördes. Analysen ligger sedan till grund för en diskussion om vilken roll
och betydelse de olika personerna hade för handlarens möjlighet att bedriva
handelsrörelsen.

Studiens källmaterial – Dahlboms brevkopieböcker
Studien av Lars Petter Dahlboms handelsrörelse bygger till stor del på en
kartläggning och en analys av dennes utgående brevkorrespondens. Denna
typ av källmaterial har använts av flera forskare och i kapitel ett nämndes
värdet av brevmaterial som källa då innehållet många gånger beskriver
köpmannens vardag och de praktiska moment som handelsverksamheten
innebar i form av transporter, försäljning, ekonomiska transaktioner och så
3
vidare. Historikern Leos Müller pekar i sin studie av handelshus i Stockholm under åren 1640–1800 på att brevkorrespondens var det centrala medlet för kommunikation över längre avstånd under tidigmodern tid och att det
var en nödvändig förutsättning för exempelvis kommissionshandel. Korrespondens var mycket viktig för möjligheten att få affärsinformation om
priser, marknadsmöjligheter, köpares beteende, men också till exempel för
tillgången på mer allmän information om situationen på platsen. Under
1800-talet ökade antalet andra informationskällor såsom tidningar, men
4
dessa kunde inte ge uppgifter om exempelvis en persons kreditvärdighet.
Här var personliga kontakter och den information som de brevledes kunde
förmedla fortfarande av avgörande betydelse. Müller pekar vidare på att
breven hade en viktig roll genom att de upprätthöll den sociala relationen

2

Hasselberg, Y. (1998), s. 132 ff.
Ditz, T. L. (1999), s. 62.
4
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3
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5

mellan brevskrivarna. Breven kunde, åtminstone till viss del, ersätta köpmännens personliga möten, vilka begränsades av de geografiska avstånden. I
anslutning till vad som tidigare sagts om nätverkens betydelse för köpmännens verksamheter kan man konstatera att det i handelskorrespondensen
cirkulerade information och instruktioner bland köpmän som var mycket beroende av varandras krediter, tjänster och positiva omdömen för att lyckas
6
med sina affärer.
Det brevmaterial som använts här består av Dahlboms kopior på hans utgående korrespondens. Huvudorsaken till att köpmän kopierade brev och
bevarade dem i brevböcker var att de kunde användas som rättsligt bindande
dokument. Vidare kunde breven vara användbara i samband med försäkringsfrågor då informationen i breven exempelvis kunde visa att ett skepp eller en
7
last varit på ett speciellt ställe vid en speciell tidpunkt.
Dahlboms brevmaterial omfattar 523 brev skrivna under perioden novem8
9
ber 1839 till maj 1844. Samtliga brev har använts i undersökningen. Fördel10
ningen av antalet brev på de olika åren framgår av tabell 7.1
Tabell 7.1 Antalet brev i handlare Dahlboms brevkopiematerial fördelade på
respektive undersökningsår.
År
1839
1840
1841
1842
1843
1844
Summa

Antal brev
12
137
114
103
113
44
523

Källa: Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopieboken 1839-44.
5

Muller, L. (1998), s. 224–225. Brevkorrespondensens betydelse för att bekräfta brevskrivarnas tillgivenhet och lojalitet gentemot varandra har också uppmärksammats i litteraturhistorisk
forskning; se Forselius, T. M. (2003), s. 45.
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Ditz, T. L. (1999), s. 61. Se även ett längre resonemang om historisk brevforskning i Hasselberg, Y. (1998), s. 80 ff.
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Müller, L. (1998), s. 225.
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Vid ett par tillfällen bryts kronologin i brevkopieböckerna vilket innebär att några enstaka
brev inte är placerade exakt efter deras respektive datering. Antagligen beror detta på att ett
brev blev liggande ett tag innan det skrevs av och därmed fördes in i brevkopieboken.
9
I några enstaka fall har brevkopiornas bristande kvalitet inneburit att de inte varit möjligt att
tyda vad som står i delar av ett brev. Breven har dock använts i den omfattning som varit
möjlig och detta mycket begränsade bortfall har inte påverkat undersökningen i stort då
antalet brev och uppgifter bedömts som tillräckligt för att uppfylla undersökningens syfte.
10
Arkivet innehåller också brevkopiematerial från vissa år mellan åren 1844–65. Dessa har dock
inte använts eftersom de härstammar från en tidpunkt utanför avhandlingens undersökningsperiod. Dessa brevkopior skulle dock vara intressanta att studera närmare för en studie om
handlarnas villkor efter industrialiseringens genombrott. Här framgår bland annat hur handlarna använde sig av järnvägen för att sända varor inåt landet. Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok, brev till Forsberg i Färila 15/7 1866, 23/7 1866, 9/7 1866.
Några brevkopior för perioden före år 1839 finns inte bevarade.

130

Att breven är så få till antalet under det första respektive sista året förklaras av att brevkopieböckerna enbart innehåller brev från slutet respektive
början av dessa år.
Samtliga kopierade brev är av affärsmässig och formell natur, vilket in11
nebär att de i stort sett enbart behandlar olika affärsärenden. Av detta kan
man dra slutsatsen att Dahlbom antingen inte kopierade sina privata brev till
vänner och släktingar på grund av de saknade ett rättsligt värde eller möjligtvis att dessa brevkopior av olika skäl inte finns bevarade i arkivet. För
undersökningens del innebär avsaknaden av Dahlboms privata brevkorrespondens att det inte finns någon möjlighet att se vilken roll familjemedlemmar med flera eventuellt hade i handelsrörelsens organisation. Samtidigt
bör dock handlaren, av de skäl som nämnts ovan, ha kopierat de brev som
hade en avgörande betydelse för verksamheten. Av vad som framgår av
brevens innehåll tyder också mycket på att en stor del av affärskorrespondensen är bevarad. Till exempel är det lätt att följa handlarens brevväxling
med olika personer eftersom breven ofta anknyter till vad som stått i avsändarens föregående brev.
Några inkommande brev till Dahlbom är inte bevarade och det finns därmed inte tillgång till den information som handlarens olika handelskontakter
12
skickade till honom. Detta innebär endast ett problem om det finns anledning att tro att dessa innehöll någon typ av uppgifter som Dahlbom inte
nämner i sina brev. Då de tillgängliga breven ofta innehåller referenser till
tidigare brev bör inte avsaknaden av inkommande brev utgöra något större
källproblem, men frågan kommer att diskuteras vidare i samband med att
13
handelskontakternas funktion som informationslämnare behandlas.
Vidare saknas också i stort sett helt brev till andra handlare och övriga
personer i Hudiksvall. Orsaken till detta är troligen att dessa kontakter inte
behövde skötas brevledes då handlarna hade möjlighet att träffa varandra
personligen. Vad dessa kontakter kan ha haft för betydelse i Dahlboms handelsrörelse kommer att diskuteras i samband med att undersökningens
resultat redovisas. Redan nu kan vi dock konstatera att analysen av Hudiksvallshandlarna i kapitel sex visat att de utgjorde en relativt liten grupp med
nära kontakter. Detta bör i sin ha inneburit att de också troligtvis fungerade
som varandras kreditgivare, informationskällor med mera.
Av större betydelse för undersökningen är att korrespondensen, av naturliga skäl, inte omfattar all den information med mera som utbyttes då Dahlbom träffade sina handelskontakter personligen. Som framkommit tidigare
11

För en diskussion om uppdelning av brev i olika kategorier, exempelvis privata, offentliga
eller informella och formella, se Nordenstam, A. (2003), s. 79.
12
Även i tidigare forskning förekommer det i stor utsträckning att enbart korrespondensen i en
riktning finns bevarad, se till exempel Nyberg, K. (2006), s. 11, 130, 158, 360, 429; Jonsson, P.
(2000), s. 37, 127; Burman, C. (2003), s. 14; Forselius, T. M. (2003), s. 48.
13
För ett liknande resonemang kring användningen av brev i en riktning, se Jonsson, P. (2000),
s. 150.
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reste Dahlbom, och med största sannolikhet de andra Hudiksvallshandlarna,
mer eller mindre regelbundet till Stockholm och andra marknader, vilket innebär att viktiga avtal med mera kunde göras upp vid dessa tillfällen. Konsekvenserna av detta är att källmaterialet troligen inte ger en komplett bild av
det skede när olika affärer avtalades, men vi får ofta ändå vetskap om dessa
genom att affärerna senare följs upp i brevkorrespondensen.
Sammanfattningsvis ger brevkopiematerialet, trots sina begränsningar, en
mycket bra möjlighet att ta del av handlarens dagliga verksamhet och hur
den organiserades. Det avgörande för källmaterialets värde är i detta fall att
det dels är möjligt att följa handlarens brevkorrespondens under flera år, dels
att brevkopiematerialet verkar komplett vad beträffar den affärsmässiga delen
av handlarens korrespondens.

Brevens karaktär
I det stora hela följer innehållet i breven ungefär samma mönster. De är, med
några få undantag, daterade med avsändelseort. Orten är, i alla fall utom ett,
Hudiksvall. Undantaget utgörs av ett brev som är skrivet i och troligen avsänt
från Sala, en av de städer vars marknad Dahlbom årligen besökte. Med tanke
på handlarens många resor kunde man eventuellt tänka sig att han borde ha
sänt ännu fler brev under dessa resor, men så var alltså inte fallet enligt det
bevarade brevkopiematerialet.
Mottagarens namn och hemort inleder breven. Därefter hänvisas i flertalet
brev till det sist mottagna brevet från brevmottagaren och vad som behandlats i detta brev. Vad som sedan behandlas i de olika breven skiljer sig naturligtvis åt, men innehållet är, som redan påpekats, mycket strikt hållet till
olika frågor som rör inköp, transporter och försäljning av olika varor. Vidare
innehåller breven omfattande delar som behandlar de ekonomiska transaktioner som handelsrörelsen innebar. Breven avslutas med ”Högaktningsfullt”
eller något liknande samt avsändarens signatur. En klar majoritet av breven
är undertecknade av Lars Petter Dahlbom, medan de övriga breven är skrivna
14
av dennes mor, det vill säga den förra handlaren Per Högbergs änka. Detta
visar att änkan fortfarande var delaktig i rörelsen och även kunde representera handelsrörelsen utåt sett. Kanske fick änkan ta ett större ansvar för den
löpande verksamheten i Hudiksvall och därmed också för kontakterna med
15
olika kunder då Dahlbom själv var ute och reste?

14

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, För brev som
änkan skrivit se bland annat brev till Gagge 27/2 1843, 13/3 1843, 12/6 1843, brev till
Holmberg 22/10 1841, 13/5 1842, 4/7 1843 samt brev till Flensburg.
15
För mer information om kvinnliga handlare under den aktuella tiden, se exempelvis Bladh, C.
(2003), s. 74–92.
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En av Dahlboms många brevkopior av brev till kommissionären och lärftkramhandlaren Nils Lidbeck i Stockholm. Hälsinglands museum i Hudiksvall,
Högbergs/Dahlboms arkiv.
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Övrigt källmaterial
Förutom brevkopieböckerna används även annat material från det Dahlbomska handelsarkivet i studien. För det första har Dahlboms avräkningsböcker
använts för att komplettera uppgifterna om de personer som förekommer i
brevkopiorna för att se vilken roll de hade i verksamheten. I avräkningsböckernas debet- och kreditsidor fördes anteckningar över alla kunder, vilka
inköp de gjorde, hur de betalade varorna samt också uppgifter om de varuinköp som Dahlbom gjorde. Tyvärr innehåller arkivet enbart de avräkningsböcker som omfattar Hälsinglands landsbygd under den aktuella tidsperioden.
Därmed finns det inga uppgifter om Dahlboms kunder och leverantörer i
övriga delar av landet och alltså inte heller från den så omfattande handeln
med Stockholm. I studien har dock materialet kunnat användas i analysen av
vilka olika typer av uppdrag som vissa personer på landsbygden utförde åt
Dahlbom samt hur de eventuellt fick ekonomisk ersättning för dessa uppdrag.
Vidare har vid några tillfällen uppgifter från Dahlboms vinst- och förlustböcker använts. I dessa böcker går det bland annat att få en viss uppfattning
om verksamhetens lönsamhet, men tyvärr är böckernas användbarhet för den
här studien begränsad. För det första finns de endast bevarade för perioden
1814–1825, vilket innebär att böckerna och brevkopiorna inte härstammar
från samma tidsperiod. För det andra redovisar de bevarade böckerna enbart
linnehandeln och det finns inte några liknande redovisningar över Dahlboms
inköp och försäljning av andra varor. Materialet har dock i likhet med avräkningsböckerna varit användbart för att, genom en jämförelse med en tidigare
tidsperiod, bekräfta uppgifterna i brevkopieböckerna om kommissionärernas
16
försäljning av linneväv i Stockholm. Slutligen har bouppteckningar, mantalslängder och liknande material använts för att få fram närmare uppgifter om
de personer som på olika sätt var delaktiga i Dahlboms handelsrörelse.

Disposition och metod
Studien inleds med en sammanställning av de handelskontakter som förekommer i Dahlboms brevkopiematerial. Här kartläggs brevens mottagare,
deras geografiska hemvist samt deras respektive titlar. Det senare, som till
stor del undersökts med hjälp av annat material då titulatur ofta saknas i
breven, ger en översiktlig bild av vilka typer av handelskontakter som ingick
17
i Dahlboms verksamhet. Vidare har antalet brev till respektive mottagare
sammanställts. Detta används som en indikation på graden av och kontinui16

För ytterligare resonemang kring avräkningsböckerna samt vinst- och förlustböckerna som
källa, se Jonsson, I. (1994), s. 67 ff.
17
Framför allt har Stockholms stadsarkivs mantalsregister och burskapsförteckningar från de
aktuella åren använts.
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teten i kontakterna vilket i sin tur säger något om kontakternas betydelse i
verksamheten. Vilka funktioner respektive handelskontakt hade studeras
sedan närmare genom att brevmottagarna delas in i olika grupper utifrån
brevens innehåll. Denna indelning, som också delvis bygger på brevkontakternas kontinuitet, utgår ifrån huruvida brevmottagarna i huvudsak utgjorde
handelskontakter som köpte alternativt sålde varor till Dahlbom och/eller om
de på något sätt utförde olika uppgifter åt Dahlbom. I analysen beaktas vilka
typer av uppdrag dessa personer hade, hur ofta de utfördes samt på vilka
grunder samarbete byggde. Vilken typ av relation hade handlaren till de aktuella personerna? Handlade det om uppdrag där personerna ifråga fick
ekonomisk ersättning för de uppdrag de utförde eller om ett utbyte av tjänster utan direkt ekonomisk kompensation?
Som kommer att framgå förekommer det att vissa slutsatser om en persons
olika uppdrag bygger på ett fåtal exempel, men då syftet inte har varit att
kvantitativt fastställa exempelvis exakt hur ofta ett uppdrag utfördes har
detta inte ansetts ha utgjort något större metodmässigt problem. Målet är att
förstå vilka moment i verksamheten handlaren behövde och fick hjälp med,
vilka olika typer av personer som utförde uppdragen och om uppdragen var
av en tillfällig eller reguljär karaktär. Dessutom kommer, som tidigare nämnts,
brevkopiematerialet att kompletteras med andra källor för att på så sätt
underbygga de slutsatser som dras. Resultaten av undersökningen diskuteras
och kopplas till tidigare forskning i slutet av kapitlet.

Dahlboms handelskontakter
I nedanstående tabell framgår att två tredjedelar, det vill säga en klar majoritet av samtliga brevmottagare i Dahlboms brevkopiematerial, var verksamma i Stockholm. Därmed bekräftas Stockholms centrala betydelse som
18
handelsort för Hudiksvallshandlarna. Även i övrigt stämmer bilden av
handelsverksamhetens geografiska spridning relativt väl överens med den
som presenterats i kapitel sex och som baseras på en större grupp Hudiksvallshandlares bouppteckningar och konkursakter. Här framgick att handlarna dels hade omfattande kontakter på Hälsinglands landsbygd, dels ofta
hade enstaka kontakter i städer som exempelvis Norrköping, Borås och
19
Västerås samt med mer närliggande städer såsom Gävle. Dessa enstaka
kontakter återfinns i tabellen under kategorin ”övriga städer”. Undantaget
bland Dahlboms handelskontakter utgörs av hans relativt omfattande kontakter med köpmän i Malmö vilka inte hade någon generell motsvarighet
bland de övriga Hudiksvallshandlarna.

18
19

Se främst kapitel tre, fyra och sex.
Se kapitel sex.
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Tabell 7.2 Mottagare av brev från Dahlbom under åren 1839–44.
Titel
Namn
Hemort
Brev År
Lärftkramhandlare
N. Lidbeck
Stockholm
79 183943
Handlare
M. Flensburg
Malmö
43 184044
Handlare
N. Holmberg
Stockholm
38 184044
Lärftkramhandlare
A. Hazelius
Stockholm
34 184044
Lärftkramhandlare
G. Sandell
Stockholm
29 183944
Lärftkramhandlare
J. Janzon
Stockholm
28 184344
Lärftkramhandlare
L. G. Gagge
Stockholm
21 184044
Lärftkramhandlare
E. D. Engelmark
Stockholm
19 184042
Handlare
Dyberg & Flensburg
Malmö
18 183942
Lärftkramhandlare
J. W. Falkman
Stockholm
18 184144
Tobakshandlare
Th. A. Aspelin
Stockholm
14 184044
Gästgivare
S. Brolin
Enånger
13 1840,41,42,44
Handlare
A. Altberg
Söderhamn
12 184042
Handlare
A. Faxe
Malmö
11 1840,41,43
Major
O. Svansson
Ljusdal
10 183941
Övriga
Stockholm
48 183944
Övriga
Övriga städer
51 183944
Övriga
Hälsingland
29 183944
Övriga
Okänd
8 1839–44
Summa
523
Källa: Sammanställning av brevkopiebok 18391844, Högberg/Dahlboms arkiv, Hälsinglands
museum. För att fastställa personernas titlar har i vissa fall uppgifter från SSA använts; se
www.ssa.stockholm.se. Register till mantalsuppgifter.
Anm.: De tre grupperna av övriga är en sammanslagning av de personer som fick från ett till
högst åtta brev, indelade efter mottagarens hemort. Mattias Flensburg och Dyberg & Flensburg utgjorde två olika handelsfirmor.

Av Dahlboms femton mest omfattande handelskontakter i Stockholm
20
utgjordes nästan hälften av lärftkramhandlare. Orsaken till detta är förstås
den försäljning av linnevaror som Dahlbom bedrev, men det förekom också att
dessa handelskontakter sålde varor till Dahlbom, vilket kommer att diskuteras
mer senare. Vidare är det mycket tydligt att ett mindre antal handelskontakter dominerade under de undersökta åren 183944. Framför allt utmärker
sig lärftkramhandlaren Nils Lidbeck i Stockholm, vilken redan förekommit i
avhandlingen i samband med att Hudiksvallshandlarnas handelskontakter
21
behandlades i det föregående kapitlet. Lidbeck mottog 79 av de 523 bevarade
20

Lärftkramhandlarna var de som beviljats burskap (borgarrättighet) att bedriva handel med
lärft, som är en benämning på vävnad av lin, blekt eller oblekt, i tuskaftsbindning. Begreppet
används numera om tyger även av annat material, exempelvis bomullslärft. Se ”lärft”,
www.ne.se. I breven, liksom i övrigt källmaterial förekommer det att samma person både
kunde tituleras lärftkramhandlare respektive linkramhandlare. Vad beträffar de Stockholmsköpmän handlare Dahlbom hade kontakt med så var de lärftkramhandlare, det vill säga de
bedrev handel med lärft i motsats till linkramhandlarna som bedrev handel med linet som
råvara. Att båda tituleringarna förekommer beror antagligen på att vissa personer inte var så
noga med tituleringen och den rådande indelningen i olika handelssocieteter. För mer om
Stockholms handelssocieteter, se Lindberg, E. (2001), främst s. 54, 76–83.
21
I kapitel sex framgick att Lidbeck var den person som förekommer mest frekvent i de
undersökta konkurs- och bouppteckningarnas förteckningar över Hudiksvallshandlarnas
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breven i brevkopieboken, det vill säga 15 procent. Breven är jämnt utspridda
under de år de förekommer och att breven upphör under år 1843 beror på att
lärftkramhandlaren avled under våren detta år. Lidbecks roll i Dahlboms verksamhet analyseras senare, men enbart antalet brev och dess kontinuitet under
perioden visar att den var av en avgörande betydelse.
Efter Lidbeck följer fem personer som under perioden mottog mellan
drygt 30 och knappt 40 brev. Bland dessa finns det framför allt anledning att
uppmärksamma lärftkramhandlare Johan Janzon i Stockholm eftersom han
under en betydligt kortare period än de övriga, drygt ett år, fick ett relativt
stort antal brev; 28 stycken. Som kommer att visas senare övertog Janzon
Lidbecks roll i Dahlboms handelsverksamhet, vilket också förklarar tidpunkten då brevkontakten med Janzon påbörjades. Som tidigare nämnts
avled lärftkramhandlare Lidbeck i mars år 1843, vilket medförde att kontakten med denne bröts samtidigt som de första breven till lärftkramhandlare
Janzon skickades.
Förutom Janzon förekommer ytterligare fyra personer i gruppen av mest
frekventa handelskontakter: handlande N. Holmberg, Stockholm, de båda
lärftkramhandlarna A. Hazelius och G. Sandell från Stockholm och handlande M. Flensburg från Malmö. Samtliga dessa kontakter var kontinuerliga
på så sätt att de förekom under hela undersökningsperioden, men de var inte
22
lika frekventa som Dahlboms kontakter med Lidbeck och Janzon. Vidare
finns en grupp på nio personer som fick mellan drygt 10 och 20 brev. Gruppen består bland annat av fler lärftkramhandlare i Stockholm, men också av
ett par personer från Hälsingland. Flertalet av dessa handelskontakter var
kontinuerliga på så sätt att de upprätthölls under en stor del av undersökningsperioden. I några fall var, vilket framgår av tabellen, brevkontakterna
begränsade till ett par år. Personerna kan dock i likhet med de redan nämnda
ha haft kontakt med Dahlbom såväl före som efter undersökningsperioden. I
de fall nya kontakter tillkom eller gamla avbröts under perioden så är orsakerna till detta i de flesta fall oklara. Av brevens innehåll framgår dock
exempelvis att handlande A. Faxe i Malmö tillkom som handelspartner år
1840 efter att kontakt uppstått genom handlande Mathias Flensburg där Faxe
23
tidigare arbetat.
Slutligen förekommer 64 olika personer i brevkopiematerialet, vilka enbart mottog åtta eller färre brev från Dahlbom. De har i tabellen delats in
utifrån sina respektive hemorter och sammanfattningsvis kan man konstatera
att en mycket stor andel av personerna från Stockholm och övriga städer var

skulder och fordringar. Detta tyder på att han var en central person för både Dahlbom och
övriga Hudiksvallshandlare.
22
För vissa personer saknas bevarade brevkopior från år 1839, men detta kan förklaras av att
materialet enbart omfattar brev från och med november månad detta år.
23
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till M.
Flensburg 1840.
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köpmän, medan gruppen från Hälsinglands landsbygd utgjordes av bönder.
Som kommer att framgå senare förekom dock exempelvis även domare och
nämndemän bland Dahlboms brevkontakter.
Bland de personer som förekommer mer frekvent i Dahlboms brevkopiematerial finns ett flertal med i det konkurs- och bouppteckningsmaterial från
den stora grupp Hudiksvallshandlare som behandlades i kapitel sex. Förutom
redan nämnda Lidbeck, kan bland annat lärftkramhandlare Hazelius, tobaks24
handlare Aspelin och handlare Holmberg pekas ut i detta sammanhang.
Detta bekräftar, vilket redan diskuterats, att många av Hudiksvallshandlarna
hade ett flertal gemensamma affärskontakter. De gjorde affärer med åtminstone delvis samma personer och kom därmed att ingå i samma nätverk av
handelskontakter även utanför den egna staden. Det kanske tydligaste exemplet på detta är att Dahlbom, i likhet med många andra Hudiksvallshandlare,
25
hade kontakt med lärftkramhandlaren Nils Lidbeck.

Dahlboms mest centrala kommissionärer i Stockholm
Nils Lidbeck var verksam som lärftkramhandlare i Stockholm från år 1822
fram till sin död 1843 och hans bouppteckning bekräftar både bilden av att
linnevaror från Hälsingland var en viktig del av hans affärsverksamhet och
26
att Hudiksvallshandlarna var viktiga handelspartners. Linnevävnader från
Hälsingland utgör den näst största posten i bouppteckningens inventarielista
över hans varulager och Lidbeck hade både fordringar hos och skulder till ett
27
flertal Hudiksvallshandlare. Tyvärr har inget annat material från hans
verksamhet återfunnits, men genom Dahlboms brevkopior kan vi ändå få en
mycket klar bild över hans roll i dennes handelsrörelse.
För det första sålde Lidbeck kontinuerligt linnevaror på uppdrag av Dahlbom och från räkenskapsmaterialet framgår att detta pågått under mycket
lång tid. De första kända uppgifterna är från år 1822, det vill säga samma år
han fick sitt burskap som lärftkramhandlare, och de sista från tiden strax före
28
Lidbecks död år 1843. Från undersökningsperioden finns bland annat ett
brev från mars 1842 där Dahlbom skriver att han ”tacksamt tagit emot besked om att väven från Sala kommit fram och att denna även som den förra
24

HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, Bouppteckningar och konkursakter från åren 1800–1846.
Se kapitel sex. Lidbecks roll som kommissionär har tidigare uppmärksammats i Inger Jonssons
avhandling. Se Jonsson, I. (1994), s. 102. Personen namnges av Jonsson som Herr N. Lindbeck,
men av nothänvisningarna framgår att det rör sig om N. Lidbeck.
26
SSA, Handelskollegium, borgare som vunnit burskap i Stockholm 1750–1829 samt
www.ssa.stockholm.se/register till mantalsuppgifter.
27
SSA, BoU 1843-lll-86. Ett flertal Hudiksvallshandlare har kunnat identifieras genom namn,
men identifieringen försvåras av att personernas hemort inte alltid finns antecknad.
28
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, vinst- och förlustboken; se redogörelse
för sålda varor i Sala och Stockholm år 1822 samt brevkopiebok, brev till Lidbeck 1843.
25
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29

blivit såld.” I ett annat brev samma vår ber Dahlbom ”bror sända en specifik nota på den försålda väven i februari på det jag väll må kunna bokföra
30
den här….” I ytterligare ett brev, som även visar att Lidbeck förmedlade
varor som andra Stockholmsköpmän beställt, skriver Dahlbom att han sänt
tältduk och buldan enligt åtföljande lista för rekvirerande av Falkman och
Sandberg samt att det medföljer tältduk i lasten som inte är betingat. ”Denna
31
vävnad får bedjas Bror vara god och mottaga till försäljning….”
Förutom linneväv sålde Lidbeck periodvis också strömming som Dahlbom sände till Stockholm. Detta framgår bland annat i det brev från oktober
1842 där Dahlbom ber Lidbeck att ”till högsta pris” sälja den strömming han
32
sänt med skeppare Ekman. Lärftkramhandlaren handlade därmed inte enbart
med de varor som hans skråtillhörighet angav utan hans handelsverksamhet
omfattade också andra typer av varor. Detta framgår också av den andra
typen av uppdrag som Lidbeck utförde å Dahlboms vägnar och som innebar
33
inköp och leveranser av olika varor såsom mjöl, talg, sik och lax. Som
kommer att framgå senare utgjorde dessa leveranser bara en del av de inköp
av varor som Dahlbom gjorde i Stockholm eftersom han huvudsakligen själv
beställde de varor han behövde direkt från olika producenter och köpmän.
Även i detta sammanhang hade emellertid Lidbeck ofta en central roll då
hans tredje uppgift var att ta emot eller sända iväg de varor som Dahlbom
inhandlat av, respektive sålt till, olika köpmän i Stockholm. Detta arbete
omfattade också att ansvara för omlastningen av de varor som antingen kom
från andra orter i Sverige och skulle sändas vidare till Hudiksvall eller de
varor som anlände därifrån och skulle vidare. Framför allt gällde detta de
34
varor som Dahlbom sände till eller fick lastade från Malmö. I samband med
detta är det även intressant att notera att Lidbeck ansvarade för ett varulager
som Dahlbom sedan lång tid tillbaka hade i Stockholm. Detta framgår bland
annat i ett brev från juli 1840 där handlaren skriver ”[v]ävmagasinet hoppas

29

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
7/3 1842. Brevet antyder att Dahlbom varit på besök vid Sala marknad och därifrån skickat
varor till Stockholm. Som tidigare framgått var Sala en av de marknader som Hudiksvallshandlarna besökte frekvent och det är därför naturligt om vissa varor ibland skickades under
handlarens resor till denna marknad. För ytterligare brev som innehåller uppgifter om hans
besök i Sala, se exempelvis brev till Lidbeck 29/1 1841.
30
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
29/4 1842.
31
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
14/5 1841.
32
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
21/10 1842. Se även brev till Lidbeck 18/11 1842.
33
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
15/6 1840, 23/10 840, 27/10 1840, 30/10 1840. Se även Jonsson, I. (1994), s. 101–102.
34
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
13/4 1840, 19/6 1840, 3/7 1840, 11/6 1841, 20/8 1841, 12/11 1841, 21/10 1841.
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35

jag att Bror äfven i år är god och till mig upplåter.” Under sina egna vistelser
36
hyrde Dahlbom, åtminstone vissa gånger, rum ovanpå vinkällaren Stjernan.
Den fjärde typen av uppdrag innebar att Lidbeck hade en central roll i
samband med genomförandet av de ekonomiska transaktioner som Dahlboms handelsverksamhet i Stockholm krävde. Som kommer att diskuteras
mer senare skedde i stort sett all handel under den här tiden på kredit. Lidbecks funktion var framför allt att inkassera Dahlboms fordringar, men också
37
att vara mellanhand då dennes egna skulder skulle betalas. Antalet brev
som avspeglar ett akut behov av hjälp att snarast driva in olika fordringar
väcker en hel del frågor kring hur handelsverksamheten var organiserad.
Vilka avtal om kredittider med mera fanns mellan handlarna? Varför var
behovet av kontanter så starkt koncentrerad till vissa perioder under året och
så vidare? Detta är frågor som kommer att behandlas i nästa kapitel.
Slutligen kan konstateras att Lidbeck på flera olika sätt utgjorde en knutpunkt för Dahlboms verksamhet i Stockholm. Till exempel uppmanades
olika affärskontakter att betala skulder, göra upp affärer, hämta varor och
38
transportsäckar med mera hos honom. Vidare skötte Lidbeck åtminstone en
del av Dahlboms kontakter med myndigheter i huvudstaden och det finns
också flera exempel på att han, som Dahlboms representant, bevakade olika
39
konkursärenden som denne hade intressen i. Däremot är antalet exempel på
att Dahlbom frågade efter olika typer av information relativt litet, vilket kan
40
ha flera olika orsaker. En förklaring är att denna typ av uppgifter framför
35

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
27/7 1840 samt vinst- och förlustböckerna 1814–1825.
36
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Grönstedt 28/7 1843, brev till Lidbeck 26/7 1841, brev till Hazelius 5/2 1841. Vinkällaren Stjernan
fanns redan under tidigt 1700-tal och låg liksom bland annat Gyldene Freden vid Österlånggatan; se Lundin, C. & Strindberg, A. (1974) (1882), s. 500. I likhet med Gyldene Freden
fanns det rum för uthyrning på första våningen. Grönstedt var troligen ägare till Stjärnan. Se
Sveriges äldsta företag inom handel, industri, press, penningväsen, sjöfart och andra näringar
(1923), s. 144. I brevet till Lidbeck ber Dahlbom honom att boka rum på detta ställe. I
samband med detta meddelar Dahlbom att han önskar ”kunna få den vanliga salen 1 trappa
upp eller den mindre salen med långkammaren.” Se även uppgifter om kammarhyra i Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, vinst- och förlustböckerna, exempelvis åren
1814 och 1816.
37
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
exempelvis 27/4 1840, 176 1840, 15/6 1840, 29/6 1840, 4/9 1840, 6/11 1840, 18/1 1841, 26/3
1841, 28/5 1841, 27/8 1841, 24/8 1841, 10/12 1841, 11/3 1842, 3/12 1841, 23/1 1843.
38
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Holmberg 13/4 1840, 24/4 1840.
39
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
11/8 1840. Brevet behandlar hur Dahlbom ber Lidbeck att hos kommerskollegium införskaffa
ett fribrev till galeasen Ärlan. Uppgifter om att Lidbeck införskaffade fribrev till andra
handlare framgår också av kommerskollegiums frihetsdiarier. RA, Kommerskollegiums arkiv,
Sjöpassexpeditionen CII a, år 1838, nr. 378. Fribrev innebar att man fick lägre tullar eller
subventioner.
40
Se exempelvis Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev
till Lidbeck 23/9 1842.
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allt bör ha förekommit i de brev som kommissionären Lidbeck skickade till
Dahlbom och som inte finns bevarade. Kanske var relationen mellan dem så
nära att Lidbeck, utan specifika förfrågningar, regelbundet sände olika uppgifter om marknadsförhållandena i Stockholm. Med tanke på kommissionärens övriga uppgifter är detta mycket troligt och dennes roll som informatör
ska därför inte underskattas. Vidare är det möjligt att Dahlbom kunde hålla
sig relativt väl underättad även på andra sätt. Dels genom att han hade kontakt med andra köpmän i Stockholm, dels genom att han, i likhet med många
41
andra Hudiksvallshandlare, besökte Stockholm med jämna mellanrum.
Ytterligare en möjlighet är att han fick information från de andra handlarna i
hemstaden. Vidare fanns det, vilket framgår av breven, möjlighet att få viss
42
information genom tidningar.
En tänkbar slutsats är att Lidbecks roll gentemot Dahlbom skilde sig något från de kommissionärer som behandlats i tidigare forskning och som ofta
agerade på en utländsk marknad som köpmännen hade mindre möjlighet att
själva besöka. Dahlbom var framför allt i behov av någon som fanns på plats
och som kunde utföra olika praktiska uppgifter åt honom eftersom han själv
inte kunde vara i Stockholm mer än kortare perioder av året.
Sammanfattningsvis hade Lidbeck en mycket central roll i Dahlboms
handelsrörelse då han som kommissionär regelbundet och under en lång
tidsperiod utförde en rad olika typer av uppdrag som var fundamentala för
Hudiksvallshandlarens verksamhet i Stockholm. Senare i detta kapitel kommer karaktären av de uppdrag som Lidbeck utförde att diskuteras vidare,
men först ska vi titta närmare på Dahlboms andra mycket omfattande handelskontakt, lärftkramhandlaren Johan Janzon.

Uppgiften som kommissionär förs vidare
I samband med Lidbecks död övertogs hans roll av lärftkramhandlare Johan
Janzon i Stockholm. Hur detta gick till framgår av den förstnämndes testamente med följande innehåll:
Min alfvarliga och yttersta vilja är, att, i den händelse Gud skulle behaga
kalla mig hädan, min Betjent Herr Johan Janzon, som i flere år med utmärkt
edlighet, trohet och nit gått mig tillhanda i min handelsrörelse, skall utaf behållningen i mitt sterbhus undfå En tredjedel till full disposition och ägo, utan
41

I vinst- och förlustböckerna från åren 1814–1825 framgår att Dahlbom besökte Stockholm
minst en gång per år.
42
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
6/5 1842, 23/9 1842. Ett exempel på att Dahlbom inte alltid hade full information om efterfrågan i Stockholm är då han skriver till Lidbeck och ber honom försöka sälja den levererade
strömmingen utan allt för stor förlust. ”En annan gång skall jag först höra mig för hos Bror
innan jag sänder någon strömming till Stockholm.” Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck 28/11 1842.
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något intrång eller klander af mina anhöriga, som sig emellan efter lag för43
delas återstoden.

I bouppteckningen framgår att ”eftersom Lidbeck var ogift och saknade
bröstarvingar kunde han disponera över kvarlåtenskapen på detta vis”, vilket
antagligen var en viktig anledning till att han gav en så stor del av kvarlåten44
skapen till handelsbetjänten. Således övertog Janzon sin före detta arbetsgivares handelsrörelse och i brevkopiematerialet ges en bild av hur han också
tog över rollen som kommissionär. I de första breven från Dahlbom till
Janzon framgår att den förstnämnde frågar om han kan få anlita Janzon som
kommissionär. Till en början verkar det finnas en osäkerhet kring om Janzon
ska åta sig denna uppgift. I februari ber Dahlbom att få anlita honom ”åtminstone till augusti då jag själv får anskaffa mig någon annan” och den 6 mars
1843 skriver Dahlbom att han inte fått svar på om ”jag kan anlita Bror eller
45
ej med någon commission.” Att han fick löfte om detta framgår i ett senare
46
brev från mars. Därefter diskuteras inte detta mer och tydligen kom man,
kanske vid ett personligt möte, överens om ett fortsatt samarbete. Av ett brev
till ”Herrar Anders Enblom & Co”, grosshandlare i Stockholm, från mars
1843 framgår att Dahlbom fick ett anbud från dem som skulle innebära att de
fungerade som hans kommissionärer. Handlaren är här fortfarande tveksam
om samarbetet med Janzon ska fortsätta efter augusti och ber att få åter47
komma. Detta blev sedan inte aktuellt och Enblom förekommer inte mer
bland Dahlboms handelskontakter. Däremot finns Enblom med bland andra
Hudiksvallshandlares handelskontakter och kanske förmedlades informationen om att Dahlbom var i behov av en kommissionär genom någon av
stadens andra handlare som eventuellt själva hade dessa som kommissio48
närer.
Breven från Dahlbom och det faktum att han var så angelägen att Janzon
skulle överta Lidbecks roll så snart efter dennes död bekräftar bilden av att
Dahlbom var beroende av en pålitlig och tillgänglig kontakt i Stockholm
som kunde sköta hans affärer där. Detta behov bekräftas ytterligare genom
43

SSA, BoU 1843-lll-86.
SSA, BoU 1843-lll-86. I bouppteckning går det också att utläsa att Janzon hade en viktig
roll i samband med Lidbecks död och bouppteckningens tillkomst. ”Linkramhandlaren Johan
Janzon, hvilken i egenskap af dåvarande Handelsbetjänt biträtt Lidbeck, vid dennes död och
hvilken nu har boet under vård, uppgaf tillgång och skuld som följer:…”
45
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
27/2 1843, 6/3 1843.
46
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
10/3 1843.
47
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Herrar
Enblom & Co 20/3 1843.
48
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bouppteckning Hassels fru år 1845, bouppteckning Eric
Stawerberger år 1845, Jonas Steinmetz konkursakt 1844, Helleberger konkursakt 1838, Carl
Steinmetz konkursakt 1842, Lars Tjerner konkursakt 1844.
44
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att vi i Dahlboms räkenskaper mellan åren 1814–1825 kan följa hur han även
före och under några år parallellt med Lidbeck avlönade en annan kommis49
sionär i Stockholm.
Brevkorrespondensen med Janzon visar på en lika kontinuerlig kontakt
mellan dem som den handlaren tidigare haft med Lidbeck och att Janzon
övertog samtliga uppdrag som kommissionär. I likhet med Lidbeck hjälpte
den nya kommissionären till med olika ekonomiska transaktioner samt om50
besörjde vävförsäljning och omlastning av varor. Vidare förekommer uppgifter om att Janzon gjorde inköp av varor såsom kaffe och rågmjöl samt
51
även skötte viss försäljning av strömming. Det hände också att Dahlbom bad
Janzon om råd. Till exempel frågar Dahlbom Janzon i ett brev från januari
1844 om de ska fortsätta att lämna varor på kredit till lärftkramhandlare
52
Falkman trots att denne inte betalar i tid. Detta är ett tydligt exempel på att
Dahlbom var i behov av information om olika kunders kreditvärdighet.

Relationen mellan uppdragsgivaren och de centrala
kommissionärerna
I inledningskapitlet nämndes att flera forskare intresserat sig för frågan kring
tillit och vilka slags relationer olika affärsförbindelser bygger på. Detta
kommer att diskuteras mer utförligt i nästa kapitel, men redan här är frågan
om hur Dahlbom tog beslutet att anlita de två kommissionärerna intressant.
Vad beträffar Dahlboms val att anlita Lidbeck är det tydligt att han var en
välkänd person hos många Hudiksvallshandlare. I det föregående kapitlet
framgick att Lidbeck förekommer i skuld- och fordringsförteckningarna i en
rad olika Hudiksvallshandlares bouppteckningar och konkursakter. Då åtminstone en av dessa handlare också hade vävnader liggandes hos Lidbeck
är det mycket troligt att han anlitades som kommissionär även av andra
53
handlare i Hudiksvall. Då Janzon arbetade som handelsbetjänt hos Lidbeck
49

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, vinst- och förlustbok 1814–1825. Se även
Jonsson, I. (1994), s. 102, not 100.
50
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, samtliga brev till
Janzon.
51
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
9/6 1843, 16/6 1843, 18/9 1843.
52
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
15/1 1843.
53
Se kapitel sex samt HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, bouppteckning Nils Hällberg. För andra
exempel på att Hudiksvallshandlarna hade varor på lager hos olika personer i Stockholm, se
exempelvis bouppteckning efter Anders Åström 1842, Eric Stawerberg 1845 och konkursakt
för Anders Delin 1838, Jonas Steinmetz 1844, Pehr Nordin 1844. I det senare fallet påpekas
särskilt att detta är vävnader som lämnats på kommission i Stockholm. Delin har mycket
varor hos Casparsson och Lidberg i Stockholm, men också hos handlare Elfstrand i Gävle och
hos en handlare i Sundsvall.
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var denne också redan känd hos Dahlbom, vilket även framgår av att han
sände hälsningar till Janzon genom Lidbeck. Exempelvis avslutas ett brev
med frasen; ”Hälsa vännen Janzon rätt mycket ifrån mig.” Förtroendet för
Janzon fanns därmed redan när frågan om att skaffa en ny kommissionär
uppstod. Vidare kan kunskapen om att Janzon var en bra kommissionär ha
förmedlats inom släkten och mellan övriga Hudiksvallshandlare. Till exempel sålde Janzon varor på provision även åt Hudiksvallshandlaren C. O.
54
Bogren, som var gift med Dahlboms dotter Anna Carolina Dahlbom.
I samband med att relationen mellan Dahlbom och hans kommissionär
diskuteras är det också intressant att studera hur relationen avspeglas i brevens språkliga innehåll. Innehållet i det brevmaterial som använts består
nästan uteslutande av uppgifter som rör handelsverksamheten. Inslaget av
ord och meningar av mer personlig karaktär är mycket litet. Det finns dock
ett par saker som säger något om relationen mellan kommissionärerna i
Stockholm och Dahlbom. Den första är att kommissionären tilltalades ”Bror” i
breven, vilket enbart görs i något enstaka fall till de andra handelskontak55
terna. För det andra förekommer några få mer personliga hälsningar såsom
56
lyckönskningar vid nyår. Framför allt tilltalet, men också hälsningarna visar
57
betydelsen av deras affärsrelation. Av breven, liksom genom kunskapen om
Dahlboms handelsverksamhet, vet vi också att kommissionärerna och deras
uppdragsgivare träffat varandra vid ett flertal tillfällen under Dahlboms besök
i Stockholm.
I brevkopiorna finns inga uppgifter om hur och när kommissionären fick
betalt för sitt arbete, men av räkenskapsmaterialet från 18141825 framgår
att Lindkvist och Lidbeck brukade få provision på de varor de sålde samt
även rabatt på inköpta varor. Under de första åren anges enbart ett belopp,
medan det under åren 18231825 tydligt framgår att provisionen utgjorde
54

Hälsinglands museum, Bogrens arkiv. I detta mycket begränsade arkiv finns två bevarade
försäljningsräkningar som visar hur ombudet, i detta fall lärftkramhandlaren J. Janzon, debiterade sina tjänster. Det är helt klart att Dahlbom reste till Stockholm med jämna mellanrum.
Detta medförde naturligtvis också möjlighet att träffa även övriga handelskontakter. Vidare
framkommer det i breven att man även träffades och gjorde upp affärer på till exempel
marknaden i Sala.
55
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, se samtliga brev
till Lidbeck och Janzon. Bland de övriga handelskontakterna i Stockholm tilltalas även
lärftkramhandlare Hazelius ”Bror” i breven. Vidare är det intressant att notera att lärftkramhandlare Sandell tilltalas bror då Lidbeck ber honom om en tjänst. Detta är troligen ett exempel
på att han vid detta tillfälle vill visa på betydelsen av deras relation. Hälsinglands museum,
Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Sandell 25/9 1843, 13/10 1843.
56
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
15/1 1844. Nyårshälsningar förekommer också i brev till Holmberg och Falkman, vilka tillhörde
Dahlboms mest frekventa handelskontakter. Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv,
brevkopiebok 1839–44, brev till Holmberg 17/1 1842, 5/1 1844, brev till Falkman 1771 1842,
13/1 1843.
57
För en diskussion om tilltalet ”Bror” som en bekräftelse på vänskapsrelationer, se Hasselberg, Y.
(1998), s. 86.
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58

1,5 procent av värdet på de sålda varorna. Däremot finns inga uppgifter om
att kommissionärerna arvoderades för sina övriga uppgifter, såsom arbetet
med olika slags ekonomiska transaktioner och skötseln av varutransporter.
Kanske var provisionen så pass väl tilltagen att detta arbete beräknades ingå?
Samtidigt tyder vissa kommentarer i breven på att Dahlbom ansåg att kommissionären gjorde honom en tjänst när de utförde de olika uppdragen. Till
exempel skriver Dahlbom till Janzon och ber honom vara ”god och ursäkta
59
mig som så ofta anlåter med commissionen.” Detta kan dock vara artighetsfraser och det troligaste är att kommissionärerna fick så mycket betalt att det
var lönsamt för dem att bedriva denna verksamhet. Vidare stämmer uppgifterna om arvodets storlek relativt bra överens med tidigare uppgifter om de
procentandelar som större grosshandlare i Stockholm betalde sina kommis60
sionärer i utlandet. Avsaknaden av någon slags information i breven om hur
mycket kommissionärerna skulle få betalt för sitt arbete tyder på att detta
inte var något som förhandlades kontinuerligt utan att uppdragen ingick i ett
långsiktigt samarbete och att förtroendet mellan de inblandade parterna var
stort. Möjligen kan det också ha varit så att lärftkramhandlarna var intresserade av att behålla en pålitlig linneleverantör så att de ansåg att det var en
godtagbar kostnad att utföra vissa tjänster utan betalning. Detta skulle i så
fall tyda på ett mer ömsesidigt beroende mellan Hudiksvallshandlaren och
dennes kommissionärer i Stockholm.

Andra frekventa handelskontakter och deras roll
Förutom de två kommissionärerna lärftkramhandlarna Lidbeck och Janzon
hade Dahlbom regelbundna kontakter med ytterligare ett antal lärftkramhandlare och handlare i Stockholm och ett par andra städer. Dessa personer
kan delas in i tre olika huvudkategorier utifrån vilken roll de hade i Dahlboms handelsrörelse. Den första kategorin utgörs av de lärftkramhandlare
som köpte olika sorters linnevaror från handlaren i Hudiksvall. Den andra är
de som både köpte linnevaror och sålde egna varor till Dahlbom, medan den
61
tredje utgörs av de köpmän som sålde varor till Dahlbom. Kategoriseringen
bygger på affärsrelationernas huvudsakliga inriktning och det finns undantag

58

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, vinst- och förlustbok. Liknande uppgifter
finns även i ovannämnda uppgifter från Hudiksvallshandlaren C. O. Bogren.
59
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
7/11 1843.
60
Se exempelvis Müller, L. (1998), s. 148.
61
Kategoriseringen bygger på uppgifterna i det bevarade brevkopiematerialet och det är
möjligt att de aktuella personerna under andra tidsperioder skulle komma att kategoriseras på
ett annat sätt. Inget talar dock emot att dessa kategorier förekom bland Dahlboms handelskontakter.

145

där exempelvis en kund vid något enstaka tillfälle också sålt varor till Hudiksvallshandlaren.
Till den grupp handelskontakter som köpte linnevaror av Dahlbom hörde
för det första lärftkramhandlare Hazelius i Stockholm vars roll som uppköpare av Dahlboms linnevaror också noterats i Inger Jonssons tidigare forsk62
ning. Enligt Dahlboms bouppteckning var Hazelius den person som hade
den största skulden till dödsboet, vilket utöver brevkorrespondensen utgör en
indikation på dennes roll i Dahlboms rörelse. Enligt Jonsson kan relationen
förklaras dels genom att Hazelius var en av de största lärftkramhandlarna vid
denna tid, dels genom att släkten Hazelius härstammade från Hälsingland.
Med tanke på vad vi vet om förekomsten av gemensamma handelskontakter
är det dock inte troligt att Dahlbom var den enda handlaren från Hudiksvall
63
som sålde varor till Hazelius.
Vidare hörde de fyra lärftkramhandlarna J. N. Falkman, L. G. Gagge,
G. Sandell och E. D. Engelmark, alla hemmahörande i Stockholm, till den
64
grupp personer som kontinuerligt köpte linnevaror av Dahlbom. I samband
med beställningarna diskuterades frågor om pris, betalningssätt, när och hur
65
varorna skulle sändas samt eventuella problem med leveranserna. Beställningarna från dessa personer kunde vara mycket specificerade och det före66
kom till exempel att kunderna sände med tygprover på de varor man ville ha.
Den andra gruppen av Dahlboms mer omfattande handelskontakter är de
som både köpte och sålde varor av honom. Hit hör köpmännen från Malmö
och handlare Anders Altberg från Hälsinglands andra stad, Söderhamn.
Handelskontakterna med handelshusen Flensburg respektive Flensburg &
Dyberg i Malmö var stabila och förekommer under i stort sett hela undersökningsperioden. Dessa handelshus tillhörde Malmös absolut största och de
67
bedrev rederiverksamhet samt handel med främst spannmål och brännvin.

62

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Hazelius,
särskilt 3/4 1840, 8/5 1840, 8/6 1840, 8/4 1842, 27/2 1843, 1/4 1843, 1/4 1844. Se även
Jonsson, I. (1994), s. 103.
63
Noteras ska dock att Hazelius inte förekommer i den studie av Hudiksvallshandlarnas
handelskontakter som presenterades i kapitel sex.
64
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, Vad beträffar
Engelmark så köpte han linnevaror, men dessutom sålde han bomullsgarn till Dahlbom, brev
till Engelmark, särskilt 4/6 1841, 28/9 1841, 25/2 1842, 4/7 1842.
65
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Falkman,
Engelmark, Gagge, Hazelius och Sandell.
66
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Hazelius
5/2 1841, 21/10 1842. För en diskussion om huruvida handelshuset köpte de varor man fick
tag på eller om Dahlbom beställde specifika tyger av vävleverantörerna, se Jonsson, I. (1994),
s. 173.
67
Malmö stads historia, tredje delen/1820-1870, s. 337–338, 461. Se även Sveriges äldsta företag inom handel, industri, press, penningväsen, sjöfart och andra näringar (1923), s. 114–115.
Delar av handelshusets räkenskaper, brevkorrespondens finns bevarade, men inga som kunnat
kopplas till den här aktuella undersökningen; se MSA, Flensburgska familjepapperen. Handels-
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Det var också till stor del dessa två varor som Dahlbom köpte från de båda
handelshusen och i sin tur sålde Hudiksvallshandlaren större kvantiteter
linneväv till dem. Under år 1840 fick Dahlbom kontakt med ytterligare en
köpman i Malmö, herr Faxe. I likhet med de övriga Malmököpmännen köpte
68
Faxe linnevaror av Dahlbom som i sin tur köpte brännvin från denne. Av ett
brev framgår, vilket tidigare nämnts, att kontakterna med Flensburg var
grunden till att affärskontakten med Faxe uppstod. I brevet beskriver Dahlbom
att en av Flensburgs före detta anställda som nu startat i egen regi skrivit till
69
honom i ett affärsärende. Även här förmedlades alltså handelskontakten
från handelsman till anställd vilken i detta fall startade en egen handelsverksamhet.
Vad beträffar handlare Altberg i Söderhamn så verkar han ha varit Dahlboms leverantör av den under denna tidsperiod så centrala handelsvaran
70
salt. Under undersökningsperiodens första år beställer Dahlbom regelbundet större leveranser av denna vara som sedan transporteras med fartyg upp
till Hudiksvall. Saltet betalades i samtliga fall med strömming och detta är
det tydligaste exempel på att även denna vara hade en central roll i Dahl71
boms handelsverksamhet. Kontakterna med Altberg upphör i början av år
1842 och det är oklart vem som sedan övertog rollen som Dahlboms salt72
leverantör.
Till den tredje gruppen frekventa handelskontakter, den som framför allt
sålde varor till Dahlbom, hörde handlare Holmberg och tobakshandlare
Aspelin från Stockholm. Av Holmberg köpte Dahlbom framför allt mjöl,
gryn och kaffe, men inköpen bestod också enstaka gånger av andra varor
73
såsom exempelvis rom, färg och garn. Holmberg köpte vid några tillfällen
74
buldan och foderväv av Dahlbom. Av Aspelin köpte Dahlbom framför allt
snus och tobak, men även sirap och socker. Till skillnad från Holmberg finns

huset M. Flensburgs söner blev senare bland annat en av grundarna till Malmös mekaniska
bomullsväveri år 1855; se Jonsson, P. (2000), s. 95.
68
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Faxe
9/10 1840, 17/7 1843, 28/7 1843, 25/8 1843.
69
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till M. Flensburg. Faxe erhöll burskap för handel år 1840. MSA, burskapsförteckning.
70
Anders Altberg var en av Söderhamns största handlare och skeppsredare, Se Jensen, A.
(1920), s. 20.
71
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, samtliga 12 brev
till Altberg. Det finns även ett exempel på att Dahlbom köpte linfrö från Altberg, brev till
Altberg 5/3 1841.
72
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Altberg
14/1 1842.
73
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Holmberg, särskilt 1/10 1841. Av breven framkommer att mjölet kommer från Norrköping.
74
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Holmberg 8/5 1840, 14/5 1841, 13/5 1842, 12/6 1843.
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det i breven inga tecken på att Aspelin i sin tur köpte några varor av Hudiks75
vallshandlaren.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de köpmän Dahlbom hade
kontakt med i Stockholm var relativt specialiserade på en viss typ av handelsvaror. Kontakterna med lärftkramhandlarna utgjordes i stort sett helt av
handel med linnevaror, medan handeln med tobakshandlare Aspelin utgjordes av tobak och så vidare. Detta visar den specialisering som fanns inom
Stockholmshandeln och som tydligt skilde sig från förhållandena i Hudiks76
vall där handeln till mycket stor del fortfarande var osorterad. Som tidigare
nämnts bedrev dock exempelvis Stockholmsbaserade Lidbeck handel med
en rad olika typer av varor.
Vidare visar förekomsten av olika typer av handelskontakter hur Dahlboms
handel dominerandes dels av linnevaror, dels av olika basvaror såsom spannmål, tobak och mjöl. Att hans varusortiment inte enbart bestod av dessa
varor kommer dock att framgå tydligare längre fram i kapitlet.

Tjänster och gentjänster
De handelsrelationer som Dahlbom hade med ovannämnda personer innebar
inte enbart att de köpte respektive sålde varor till varandra utan också att de
ibland utförde olika typer av uppdrag åt varandra. Dessa uppdrag kunde
77
exempelvis vara att bevaka konkurser eller förmedla en penningtransaktion.
Uppdragen innebar enklare uppgifter där den enda ersättningen bestod av en
eventuell tacksamhetsskuld till den som utförde uppdraget. Omfattningen av
dessa uppdrag går alltså inte jämföra med de som Lidbeck respektive Janzon
utförde åt Dahlbom, men deras betydelse ska inte underskattas. För det första
innebar utbytet av tjänster ett bevis på det ömsesidiga förtroende de berörda
personerna hade för varandra och därmed betydelsen av deras affärsrelation.
För det andra kan även de till synes begränsade uppdragen ha haft betydelse
för att handlarens dagliga verksamhet skulle fungera. Kanske vände sig
Dahlbom till exempelvis Hazelius då han ansåg att denne, på grund av sina
personliga kontakter, på ett bättre sätt än Lidbeck respektive Janzon kunde
genomföra ett specifikt uppdrag.
I detta sammanhang finns det anledning att fundera över huruvida Dahlboms mest frekventa handelskontakter, i likhet med Hudiksvallshandlarna,
hade inbördes sociala och ekonomiska relationer. En tydlig skillnad ligger
förstås i att det stora antalet Stockholmsköpmän inte går att jämföra med den
75

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Aspelin.
Se kapitel sex. För mer information om handelssocieteter med mera i Stockholm, se
Lindberg, E. (2001).
77
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Hazelius
15/3 1841, brev till Sandell 25/9 1843, 13/10 1843, brev till Holmberg 5/1 1844, brev till
Dyberg & Flensburg 23/8 1841.
76
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relativt begränsade grupp som handlarna i Hudiksvall utgjorde. Samtidigt är
det sannolikt, utifrån vad tidigare studier visat, att också de aktuella köpmännen i Stockholm hade inbördes relationer. Denna slutsats bygger dels på
studier som kartlagt olika grupper av Stockholmköpmän och deras finansiella nätverk, dels på undersökningar av de sociala och familjära band som
78
ofta fanns inom dessa grupper. Som ett exempel på det senare kan nämnas att
ovannämnda lärftkramhandlare Hazelius och hans fru var faddrar till likaledes
79
ovannämnda lärftkramhandlare L. G. Gagges brorsbarn. Utifrån detta kan
vi konstatera att Dahlboms och de andra Hudiksvallshandlarnas handelskontakter i Stockholm i sin tur ingick i varandras sociala och ekonomiska nätverk, i vilka det också med all sannolikhet förekom ett utbyte av olika tjänster.

Dahlbom som avlönad kommissionär
Förutom de begränsade tjänster och gentjänster som Hudiksvallshandlaren
utförde åt sina mer frekventa handelskontakter i Stockholm fungerade Dahlbom själv som kommissionär med ett mer omfattande uppdrag. Detta innebar att han sålde spannmål i Hudiksvall på uppdrag från handelshuset
Flensburg i Malmö. Dahlbom tog betalt för arbetet med att ta emot och mäta
80
upp varorna samt för frakt och magasinering. Omfattningen av detta uppdrag kan inte alls jämföras med det som Stockholmsköpmännen Lidbeck och
Janzon hade, men uppgifterna visar att även den kategori handlare som
Hudiksvallshandlaren tillhörde kunde sälja varor för någon annans räkning
och därmed agera kommissionär mot ekonomisk ersättning.

De mindre frekventa handelskontakterna och deras roll
Förutom de personer som behandlats i föregående avsnitt fanns en större
grupp personer som Dahlbom hade mer sporadiska affärskontakter med
under undersökningsperioden. Dessa kan, i likhet med de ovanstående, delas
in i olika kategorier utifrån vilken roll de hade i Dahlboms handelsrörelse.
Indelningen blir dock mer osäker på grund av att antalet uppgifter som ligger
till grund för kategoriseringen är betydligt färre. Tillsammans kompletterar
78

Se exempelvis Ågren, K. (2007).
Uppgifter via e-post från Klas Gagge den 31/1 2006. Uppgifterna kommer från släktens
familjebibel och är daterade 29/10 1837 och 11/2 1842.
80
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, lös lapp. Att de
stora köpmännen i Malmö avsatte spannmål och brännvin genom kommissionärer i Göteborg,
Stockholm och olika städer i Norrland har noterats i forskning kring Malmö och dess näringsliv under 1800-talets första hälft. Samma kommissionär kunde anlitas av flera olika Malmököpmän. Bland de mest anlitade kommissionärerna nämns bland annat P. Murén och F. D.
Poppelman i Gävle. Däremot nämns ingen Hudiksvallshandlare. Malmö stads historia, tredje
delen/18201870, s. 377, 528, not 59.
79
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dock uppgifterna bilden av Dahlboms handelskontakter och hur varudistributionen var organiserad.
Vad beträffar Stockholm utgjordes den största gruppen av dem som enbart sålde varor till Dahlbom. Dessa kan delas in i några undergrupper där
den första utgörs av de personer som Dahlbom köpte socker och sirap av.
Till denna grupp hör sockerbruksägare Carl Björling, bolaget Kaiser & Co
81
och grosshandlare August Giesecke. Vidare förekommer tre personer,
grosshandlare Contzlan samt tobaksfabrikörerna Helin och Ljunglöf, som
82
samtliga sålde snus och tobak till Dahlbom. Källarmästare Frankenfeldt och
grosshandlare Wennerström sålde olika slags vin, medan järnhandlare Lön83
nerberg och handlare Friberg båda sålde mjöl och grynvaror. Bland övriga
handelskontakter kan nämnas att Dahlbom köpte järnvaror såsom nubb, men
även större saker av järnkramhandlare Spångberg. Inköpen från grosshand84
lare Schalin bestod bland annat av kaffe, ylleband och byxknappar. Vidare
köpte Dahlbom silke av sidenfabrikör Klevberg samt kläde av klädesfabrikö85
rerna Holm och Askergren.
Förutom de personer som sålde varor till Dahlbom fanns en grupp personer som, enligt uppgifterna i brevkopieböckerna, köpte väv av honom. Detta
gäller förut nämnda Schalin och Holm, vilka alltså båda köpte och sålde
varor till Dahlbom, men även grosshandlare Backman och linkramhandlare
86
Sandberg.
Ovanstående har gett en mer komplett bild av Dahlboms handelskontakter i
Stockholm och därmed också av det breda varusortiment som denne bedrev
handel med. Här framgår för det första att Dahlbom, förutom sina regelbundna kunder, också mer sporadiskt levererade linnevaror till ytterligare ett
antal köpmän. För det andra är det tydligt att de sporadiska handelskontakterna framför allt utgjordes av personer som sålde andra typer av
varor än de stora kvantiteter av basvaror såsom spannmål som de mer fre81

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Björling
19/6 1840, 3/7 1840, 21/5 1841, 11/4 1842, 29/8 1842; till Kaiser & Co 24/4 1840, 7/5 1841,
1/10 1841, 14/7 1843 och till Giesecke 26/4 1844, 10/5 1844.
82
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Contzlan
8/5 1843; till Helin 13/1 1840, 6/5 1842 och till Ljunglöf 13/1 1840, 3/5 1841.
83
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Frankenfeldt 2/10 1840, 10/4 1841; till Wennerström 25/9 1843, till Lönnerberg 4/9 1843, 25/9 1843,
16/10 1843, 6/11 1843 och till Friberg 11/9 1840, 21/9 1841, 6/11 1840. Att Järnkramhandlare Lönnerberg sålde mjöl utgör ett exempel på att även köpmännen i Stockholm bedrev
handel med andra varor än de som deras titulering och societetsbehörighet antyder. För mer
information om Lönnerberg, se Wernstedt, F. (1935), s. 273.
84
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Spångberg 28/4 1843, 8/9 1843, 26/4 1844 och till Schalin 3/1 1840, 3/5 1842, 16/5 1842, 3/5 1844.
För mer information om Spångberg, se Wernstedt, F. (1935), s. 275–276.
85
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Klevberg
3/5 1841; Holm 28/9 1840 och till Askergren 7/5 1841, 26/5 1841.
86
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, samtliga brev till
Schalin, Holm, Backman, Sandberg och Falkman.
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kvent förekommande leverantörerna tillhandahöll. Samtidigt kan vi konstatera att Dahlbom inte höll sig till en leverantör av viktiga varor såsom socker
och tobak, vilket tyder på att han valde den leverantör som för tillfället kunde
ge de bästa villkoren. Dessutom hade ju Dahlbom möjlighet att köpa och
sälja varor till köpmän i andra städer än Stockholm.
Dahlboms handelskontakter i övriga Sverige bestod dels av kunder som
köpte linnevaror och strömming, dels av leverantörer av spannmål, mjöl,
brännvin, spik, kläde och så vidare. Kontakterna var, som tidigare framkommit, främst hemmahörande i Söderhamn, Västerås, Norrköping, Eskilstuna, men också i exempelvis Göteborg, Sundsvall och Borås. I detta sammanhang är det intressant att fundera över hur dessa handelskontakter
uppstod. Troligen skedde detta på flera olika sätt och genom brevkopiematerialet framkommer det att flera kontakter och köpeavtal upprättades under
87
Dahlboms återkommande besök på Sala marknad. Dessa affärer verkar i
åtminstone vissa fall ha varit mindre lyckade för Dahlbom då han beskriver
att han inte är nöjd med de varor han köpt. Ett exempel på detta är det brev
Dahlbom skriver till L. G. Boström i Västerås där han meddelar att han
upptäckt att ”det mjöl jag i Sala av Boström erhöll” inte stämde med utlovad
mängd och att han därför nu inte vill betala hela beloppet samt vill veta
orsaken till detta misstag. Ett annat exempel visar att Dahlbom köpt mjöl av
L. E. Hallenius i Eskilstuna och sedan sålt det vidare till en kund som blivit
mycket missnöjd med varorna. Kanske kan detta utgöra en indikation på att
en del av de mer tillfälliga handelsförbindelserna innebar att leverantörerna
inte alltid kände ansvar gentemot sina kunder och därmed inte var så noga
med de varor de sålde?

Fler tjänster och gentjänster
Tidigare i kapitlet diskuterades hur Dahlbom och hans mer omfattande
handelskontakter utförde olika typer av tjänster åt varandra. Ett sådant utbyte
av tjänster förekom också mellan Dahlbom och hans mer sporadiska handelskontakter. Framför allt handlade det om att hjälpa till att driva in varandras
fordringar. Exempelvis hjälpte Dahlbom sockerpatron Björling i Stockholm
att bevaka dennes fordran i en annan Hudiksvallshandlares konkurs och vid
ett annat tillfälle fick Dahlbom i uppdrag från G. T. Areskoug i Ystad att kräva
88
in den fordran som denne hade hos handlare Broberg i Hudiksvall. Vidare

87

Att Dahlbom med jämna mellanrum besökte Sala framgår, som tidigare framkommit, i
brevkopiematerialet, men också i vinst- och förlustboken från åren 1814–1825. I det senare
materialet har Dahlbom redovisat sina utgifter i samband med resorna till marknaden i Sala.
88
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Björling
29/8 1842 respektive till Areskoug 3/1 1840, 25/5 1840.
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kan nämnas hur Dahlbom i sin tur fick hjälp av bland annat Anders Lindgren
89
i Borås att inkassera en fordran.
Även om källmaterialets tidsmässiga begräsning gör att det inte går att
fastställa hur långvariga de kontakter som diskuteras här var måste slutsatsen
bli att tjänster och gentjänster inte endast var något som de personer som
hade regelbundna och nära affärsrelationer utbytte med varandra. Istället
förekom det också att personer med betydligt mer sporadisk kontakt använde
sig av varandra för att underlätta arbetet med att till exempel bevaka konkursärenden och driva in fordringar. Att tillfälligt och utan ersättning utgöra
någon annan köpmans kommissionär var, som redan tidigare konstaterats, en
naturlig del i handelsverksamheten.

De mest centrala kommissionärerna på Hälsinglands
landsbygd
Av Dahlboms handelskontakter på Hälsinglands landsbygd var gästgivaren
90
Brolin i det närbelägna Enånger socken en av de mest betydande. Brolin var
under hela undersökningsperioden verksam som Dahlboms uppköpare av
tältduk och andra linnevaror. Samarbetet innebar att Brolin, mot ekonomisk
ersättning, köpte in de kvantiteter som Dahlbom beställde och att han sedan
91
levererade dessa till Hudiksvall för vidare transport till Stockholm. Detta
framgår bland annat i det brev från år 1840 där Dahlbom skriver: ”enligt vårt
avtal borde Ni nu hafva börjat eller snart komma att påbörja med tältduk
92
upphandlingar, hvaraf mitt behof i år är….” Av Dahlboms beställningar
framgår att han kunde vara intresserad av exempelvis bulldan, av både ”bättre
och sämre sort”, vilket visar att marknaden omfattade såväl välgjorda som
mindre bra och därmed billigare tyger.
89

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till
A. Lindgen, Borås 2/6 1843.
90
Som framkom i tabell 7.1 finns 13 brevkopior från Dahlbom till Brolin under
undersökningsperioden. Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopieboken
1839-44, brev till Brolin 16/1 1840, 24/1 1840, 12/4 1840, 28/5 1840, 3/4 1841, 30/4 1841,
28/5 1841, 15/10 1841, 8/4 1842, 11/4 1842, okänt datum 1842, 1/5 1844, 20/5 1844. Enånger
är en av Hälsinglands kustsocknar och ligger cirka 20 km från Hudiksvalls stad. Släkten
Brolin från byn Bro hette från början Matsson och bedrev gästgiveri i Bro från 1700-talets
senare del och fram till år 1863. Namnet anses härstamma från just orden Bro och lin. Johan
Brolin, troligen bror till den gästgivare som är aktuell här, var verksam som handlare i
Söderhamn. Se Jensen, A. (1920), s. 125; Burman, E. (1971), s. 70–73.
91
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Brolin.
Se även avräkningsbok A3:31. Brolins roll som uppköpare av linnevaror åt Dahlbom bekräftas också i brev till andra personer där det hänvisas till kontakten i Enånger; se brev till Falkman 19/10 1840, 13/3 1843, brev till Holmberg 20/1 1843, till Hazelius 8/4 1842, 13/5 1842,
27/2 1843.
92
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Brolin
odaterat 1840.
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I samband med varubeställningarna sände Hudiksvallshandlaren pengar i
förskott, vilket tydliggör att Brolin utförde upphandlingen på direkt uppdrag
93
från Dahlbom. Samtidigt förekom det dock att gästgivaren försökte sälja
olika linnevaror till handlaren, vilka denne inte beställt. Detta, liksom att
Brolin anlitades av andra uppköpare och reste på egna handelsresor, tyder på
att Brolin bedrev en mer omfattande handel med linnevaror än den som enbart
94
inbegrep Dahlboms behov.
I detta sammanhang är det viktigt att notera att alla de inköp av linnevaror
från landsbygdsbefolkningen som Brolin gjorde på uppdrag från Dahlbom
betaldes kontant. Detta nyanserar den bild som framkommit tidigare och som
framför allt betonat hur vävleverantörerna i Hälsingland betalades genom
uttag av varor i handlarens handelsbod, även om också förekomsten av kon95
tant betalning påvisats. I sin tur skulle detta kunna betyda att tillgången på
kontanter kan ha haft en avgörande betydelse för handlarens möjligheter att
köpa linnevaror, vilket kommer att diskuteras mer i nästa kapitel.
Utifrån diskussionen i avhandlingens första del är det intressant att fråga
sig om Brolin också handlade med andra typer av varor och därmed bedrev
landsköp. I brevkopiematerialet går att utläsa att denne köpte såväl brännvin
och tobak som salt och spannmål av Dahlbom, men då kvantiteterna är oklara
går det inte att avgöra om dessa varor skulle användas i gästgiveriverksam96
heten eller till vidareförsäljning. Vidare kan nämnas att Dahlbom köpte
bräder av Brolin, vilka skulle användas till eget bruk, men också som avbetalning på ett lån. Det senare får utgöra ett exempel på den bytesekonomi som
förekom och som kommer att behandlas mer i nästa kapitel.
Utöver rollen som uppköpare verkar Brolin inte ha utfört några andra mer
omfattade uppdrag åt Dahlbom. De få exempel som nämns handlar om att
vidarebefordra meddelanden till bland annat några bönder och torpare som
97
levererade strömming till handlaren. Sammanfattningsvis bör Brolin definieras som Dahlboms kommissionär på så sätt att han hade kontakt med områdets
linneproducenter samt mot ersättning köpte in de linnevaror som Dahlbom
beställde. Detta var troligen en viktig roll då Dahlboms möjligheter att själv
åka runt och köpa upp varor på landsbygden bör ha varit begränsade, åtminstone tidsmässigt.

93

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Brolin
16/1 1840, 3/4 1841, 8/4 1842. Se även avräkningsbok A3:31.
94
Härnösands landsarkiv, personregister till passjournaler 1823–1829.
95
Se Jonsson, I. (1994), s. 232.
96
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Brolin
12/4 1840, 28/5 1841, 15/10 1841.
97
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Brolin
24/1 1940.
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Vid sidan av Brolin hade Dahlbom en relativt tät kontakt med major Olof
98
Svansson från Ljusdals socken. Samarbetet dem emellan kan spåras ända
tillbaka till år 1818 och kom att bestå fram till år 1841. Svansson gjorde inköp
av lin, garn och talg på uppdrag av Dahlbom, vilket därmed skiljer denne
99
från Brolin som enbart köpte upp färdiga vävnader. Räkenskaperna visar
hur Svansson fick kontanter i förväg för upphandlingen och sedan betalt för
100
arbetet, ”besväret”, med detta. Vidare är det tydligt att inköpen framför allt
gjordes inför de marknader som Dahlbom skulle besöka under året. Till
exempel skriver handlaren den femte januari 1840, det vill säga strax före
Hudiksvalls vintermarknad, ”att jag nu önskar till marknan hitfå det lin bror
101
för min räkning inköpt.” Senare samma månad skriver Dahlbom återigen
till Svansson och diskuterar inköpen inför marknaderna i Uppsala och Sala.
Här framgår att handlaren för närvarande inte hade några större beställningar, men att han däremot kan tänka sig att köpa in lin ”på speculation”
102
ifall tillgångarna på lin och därmed priset är det rätta. Att priset hade en
avgörande betydelse framgår också i nästa brev där Dahlbom är tveksam till
mer upphandling och Svansson får i uppdrag att endast köpa lin för återstoden av de pengar Dahlbom sedan tidigare skickat, men ”ej till högre pris
103
än ….” Orsaken till detta är att affärerna i Sala och Uppsala hade gått dåligt.
Längre fram under våren hade dock Dahlbom en beställning på lin som
104
Svansson redan tidigare fått i uppdrag att ordna.
98

Som framgick av tabell 7.1 finns 10 brevkopior från Dahlbom till Svansson bevarade.
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, Brevkopiebok, samtliga brev till Svansson
Att samarbetet förekom även före år 1841 framgår av Dahlboms avräkningsböcker, volym
A3:12 och A3:15. Se exempelvis uppgifter om Svanssons inköp den 30/10 1818, 25/11 1818,
19/4 1819, 22/11 1819, 15/2 1822, 16/1 1823, 20/9 1924, 14/12 1826 och så vidare. Ljusdals
socken är belägen väster om Hudiksvall och innefattade därmed en annan del av Dahlboms
handelsområde i norra Hälsingland.
99
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Svansson
5/1 1840, 12/1 1840, 11/3 1840, 21/6 1840, 27/6 1841.
100
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, avräkningsböcker, volym A3:12, Olof
Svansson. Se exempelvis följande datum: 30/10 1818, 14/11 1818, 25/11 1818, 19/4 1819,
30/6 1819, 8/7 1819, 27/7 1819, 30/9 1819, 23/12 1819, 25/10 1820, 15/12 1824, 29/12 1824,
15/3 1826.
101
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Svansson
5/1 1840. För utförligare beskrivning av de olika marknaderna, se kapitel tre.
102
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Svansson
21/1 1840. Som tidigare framkommit i kapitel ett är en av de centrala frågorna i Inger Jonssons
avhandling huruvida linneproduktionen i Hälsingland kan betraktas som ett förlagssystem.
Jonssons slutsats är att Dahlbom åtminstone till viss del fungerade som en förläggare som
lämnade ut garn till linneproducenterna som sedan levererade den färdiga väven. Svanssons
uppdrag att sköta upphandling av lin skulle i detta sammanhang kunna tyda på att Dahlbom
också lämnade ut rent lin för vidare bearbetning.
103
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Svansson
11/3 1840.
104
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Svansson
11/3 1840.
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Förutom uppdragen med lin- och garnuppköpen sålde major Svansson
salt och strömming i kommission åt Dahlbom för vilket han fick arvode i
105
form av kontanter eller varor. Detta var troligen en bra affär för Dahlbom
som bland annat skriver ”[v]ar god och underrätta mig vid tillfälle om jag får
sända någon mer strömming eller salt till försäljning.” Vad beträffar varutransporterna verkar det ha varit Svansson som ordnade dessa genom att dels
anlita forbönder, dels själv transportera varorna till Hudiksvall, men också
ned till Stockholm.
Sammantaget tyder antalet olika uppdrag, men också språkbruket i breven
på ett nära samarbete mellan Svansson och Dahlbom. I likhet med Lidbeck
och Janzon tilltalades Svansson med ”Bror” och vid ett flertal tillfällen sände
106
Dahlbom hälsningar till dennes fru. Slutsatsen är att Svansson fungerade
som en central kommissionär med regelbundna uppdrag i Dahlboms handelsverksamhet. Varför kontakten med Svansson upphörde efter år 1841 framgår
inte av brevkopiorna och det har inte gått att få fram någon ytterligare information om Svansson.
I Dahlboms räkenskaper går det att hitta flera personer från olika socknar
som mot ersättning i form av varor eller kontanter hjälpte honom att köpa
upp färdiga linnetyger samt lin, garn och olika viktualievaror på landsbygden. Inger Jonsson har i sin studie av linneleverantörer i tre av Hudiksvalls
mest närbelägna socknar uppmärksammat att en grupp personer, som själva
var stora linneleverantörer, också gjorde relativt stora uppköp av linneväv
som sedan såldes vidare till Dahlbom. Av materialet är det svårt att utläsa i
vilka fall inköpen gjordes i samband med en direkt beställning från Dahlbom
eller om uppköparna först köpte upp väven och sedan sålde den vidare till
Dahlbom eller andra handlare. Flera uppgifter visar dock att det förstnämnda
förekom då uppköparna ibland fick kontanter i förväg. Vidare finns det
107
uppgifter som visar att de fick betalt för ”besväret med upphandlingen”.
Garnuppköparna var, i de tre socknar som Jonsson undersökt, fler än de
som köpte upp väv, men i likhet med dessa utförde garnuppköparna endast
tillfälliga uppdrag åt Dahlbom. Liknande exempel finns från andra socknar,
vilket visar att en större grupp personer var inblandade i Dahlboms garnupp108
handling under undersökningsperioden. Bland dessa personer kan spann105

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, avräkningsböcker, volym A3:12 och
A3:15. Se Svansson 16/1 1823, 16/12 1823, 3/5 1825, 15/12 1827, 14/12 1827. För ett annat
exempel på att en handlare lämnade varor i kommission till personer på landsbygden, se
HLA, Hudiksvalls stadsarkiv, konkursakt Sandberg 1837. Här framgår att handlaren lämnat
röda och vita halsdukar i kommission hos mademoiselle Svanberg i Ljusdal.
106
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Svansson
5/1 1840, 2/12 1840.
107
Jonsson, I. (1994), s. 195. Vidare finns uppgifter där personer fått i uppdrag att köpa lin. Se
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, avräkningsböcker exempelvis volym A3:6,
Olof Månson, Ljusdal 10/12 1814.
108
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, avräkningsböcker, se exempelvis volym
A3:6 , Frankenberg, Ljusdal 4/2 1817. Se även brev till Holmstedt i Ljusdal 13/3 1842.
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målshandlare Fahlander nämnas. Fahlanders roll som spannmålshandlare diskuterades i kapitel fem och här framgår nu att samma person även agerade
109
garnuppköpare.
De flesta av de personer som agerade uppköpare gjorde detta vid enstaka
tillfällen, vilket tydligt skiljer dem från Brolin och Svansson. Samtidigt kan
de periodvis ha spelat en betydande roll för Dahlboms möjligheter att köpa
upp de linnevaror han hade behov av. Som Jonsson redan tidigare påpekat
hade Dahlbom stundtals troligen svårigheter att få tag på tillräckliga kvantiteter garn och var därför tvungen att använda sig av olika uppköpare som
110
genom sin lokalkännedom visste till vilka personer man kunde vända sig.
Därmed kan även dessa personers arbete betraktas som en förlängning av
Dahlboms egna resurser och därmed som tillfälliga, men viktiga kommissionärer i dennes verksamhet.

Landsbygdsbefolkningens övriga funktioner
Vid sidan av Brolin och Svansson bestod Dahlboms brevkorrespondens med
personer på landsbygden av mer sporadiska kontakter, men de säger ändå en
hel del om hur handelsrörelsen organiserades. För det första avspeglas den
del av Dahlboms verksamhet som innefattade försäljning till och utbyte av
varor med landsbygdsbefolkningen. En mycket stor del av denna verksamhet
innebar helt naturligt inte någon brevkorrespondens utan byggde på personliga möten antingen i handlarens bod inne i Hudiksvall eller på marknader
och bytesplaster ute på landsbygden. Dessa möten omfattade landsbygdsbefolkningens inköp av olika varor och deras försäljning av väv, garn och
olika typer av viktualievaror såsom smör, fågel och fisk till handlaren. Bland
brevmottagarna återfinns dock en av Dahlboms mer betydande kunder. Det
är herr Berg på Strömbacka bruk som bland annat köpte korn, brännvin och
111
strömming. Att inköpen gjordes för brukets del framgår av att Dahlbom

109

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, avräkningsböcker, volym A3:6 och
A3:15, Fahlander, Delsbo. I nästan samtliga fall fick Fahlander kontant betalt för garnet.
110
Jonsson, I. (1994), s. 195–201. Jonsson drar i sin avhandling slutsatsen att handlaren
troligen föredrog linneleverantörer som hade goda referenser från andra vävsäljare och att
släktrelationer därmed kunde ha varit en betydelsefull faktor. Jonsson, I. (1994), s. 87, 138,
164 f. Detta diskuteras också i Rosemarie Fiebranz avhandling där hon pekar på att grannskapsrelationer troligen var väsentliga då bygrannar ofta vände sig till samma vävuppköpare
och köpmannen troligen undvek att konkurrera om samma linneproducenter. Fiebranz hävdar
dock samtidigt att trohetsrelationer till en viss köpman antagligen inte drevs så långt utan att
priskonkurrens, kreditmöjligheter med mera påverkade till vem man sålde. Fiebranz, R.
(2002), s. 218–219.
111
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, samtliga brev till
Berg. För mer information om Strömbacka bruk, se Fiebranz, R. (2002), främst s. 93 ff. Vidare
finns bland brevmottagarna på Hälsinglands landsbygd några personer som mottog brev som
tyder på att de handlade varor, bland annat råg och linnevaror, av Dahlbom.
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112

vill erbjuda strömming ifall Berg ”fått behov därav för brukets räkning.”
Troligen är detta ett exempel på stadshandlarnas försäljning till brukens handelsbodar.
Vidare innehåller breven enstaka uppgifter om inköp av olika varor som
Dahlbom gjorde, men innehållsmässigt domineras de av frågor som berör
arbetet med att driva in de fordringar som Dahlbom hade hos olika personer
113
på landsbygden. Det kunde handla om obetalda skulder eller om gamla
skulder som hade betalats. Ett par exempel är Dahlboms brev till nämndeman Daniel Matsson vilket rör handlarens fordringar hos en person som
begärts i konkurs och vars gård därmed var till salu. Här framgår hur Dahlbom ville ha fram olika dokument som han behövde för att driva sin sak i
114
tinget. Ett annat exempel är att Dahlbom vände sig till kronofogden Johan
115
Öhman för att få hjälp med att få en skuld inkasserad. Här kan vi därmed
se en tydlig skillnad från den brevkorrespondens som riktar sig till olika
personer i Stockholm. Bland dessa brev förekommer inte ett enda exempel
på att Dahlbom vände sig till någon myndighetsperson för att driva in de
fordringar han hade i huvudstaden. Vad detta kan ha berott på kommer att
diskuteras närmare i nästa kapitel.
Alla brev som berör inkasseringsärenden är emellertid inte ställda till
myndighetspersoner utan också direkt till de berörda eller till andra personer
vilka Dahlbom hoppades skulle kunna hjälpa honom att kräva in den aktuella
fordran. Här nämns hotet att behöva vidta ”vidare åtgärd” och i ett brev till
skuldinnehavaren Johan Jonsson kräver Dahlbom att denne ”utan lagåtgärd
116
mig betala….” I brevmaterialet finns även ett brev till Herr P. Falk i Bjuråker som behandlar ett ärende om en obetald skuld som Falk var ansvarig för
att kräva in. Brevet är relativt skarpt formulerat och Dahlbom uttrycker sin
117
”förundran över redovisningen” som inte gjorts. Även här framkommer
alltså hur centralt det var för en fungerande handelsverksamhet att få hjälp
med inkassering av skulder. Att obetalda skulder var ett för tiden vanligt
112

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopieboken 1839–44, brev till Berg
12/8 1841. Rosemarie Fiebranz har i sin avhandling visat att ett flertal av de vävproducerande
hushåll i Bjuråkers socknen som hon undersökt gjorde uttag av varor såsom spannmål, tobak
och saltfisk, men också kontantlån från bruksmagasinet vid Strömbacka bruk. Fiebranz, R.
(2002), s. 215. Detta innebär att Dahlbom både direkt och indirekt sålde varor till landsbygdsbefolkningen i denna socken.
113
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Högstedt,
Lottefors bruk 18/4 1840.
114
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Matsson
27/8 1840, 8/9 1840, 1/10 1840.
115
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Öhman
2/4 1844.
116
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Bror,
okänt datum och till Jonsson 4/4 1844.
117
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Falk
17/10 1840.
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förekommande problem har uppmärksammats i tidigare forskning om den
aktuella tidsperioden, men här ges också exempel på vilken funktion tillfälliga ombud hade i detta sammanhang.
Slutligen innehåller källmaterialet uppgifter om varutransporter och an118
skaffandet av forbönder. Handlaren anlitade regelbundet landsbygdsbefolkningen för att transportera varor till och från landsbygden samt även vintertid
till Stockholm och andra marknader. Dessa personer kunde förstås kombinera detta med sina egna handelsresor, vilka behandlats tidigare i avhandlingen. Då verksamheten var beroende av möjligheten att anlita personer
som genomförde varutransporterna måste även detta ses som en viktig del i
Dahlboms sätt att organisera varudistributionen till och från landsbygden.
Till denna logistiska del hör också uppgifterna om att Dahlbom i samband
med marknaden i Järvsö hyrde rum hos bonden Eric Olsson som också var
119
verksam som forbonde. I och med detta har vi fått ett konkret exempel på
Dahlboms egen närvaro på landsbygden samtidigt som vi utifrån ovanstående
uppgifter kan konstatera att han också var i behov av hjälp och samarbete
med en rad olika personer som var bosatta i handelsområdets olika socknar.

Sammanfattande diskussion
Syftet med det här kapitlet har varit att genom en kartläggning och analys av
Hudiksvallshandlare Dahlboms handelskontakter undersöka hur han organiserade sin geografiskt spridda och varumässigt mångfacetterade verksamhet.
Undersökningen har tydligt visat att den varudistribution som skedde genom
handlaren var beroende av att han samarbetade med olika personer som i
varierande grad agerade som kommissionär. Handelsrörelsen var helt beroende av permanenta kommissionärer på den centrala Stockholmsmarknaden.
Dessa utförde kontinuerligt och under hela året en rad olika typer av uppdrag
åt handlaren. Kommissionärernas funktioner stämmer väl överens med vad
som framkommit i tidigare forskning om tidigmodern handel, men de aktuella kommissionärernas uppgifter var anpassade efter Hudiksvallshandlarens
behov. Detta innebar att det mest centrala var utförandet av olika praktiska
uppdrag, medan uppgiften som informationsförmedlare inte var lika tydlig.
118

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lars
Olsson 9/3 1840 och till Lundgren 26/12 1842. Se även brevkopieboken 1839–44, brev till
Lidbeck 7/3 1842, avräkningsböckerna 1818-1825 samt vinst och förlustböckerna. Tidigare
forskning har framför allt uppmärksammat att landsbygdsbefolkningen hade forkörning för
olika bruk som bisyssla, men även exempelvis forkörning åt stadshandlare har nämnts. Se
Jonsson, I. (1994), s. 112–113; Jonsson, P. (2000), s. 115.
119
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Olsson
9/3 1844. Även i avräkningsböckerna framgår hur handlaren betalade hushyra i Järvsö i samband med marknaden i Skästra. Se exempelvis Avräkningsböcker, volym A3:6, Olof Jonsson,
Järvsö dec 1815, dec 1821, 10/12 1830, Marcus Olsson, Järvsö 14/12 1824, 15/12 1825,
14/12 1826, 10/12 1830.
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På grund av Stockholmsmarknadens centrala roll är det rimligt att anta att
även andra handlare som på liknande sätt och under liknande förhållanden
agerade på denna marknad samarbetade med en kommissionär för att praktiskt hantera verksamheten på ett konkurrenskraftigt sätt. Att andra Hudiksvallshandlarna lämnade varor på kommission i Stockholm är klarlagt.
Omfattningen och den permanenta karaktären hos de uppdrag Stockholmskommissionären utförde innebar att de måste ha byggt på ett ekonomiskt avtal mellan handlaren och respektive kommissionär. Exakt hur detta
såg ut har inte gått att fastställa, men helt klart är att det innehöll provision
för försålda varor samt ersättning för exempelvis bodhyra.
På ett liknande sätt var handlaren också beroende av såväl permanenta
som tillfälliga kommissionärer som kunde representera honom ute på landsbygden och genom inköp, men också försäljning, underlätta varuutbytet
mellan staden och landsbygden.
Analysen av Dahlboms brevkopiematerial har vidare visat att såväl Dahlbom själv och hans handelskontakter utförde tillfälliga tjänster och gentjänster
åt varandra. Dessa innefattade ingen ekonomisk ersättning utan byggde, som
tidigare forskning pekat på, ett system av tjänster och gentjänster. Samtidigt
som dessa tjänster underlättade respektive köpmans verksamhet utgjorde de
en bekräftelse på affärsrelationens betydelse. I detta sammanhang är det
dock viktigt att påpeka att studien visat att sådana tjänster också utbyttes
mellan handlaren och personer som utgjorde mer sporadiska affärskontakter
i hans handelsrörelse. Utbytet av tjänster behövde alltså inte bygga på en
omfattande och nära affärsförbindelse mellan de aktuella personerna.
I likhet med vad som tidigare lyfts fram i forskning om gross- och bruksägares utrikeshandel, möjliggjorde kommissionärerna småstadshandlarens
geografiskt utbredda handel. På så sätt hade de också en central roll i varudistributionen mellan Stockholm, småstaden Hudiksvall och den omkringliggande landsbygd. I detta sammanhang är det också intressant att påpeka att
även Hudiksvallshandlaren själv agerade som avlönad kommissionär gentemot ett par handelshus i Malmö.
Vad beträffar de skilda uppdrag som de olika typerna av kommissionärerna utförde så omfattade de alla led i distributionskedjan, från inköp,
transporter, lagring, försäljning och betalning. Framför allt har det sistnämnda visat sig vara en problematisk del av handlarens verksamhet då
inkassering av fordringar utgjorde ett mycket vanligt förekommande uppdrag för såväl de permanenta kommissionärerna i Stockholm som de tillfälliga ombud som handlarens övriga handelskontakter kunde utgöra. I följande
kapitel ska därför de ekonomiska transaktioner som Hudiksvallshandlarnas
varudistribution innebar undersökas närmare.
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KAPITEL 8

Varukrediter och likviditetsproblem i
handlarens vardag

Inledning
Tidigare forskning har i ett flertal sammanhang pekat på hur den tidigmoderna
handeln helt dominerades av köp och försäljning på kredit samtidigt som det
rådde en betydande brist på utvecklade bank- och kreditinstitutioner. Detta
innebar att det förekom en mer allmän brist på likvida medel i samhället,
vilket bland annat innebar att olika typer av skuldsedlar med varierande
löptid användes som betalningsmedel. Genom handlare Dahlboms brevkopior
framgår att kredithandeln gav upphov till påtagliga problem i dennes handelsverksamhet. Arbetet med att kräva in fordringar utgjorde ett mycket
omfattande moment där kommissionärerna spelade en central roll. Vidare uttryckte handlaren under vissa perioder en akut brist på kontanter och ett behov
av att snabbt kräva in aktuella fordringar.
Syftet med detta kapitel är att närmare undersöka orsakerna till de problem som de ekonomiska transaktionerna i Dahlboms handelsverksamhet
gav upphov till och hur dessa hanterades. I likhet med det föregående kapitlet bygger detta huvudsakligen på en analys av Dahlboms brevkopiematerial.
Inledningsvis undersöks på vilka olika sätt de varor som handlaren köpte och
sålde betalades samt vilka villkor som dessa betalningssätt innebar. Avsikten
med detta är att beskriva den kredithandel som präglade handlarens vardag
och därmed förstå de ekonomiska grundvillkoren för dennes sätt att bedriva
varuhandel. Vidare studeras vilka behov av likvida medel som Dahlbom hade
och de olika faktorer som kan ha påverkat tillgången på kontanter och i sin
tur ökat dennes behov av att driva in sina fordringar. Slutligen diskuteras på
vilka olika sätt handlaren löste sina likviditetsproblem.
I sammanfattningen diskuteras möjligheterna att utifrån resultaten dra
några mer generella slutsatser om handlarnas villkor och hur varudistributionen mellan småstad och landsbygd fungerade under den aktuella tidsperioden.
I detta sammanhang finns det dock redan nu anledning att diskutera om de
undersöka åren 1839–1844 speglar normaltillståndet för handeln på grund av
den handelskris som präglade staden just då och som bland annat innebar att
ett flertal köpmän gick i konkurs. Orsakerna bakom denna kris var, vilket
diskuterades i kapitel sex, dels en allmän försämring av handelsvillkoren, dels
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1

en överetablering av handlare. Vad beträffar Dahlbom finns det inga tydliga
2
tecken på att han hotades av obestånd under den aktuella tiden. Däremot går
det inte att utesluta att Dahlboms kunder kan ha påverkats av den allmänna
nedgången i handeln, vilket i sin tur kan ha påverkat deras ekonomiska
situation. Vilken betydelse krisen kan ha haft kommer att diskuteras i slutet
av kapitlet, men som kommer att framgå nedan kan orsakerna till likviditetsproblemen i hög grad kopplas till andra faktorer.

Ekonomiska transaktioner i samband med inköp och
försäljning
Vid Dahlboms försäljning av linneväv kunde betalningen ske på olika sätt
3
och gränserna dem emellan är inte helt klara. För det första kunde kunden få
en räkning på det motsvarande beloppet. En vanligt förekommande uppgift i
brevmaterialet är att Dahlbom informerar om att han sänt väv enligt en
4
upprättad lista ”jämte räkning som upptager beloppet….” I andra fall kunde
köparen informeras om att väven skickats och att räkning för detta skulle
5
komma i nästa brev. I samband med denna information uppmanades ofta
köparen att kontrollera att väven var till belåtenhet, att beloppet stämde och
6
att sedan kreditera Dahlbom för detta. Räkningen kunde därefter betalas
7
med kontanter eller olika typer av skuldsedlar. Betalningen kunde antingen
ske då de inblandade träffades eller genom att köparen betalade räkningen
8
till Dahlboms Stockholmskommissionärer, Lidbeck respektive Janzon. Detta
visar ett brev till lärftkramhandlare Hazelius där Dahlbom meddelar att
”Från Sala marknad ämnar jag även i år resa till Stockholm, men skulle detta
9
inte bli av, vidtalar jag i så fall Lidbeck att handeln med bror uppgöra.”
1

Se kapitel sex, samt exempelvis Jonsson, I. (1994), s. 82; Brun, S. (1944), s. 84–85.
Exempelvis förekommer inga konkurser eller större skulder i släktens bouppteckningar
under den aktuella tidsperioden. Se även Jonsson, I. (1994), s. 81–83.
3
För en jämförelse med vilka betalningssätt som förekom i den verksamhet som de större
grosshandlarhusen i Stockholm bedrev, se Müller, L. (1998), 143147.
4
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Flensburg
& Dybeck 14/5 1841. Se även brev till Gagge 4/6 1841, 18/6 1841, 9/9 1841, 12/6 1843, brev
till Hazelius 29/5 1840.
5
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Sandell
28/10 1840, 19/5 1843, brev till Hazelius 6/3 1843.
6
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Sandell
30/10 1840, 17/6 1842, brev till Hazelius 30/10 1840.
7
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, se exempelvis brev
till Lidbeck 8/6 1840, 18/1 1841, 11/3 1842, brev till Aspelin 27/5 1844.
8
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, se exempelvis brev
till Sandell 30/10 1840, brev till Gagge 13/3 1843.
9
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Hazelius
5/2 1841.
2
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Ombuden hade alltså en viktig roll då de kunde ta emot betalningar under
den omfattande del av året då Dahlbom själv inte befann sig i Stockholm.
Parallellt med ovanstående var det mycket vanligt att Dahlbom ”kvittade”
den sålda väven mot det belopp för vilket Dahlbom i sin tur köpte varor av
10
den person som köpt linnevarorna. I samband med detta bad Dahlbom
köparen att meddela honom att denne också noterat den summa som han
köpt respektive sålt varor för. Till exempel skriver Hudiksvallshandlaren till
lärftkramhandlare Hazelius och meddelar att han debiterat en summa och att
11
han ”förväntar Bror meddelar om lika notering.” Beloppen och uppgifter
om vem som låg i skuld till vem stämdes sedan av under december–januari
månad. Ett exempel på detta framgår i ett brev där Dahlbom svarar köpmännen Dyberg & Flensburg i Malmö att de noteringar de sänt ”till alla delar är i
överensstämmande med mina anteckningar” varefter han konstaterade att han
12
hade pengar till godo hos köpmännen i Malmö. Kommissionärernas roll var
här mer indirekt då de hjälpte till att förmedla de varor som ingick i detta
utbyte.
Vad beträffar de inköp av spannmål och köpvaror som Dahlbom gjorde
kunde de för det första ske genom att de betalades med linneväv på det sätt
13
som beskrivits ovan. Här finns därmed en tydlig parallell till den byteshandel
som ägde rum mellan Dahlbom och linneproducenterna i på Hälsinglands
landsbygd. Som Inger Jonsson tidigare visat fick bönderna ofta betalt i varor,
även om, vilket diskuterades i det föregående kapitlet, kontant betalning tro14
ligen var mer vanligt förekommande än vad Jonssons forskning visat. För
det andra kunde Dahlbom, i likhet med de köpmän som köpte hans linnevaror,
få en räkning från sina leverantörer som sedan betalades med kontanter eller
15
skuldsedlar. Även i detta sammanhang hade Stockholmskommissionärerna
16
en central funktion då det ofta var de som utförde dessa transaktioner.
Utifrån källmaterialet är det svårt att säga något om vilken kredittid som
var bruklig eftersom det endast finns några exempel där detta anges. I ett
brev till handlarna Dyberg & Flensburg i Malmö meddelar Dahlbom att han
inte är van att få betalt för sina leveranser till Stockholm förrän efter tre
10

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, se exempelvis brev
till Flensburg & Dyberg 6/8 1841, brev till Hazelius 10/5 1841.
11
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Hazelius
19/5 1843; se även brev till Hazelius 17/5 1844.
12
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Dyberg
& Flensburg 17/1 1842. Se även brev till Aspelin 7/1 1843.
13
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Engelmark
28/3 1842.
14
Se diskussion i kapitel 7. Där framgår bland annat att de linnevaror som ombudet Brolin
köpte på uppdrag av Dahlbom betalades kontant.
15
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, se exempelvis brev
till Engelmark 24/9 1842, 8/10 1841.
16
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, se exempelvis brev
till Aspelin 16/6 1843.
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17

månader och att han därför ger även Malmököpmännen denna kredittid.
Vid ett annat tillfälle diskuterades en försäljning av väv och Dahlbom skriver
till sin kommissionär i Stockholm att Sandell bjudit att betala en viss summa
18
”att contant betala eller sist om 2 månader.” Dessa exempel pekar på att
handlaren inte räknade med att få betalningen direkt utan att en kredittid på
upp till ett par månader ansågs som normalt.
Den kredittid på två till tre månader som angetts ovan kan tolkas som
jämförelsevis kort i förhållande till vad tidigare forskning visat. Till exempel
förekom kredittider på mellan nio och elva månader bland bomullsväverier
19
under åren 1820–1840. Samtidigt finns liknande studier som visat att man
inom förlagssystemet i Sjuhäradsbygden lämnade krediter på sex till arton
månader till gårdfarihandlarna medan bomullsväverierna gav sina ”kända”
20
kunder tre månader under slutet av 1850-talet. De sistnämnda uppgifterna
skulle därmed stämma relativt väl överens med dem som förekom i Dahlboms
handelsverksamhet. I detta sammanhang är det dock viktigt att påpeka att
den reella löptiden i många fall troligen var betydligt längre, vilket kommer
att framgå senare. Dahlbom fick med andra ord inte alltid betalt inom den
angivna kredittiden.
Vidare är det intressant att notera att tidigare forskning visat att kredittiderna kunde fungera som ett konkurrensmedel och att de förlängdes i och
21
med en ökad kamp om kunderna. I Dahlboms fall får bland annat lärftkramhandlaren Gagge, efter eget önskemål, vid ett flertal tillfällen uppskov under
22
en eller par månader. Kanske var Gagge en så viktig kund att handlaren inte
ansåg sig ha något annat val än att tillmötesgå lärftkramhandlarens önskan?
Vad beträffar Dahlboms egna inköp från köpmännen i Stockholm och
andra städer så skedde den också i regel på kredit, men det förekommer
också några exempel som tyder på att betalningen kunde ske relativt omgå23
ende efter att varorna levererades. De få exemplen ger dock inte tillräckligt
med underlag för att dra några slutsatser huruvida Dahlboms leverantörer
gav kortare kredittider än vad han själv erbjöd sina kunder.

17

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Dyberg
& Flensburg 28/6 1841.
18
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
13/5 1844.
19
Nyberg, K. (1999), s. 97.
20
Jonsson, P. (2000), s. 152. Brittisk forskning om bomullshandeln under 1700-talets slut och
1800-talets början har visat att kredittiden kunde variera från tre till åtta månader; se Edwards, M.
(1967), s. 219.
21
Hudson, P. (1986), s. 85 ff.
22
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Gagge
27/2 1842, 19/1 1843, 2/6 1843, brev till Janzon 3/3 1843.
23
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, se exempelvis brev
till Aspelin 2/5 1842.
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De få noteringarna i källmaterialet om kredittidernas längd beror troligen
på att det fanns en mer allmän överenskommelse och att detta därför inte
behövde avtalas i samband med varje enskilt köp. En annan möjlighet är att
dessa villkor avtalades under personliga möten mellan handlaren eller kommissionärerna och deras kunder respektive leverantörer. Vidare tyder bristen
på fler specifika uppgifter om kredithandelns villkor på att det fanns en betydande personlig tillit mellan handlaren och dennes handelskontakter. Handlaren kan inte ha haft ett behov av att upprepa handelsvillkoren för att
försäkra sig om vad som gällde. Samtidigt är det tydligt att obetalda fordringar och bristen på likvida medel utgjorde konkret problem i Dahlboms
dagliga verksamhet.

En handelsverksamhet beroende av kontanter
Handlare Dahlboms behov av kontanter till sin verksamhet i Hudiksvall
framkommer tydligt i hans brevkorrespondens. I juni 1840 skriver Dahlbom
till sin kommissionär i Stockholm att eftersom han för närvarande inte har
några skulder i Stockholm som måste betalas vid det aktuella tillfället så vill
han att Lidbeck sänder de pengar som influtit vid inkasseringarna ”emedan
24
här är så ont om pängar.” Ett liknande exempel är då Dahlbom ber kommissionären Lidbeck att påminna lärftkramhandlaren Hazelius med flera om
25
pengar eftersom han ”snart har slut på de senast bekomna.” Vidare finns
exempel som visar hur Dahlbom var beroende av att få tillgång på en viss
typ av kontanter. I maj 1840 skriver Dahlbom till Lidbeck att han ska lämna
betalning för spannmål med nästa fartyg och att han därför behöver större
26
sedlar som ”här är svårt att tillgå”. Vid ett annat tillfälle meddelar Dahlbom
att ”med min cassa förhåller det sig nu så att jag hava obetydligt av schillingsmynt haf därför godheten och sänd mig som först hvad Janzon kan i sedlar å
27
10 rdr banco samt 16 2/3 rdr banco.” I samband med detta är det också tydligt att handlaren var mycket tacksam när pengarna äntligen kom in. Till exempel skriver Dahlbom till lärftkramhandlare Sandell att han nu fått pengar
28
”vilka av mig långa tider varo behöfliga och således är högst välkomna.”
Redan tidigare i avhandlingen har det framkommit att detta behov av kontanter, åtminstone till viss del, kan kopplas ihop med att Dahlbom betalde en
24

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
1/6 1840.
25
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
11/6 1841.
26
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
25/5 1840.
27
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
30/6 1843.
28
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Sandell
17/5 1844.
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del av den väv han köpte i Hälsingland kontant. Frågan är nu om detta var
huvudorsaken till penningbristen och varför handlaren verkar ha haft så svårt
att få fram de kontanter han behövde till denna del av handelsrörelsen?

Behovet av kontanter vid upphandlingen av väv
Vid en sammanställning av de tillfällen då Dahlbom uttryckte ett behov av
kontanter framgår mycket tydligt att det framför allt var upphandlingen av
väv som var orsaken till detta. Även om handlaren också vid ett flertal
tillfällen nämner att pengarna ska användas för att betala olika skulder så
utgör exemplen som kan kopplas ihop med upphandlingen av väv en klar
majoritet. Flertalet av de brev som beskriver behovet av pengar till upphandling av väv och egna utbetalningar är skickade till kommissionärerna i
Stockholm, men det finns också flera brev som riktar sig direkt till Dahlboms kunder. Ett exempel på det första är det brev till Lidbeck där handlaren
ber honom att ta emot reverser och ”vara god och emottaga dessa till
inkassering. Då pengar som till denna månads slut erhållas önskade jag få
29
remitteras under jag härav har behov för upphandling av väv m.m.” Ett
annat exempel är då Dahlbom i mars 1842 skriver till Lidbeck och ber
honom underrätta linkramhandlare Hazelius om att han måste lösa in sin
revers som är förfallen sedan november eftersom Dahlbom nu behöver
30
pengar till inköp av väv och andra utlägg. Flera liknande brev finns också
31
till kommissionären Janzon. I maj 1844 ber Dahlbom Janzon att inkassera
pengar från tre personer och betonar att detta är viktigt eftersom han själv
måste betala en borgen inom 14 dagar och dessutom är i behov av pengar till
32
inköp av väv.
I handlarens brev till de övriga handelskontakterna finns liknande beskrivningar av betydelsen av att ha pengar till upphandlingen av väv och att
det därför var viktigt att de betalade sina skulder. I ett brev till lärftkramhandlare Falkman i januari 1843 skriver Dahlbom att han förgäves väntat på
pengar och eftersom han för närvarande har behov av pengar för att betala
förfallna räkningar och ”synnerligast även för upphandling av väv på här
instundade marknader” hoppas han att Falkman ursäktar hans anhållan om
”likvid för de förfallna förbindelserna vilka Lidbeck av mig mottagit till in33
kassering….” Vid ett annat tillfälle ber Dahlbom lärftkramhandlare Gagge
29

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
3/4 1840.
30
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
11/3 1842.
31
Se kapitel sju.
32
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
15/5 1844.
33
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Falkman
13/1 1843.
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att betala en revers till Janzon då det vore en ”god tjänst då jag nu som mest
34
behöver pängar för väfupphandling.” Flera liknande exempel finns också i
brevkorrespondensen med lärftkramhandlare Hazelius. Här framgår hur
Dahlbom kunde vara i ett ”vådligt” behov av pengar för att betala fallna räk35
ningar och ”synnerligast” även för upphandling av väv. Det akuta behovet
av kontanter framgår kanske allra tydligast i det brev där handlaren skriver
att han ”får bedja bror att nu snart ihågkomma mig med pängar på det jag ej
36
må stå i förlägenhet vid den nu påbörjade väfupphandlingen.”
Att Dahlboms behov av pengar framför allt kan kopplas till den del av
handelsverksamheten som rörde upphandlingen av väv är därmed klarlagt.
Samtliga uppgifter om att Dahlbom behövde pengar till är avsända under
perioden januari till och med juni, det vill säga under den tid då handeln med
37
väv var som mest intensiv på landsbygden. Förutom det sist återgivna
citatet från breven till Hazelius finns också andra exempel som pekar på
detta. I januari år 1844 ber Hudiksvallshandlaren Janzon om fortsatt inkassering av fordringar och betonar att detta är viktigt eftersom han i nästa månad
38
verkligen är i behov av pengar. Vidare finns ett exempel från mars år 1843
där Dahlbom skriver att detta är den tid ”då jag som bäst har behof för väf39
upphandling.”
Den allmänna bristen på bank- och kreditinstitut i samhället under den
aktuella tiden är, som tidigare nämnts, väl känd i tidigare forskning och
utgör därmed en tänkbar förklaring till den brist på kontanter som beskrivit
ovan. Utifrån vad som tidigare framkommit finns det dock anledning att
ytterligare studera Hudiksvallshandlarens verksamhet för att förklara varför
denna situation uppkom. Vilken betydelse hade linnevävhandelns speciella
förutsättningar för det akuta behovet av kontanter och hur påverkades handlaren av det sätt som de ekonomiska transaktionerna genomfördes?

Linnehandelns säsongsvariationer
Linnevävsproduktionen i Hälsingland var, som redan nämns, till stor del en
säsongssyssla som var integrerad med jordbruket och framför allt koncentre34

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Gagge
31/3 1843.
35
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Hazelius
13/1 1843, 15/3 1843.
36
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Hazelius
11/3 1844.
37
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, se bland annat
ovanstående noter.
38
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
26/1 1844.
39
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
3/3 1843.
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rad till vinterhalvåret. För Dahlbom och andra linnehandlare innebar detta
några intensiva månader av handel och av brevkorrespondensen framgår att
handlaren hade svårt att få fram linnevaror under andra delar av året. I ett
brev till handlare Flensburg i Malmö framgår att den vävnad som tillverkats
redan var slut och att det inte fanns någon möjlighet att få några nya leveran40
ser förrän i december. När Dahlbom senare under hösten fick ytterligare en
beställning så kunde inte heller den levereras på grund av att det saknades
färdiga linnevaror samtidigt som det inte fanns några möjligheter att trans41
portera varorna till Malmö. Ytterligare ett exempel är då Dahlbom i oktober
år 1840 förklarar för lärftkramhandlare Engelmark i Stockholm att det inte
finns någon väv att tillgå på grund av att linnevävsproducenterna inte hunnit
42
bearbeta det nya linet till vävnad än. Linnehandelns koncentration till de
första månaderna på året framgår också av det svar som Dahlbom ger på
lärftkramhandlare Sandells förfrågan i september år 1842. Här meddelar
Dahlbom att det är mycket svårt att få tag på de efterfrågade varorna under
denna tid på året och att ”[i] januari månad är egenteliga början då upphand43
ling sker.”
Förutom att linneproduktionens karaktär påverkade tillgången på väv under
årets olika månader hade skörderesultaten en inverkan på utbudet under olika
år. I ett brev till lärftkramhandlare Gagge i Stockholm år 1840 framkommer
att tillgången på linnevaror var mycket liten för tillfället på grund av för
mycket väta under hösten. Dahlbom trodde sig dock kunna skaffa fram den
44
begärda kvantiteten och att priset skulle bli ”till belåtenhet”. I andra fall
förekom det att Dahlbom ansåg att det inte fanns några bra varor att tillgå
45
och därför inte vill göra några uppköp för vidare försäljning. Detta visar att
Dahlbom var mån om att sälja linnevaror av god kvalité och därför kunde
tänka sig att avstå från försäljning om hans krav på varorna inte uppfylldes.
Samtidigt förekom det, som framgick i det föregående kapitlet, att Dahlbom
ibland beställde varor av sämre kvalité vilket tyder på att det fanns en
marknad även för billigare varor.

40

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok, brev till Flensburg 9/10
1840. Brevet är undertecknat av änkan.
41
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Flensburg
23/10 1840. Brevet är undertecknat av änkan.
42
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Engelmark
22/10 1840.
43
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Sandell
8/9 1843.
44
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Gagge
4/12 1840.
45
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Sandell
3/3 1843.
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Vidare påverkades linnehandeln av möjligheterna till och kostnaderna för
46
transporter. Möjligheterna att transportera varorna och valet av transport47
medel påverkades av årstiden och väderleken. Ett exempel på detta är det
meddelande som Dahlbom sänder till lärftkramhandlaren Falkman i mars
1840. Här framgår att Dahlbom inte kunnat hitta någon som kunde transportera varorna till Stockholm på grund av det dåliga slädföret. Enligt brevet
ska han prova med ytterligare någon forbonde, men om detta misslyckas kan
48
han inte leverera förrän vid ”första öppet vatten”. Att sjötransporterna begränsades till isfria tider av året, framgår mycket tydligt av att Dahlbom vid
flera tillfällen skrev till sina kunder och uppgav att leveranserna av linne49
varor skulle ske just vid ”första öppet vatten”.
Förutom att man fick vänta på isfria tider på våren var det också viktigt
att på hösten få fram leveranserna i tid, det vill säga innan isen lade sig. I en
brevväxling med handlare Flensburg i Malmö under oktober–november 1840
framgår att Dahlbom var orolig för det fartyg som skulle gå fram och tillbaka
till Malmö (över Kiel) på grund av det dåliga vädret och hur lättad han blir
50
över att fartyget hann tillbaka precis innan isen lagt sig i Hudiksvall.
Att en stor del av verksamheten styrdes av isläget visar också Dahlboms
brev till Herr Berg vid Strömbacka bruk i Hälsingland där han skriver att om
Ni ej finna det olägligt att nu hämta kornet önskade jag att detta verkställs ju
förr ju bättre, innan taket å magasinet där kornet förvaras fordrar reparation
som nu lättast för mig göras innan öppet vatten bliver. Med samma tillfälle
som jag hedras med svar härpå anhåller jag även att bliva underrättad om
brännvinet avhämtas
eller behövas innan nytt för mig hinna inkomma vid
51
första öppet vatten.

Att tidsfaktorn även kunde vara viktig ur andra perspektiv framgår bland annat
av ett brev där Dahlbom anger att han hade ett ”behov härav på momangen”
52
och att varorna därför var tvungna att gå med nästa fartyg.
46

I brevkopiorna finns exempel på hur Dahlbom resonerade kring kostnaderna för landrespektive sjötransporter. Se Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok
1839–44, brev till Hazelius 3/4 1840. För en diskussion om fraktsätt och fraktkostnader under
1800-talet, se Jonsson, P. (2000), s. 46 ff.
47
Den framväxande ångbåtstrafiken var dock mindre beroende av väder och vind än seglingsfartygen. Se Stade, A. (2003), s. 9.
48
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Falkman
9/3 1840.
49
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Hazelius
3/4 1840, 573 1841, brev till Falkman 9/3 1840, brev till Sandell 15/4 1844.
50
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Flensburg
9/10 1840, 16/10 1840, 23/10 1840, 16/11 1840, 23/1 1840.
51
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Herr
Berg 29/3 1840.
52
Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Holmberg 24/4 1840. För Dahlbom innebar exempelvis transporterna till Malmö troligen ett visst
problem. Antingen krävdes en omlastning i Stockholm, vilket därmed, som tidigare visats,
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Även tidigare forskning har påvisat den tidigmoderna handelns säsongsberoende, men tillsammans med linnehandelns koncentration till vissa delar
av året kom detta att få en avgörande betydelse för hur handlarens verksamhet
53
och därmed varudistributionen fungerade. Handlaren var helt enkelt tvungen
att genomföra stora delar av sin handel under de månader det dels fanns varor
tillgängliga, dels fanns möjlighet att transportera dem.
Dahlboms avsaknad av linnevaror under hösten tyder på att han, åtminstone periodvis, hade en större efterfrågan på dessa varor än vad han kunde
tillgodose. Detta kan i sin tur tyda på flera olika saker. För det första att det
totala utbudet var mindre än efterfrågan, vilket i så fall innebär att den nedgång som, enligt tidigare forskning, uppstod under 1850-talet ännu inte
54
börjat märkas i Hälsingland. För det andra att Hudiksvallshandlarna hade
svårt att få tag på varor på grund av linneproducenterna antingen sålde väven
själva på olika marknader eller sålde den vidare till andra typer av handlare
på landsbygden. Slutligen kan man tänka sig att Dahlbom inte hade ekonomiska möjligheter att köpa upp och lagra varor för att täcka ett eventuellt
senare behov. Kanske vågade han inte riskera att köpa upp mer varor än han
redan hade beställningar på? Samtidigt har det tidigare framgått att Dahlbom
hade ett lager av väv i Stockholm och att han ibland skickade icke beställda
55
varor för försäljning till kommissionärerna i Stockholm. I samband med
detta bör det dock påpekas att vissa varor enbart verkar ha tillverkats på
beställning. Exempelvis meddelade Dahlbom vid ett tillfälle köpman Faxe i
Malmö att de varor som han ville beställa ”finnes ej hos mig, ej heller hos
någon annan af mina bekanta emedan denna väv ej kan tillvärkas förr än
56
beting däraf göras.”
Bristen på färdiga bra varor som Dahlboms kunde köpa för försäljning
var troligen inget som handlarens ombud på landsbygden direkt kunde göra
krävde ombudens medverkan eller så fick han sända dem med det fåtal fartyg som gick direkt
mellan Hudiksvall och Malmö. Vid en granskning av Hamn- och tolagskassans räkenskaper i
Malmö år 1840 återfinns endast sex fartyg som antingen var på väg till Hudiksvall från annan
ort eller som hade anlänt från Hudiksvall. Samtliga fartyg uppges vara hemmahörande i
Hudiksvall. MSA, Hamnförvaltningens arkiv, Hamn- och tolagskassans räkenskaper 1840. I
brevkopiorna finns också exempel på att Dahlbom noterar att det vid ett aktuellt tillfälle
saknades en direktförbindelse med Malmö; se brev till Dyberg & Flensburg 14/5 1841.
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Se exempelvis, Morell, M. (1982), s. 166–168.
54
Se Utterström, G. (1957), s. 202–204, 210–217; Schön, L. (1979), s. 25; Jonsson, I. (1994),
s. 21, 26; Morell, M. (1982), s. 196–197. För flera exempel på att Dahlbom hade en större efterfrågan på linnevaror än vad han kunde leverera, se exempelvis brev till Sandell 11/5 1840,
17/5 1841, 13/6 1842, 22/5 1843. ”jag har hittills nätt och jämt kunnat acceptera anhållna
rekvisitioner som måst med första lägenhet sändas.” Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms
arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Sandell 17/5 1841. Vidare finns flera exempel som visar
att det var brist på linnegarn; se exempelvis brev till Sandell 13/10 1843.
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Se kapitel sju.
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Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Faxe
3/8 1840. För exempel på mycket specifika beställningar av linnevaror, se breven till Hazelius,
exempelvis 17/1 1840.
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något åt. Däremot är det sannolikt att det var viktigt för Dahlbom att både
själv och genom sina kommissionärer ha goda kontakter med linneproducenterna för att få bra och snabb information om när varor fanns färdiga för
försäljning. Som visades i det föregående kapitlet kontrollerade Dahlbom om
gästgivare Brolin påbörjat upphandlingen av linnevaror så som man kommit
57
överens om. Som tidigare behandlats i kapitel fyra, hade linneproducenterna alternativet att själva sälja sina produkter på olika marknader. I de
fall det förekom konkurrens om varorna var det troligen också viktigt att ha
tillgång till de kontanter som behövdes i samband med upphandlingen.

Orsakerna bakom Dahlboms återkommande likviditetsbrist
I ovanstående avsnitt har det framgått att Dahlbom periodvis hade ett stort
behov av kontanter, främst för upphandlingen av linneväv. Frågan är varför
detta behov kunde bli så akut då Dahlbom efter alla sina år som handlare
rimligtvis borde ha varit medveten om handelns säsongsvariationer. I detta
sammanhang är det också intressant att diskutera varför Dahlbom inte alltid
betalade sina linneleverantörer i Hälsingland med olika typer av varor från
den egna handelsrörelsen. Som tidigare nämnts är möjligen svaret att kontant
betalning var mer eftertraktat då landsbygdsbefolkningen bland annat be58
hövde kontanter för att betala vissa skatter. Att betala kontant kunde därmed
fungera som ett sätt att konkurrera med andra handlare eller för att få landsbygdsbefolkningen att inte själva sälja sina produkter på marknaderna söderut.
Vidare skulle en förklaring till betalningarna i kontanter kunna vara att det
var betydligt krångligare att bedriva byteshandel då handeln inte alltid skedde
direkt mellan Dahlbom och de hushåll som tillverkade linneväven utan ibland
ägde rum genom Dahlboms kommissionärer.
Som nämndes ovan har tidigare forskning visat att bristen på kontanter
var ett allmänt problem för handeln under den aktuella tiden som i Dahlboms
fall innebar att han inte fick kontant betalning i den utsträckning han behövde, vilket i sin tur berodde på andras brist på kontanta medel. I mars 1843
skriver Dahlbom till Stockholmskommissionären Janzon att ”ehuru Sala
marknad nyss besökt är jag likväl i behof av pängar af den orsaken att jag
59
lika med flera ej erhållit contanter för väfven….” Det har dessutom tidigare
framkommit att handeln med de större kunderna i Stockholm ofta skedde
genom att Dahlbom i sin tur köpte varor av dessa och att man då ”kvittade”
köpen mot varandra, vilket då inte gav några likvida medel. Vidare var också
handelns karaktär där inköp och försäljning ägde rum vid olika tidpunkter på
57

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Brolin
16/1 1840. Se även kapitel sju.
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Lundell, J. (2005), s. 80–81.
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Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
3/3 1843.
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året en orsak till den brist på kontanter som uppstod i Dahlboms verksamhet.
Det uppkom en likviditetsspänning som innebar att bristen på kontanter blev
särskilt akut under vissa perioder.
Slutligen innebar också kredithandelns dominans och användandet av
skuldsedlar att det uppstod ”kedjor” av fordringar. Handlaren kunde inte
vara säker på att få betalt i kontanter utan fick istället ofta sina fordringar
betalda i olika typer av skuldsedlar, det vill säga fordringar på andra aktörer i
handelsnätverket. Eventuella brister i denna kedja i form av att någon handlare gick i konkurs kunde dessutom innebära mer övergripande ekonomiska
problem för de övriga i kedjan. Detta framkommer mycket tydligt då Dahlbom hela tiden var tvungen att kräva in sina fordringar för att i sin tur kunna
betala sina skulder och göra sina inköp. Det senare har redan beskrivits ovan
och genom följande exempel framgår mycket klart hur Dahlbom själv ingick
som en länk i en kedja av olika personers fordringar till varandra. I oktober
1840 skriver Dahlbom till kommissionären Lidbeck i Stockholm att han idag
”har anmodat Hazelius att inbetala summa därav Bror gottgör sig för ovannämnde räkning, av det övriga anhåller jag att Bror betalar Holmberg summa.
60
Min skuld till Aspelin får bli ogjord till mer pängar influtit.” Ett annat
exempel är då Dahlbom i oktober 1843 skriver till kommissionären Janzon
att han bett Falkman att inte dröja med likvid, men ber Janzon att påminna
61
honom igen särskilt eftersom betalning måste ske till bland annat Kaiser. I
ett annat brev till kommissionären Janzon i maj 1844 ber Dahlbom honom
62
betala Ljunglöf, men inte förrän pengar kommit in. I ytterligare ett annat brev
ber han Janzon betala järnkramhandlare Lönnerberg och då använda lärft63
kramhandlare Hazelius revers. Ett sista exempel är ett brev från 18 januari
1841 där Dahlbom i slutet av brevet ber Lidbeck att, om pengar influtit eller så
fort de influtit för förra reverserna, betala ett antal personer som tas upp i en
64
lista.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de kedjor av fordringar och
skulder som förekom i handeln innebar stora bekymmer för den handlare
som inte hade möjlighet att på olika sätt hantera bland annat de brister på
kontanta medel som uppstod.
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Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
30/10 1840.
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Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
6/10 1843.
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Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
31/5 1844.
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Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Janzon
3/11 1843, se även brev den 7/11 1843.
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Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
18/1 1841.

171

Likviditetsbristens konsekvenser
Den brist på likvida medel som beskrivits ovan kunde för det första innebära
att Hudiksvallshandlaren fick svårt att köpa upp den väv som var en så viktig
del i hans handelsverksamhet och att han därmed gick miste om de intäkter
som vidareförsäljningen till kunder i Stockholm och andra städer innebar.
För det andra kunde kontantbristen innebära att han inte kunde köpa in de
köpvaror, till exempel brännvin, som utgjorde en bra affär då de sedan såldes
till kunderna i Hudiksvall och på den omkringliggande landsbygden. I ett
brev till handlarna Dyberg & Flensburg i Malmö skriver Dahlbom att eftersom de inte kan ta vävnad i utbyte så ”lärer jag ej nu kunna uppgöra handeln
om brännvinet ty kontanter äger jag ej att kunna lämna.” Vidare skriver
Dahlbom att om de mot förmodan skulle få behov av väv till våren så kunde
65
de kanske göra upp affären då. I och med detta kan vi alltså konstatera att
det inte enbart var landsbygdsbefolkningen i Hälsingland som ibland krävde
kontanter utan även Dahlboms leverantörer av andra typer av varor. Slutsatsen måste därför bli att de problem som bristen på kontanter orsakade begrän66
sade Dahlboms möjligheter att bedriva affärer. I ovanstående beskrivning
av problemen kring bristen på kontanter och dess konsekvenser har det också
tydligt framkommit att kommissionärerna hade en central roll då det ofta var
de som fick i uppgift att inkassera handlarens fordringar och på så sätt förbättra Dahlboms tillgång på kontanter.

Jakten på likvida medel
Dahlbom hanterade bristen på likvida medel på olika sätt. Det vanligaste var
att han försökte kräva in sina fordringar. Detta är ett påtagligt inslag i brevmaterialet och kan inte alltid kopplas till att Dahlbom hade direkt brist på
pengar. Påminnelser och inkasseringar av skulder var ett vardagligt inslag i
handelsverksamheten, men det är tydligt att detta blev mer akut under vissa
perioder. I samband med inkasseringen spelade kommissionären en central
roll, vilket framgår av de många brev där de får i uppgift att påminna om och
inkassera fordringar, främst i form av reverser. I flera exempel har Dahlbom
gjort en lista över de personer som är skyldig honom pengar samt de aktuella
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Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Dyberg
& Flensburg 23/12 1842.
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I detta sammanhang kan också nämnas att Utterström pekat på att stadsköpmännens
kreditgivning till linneleverantörerna skulle ha utgjort ett problem, särskilt under tider av stora
penningvärdesförändringar, då dessa varor inte prissattes förrän de sålts i exempelvis Stockholm. Huruvida detta var ett problem har dock ifrågasatts av både Jonsson och Morell då det
finns en stor osäkerhet kring hur priserna fastställdes; se Jonsson, I. (1994), s. 187; Morell, M.
(1982), s. 106–110, 129–133, 139.

172

67

beloppen. Det var dock inte bara ombuden som agerade i samband med att
fordringarna inte betalades utan Dahlbom skrev också ofta själv direkt till de
personer som var skyldig honom pengar.
I samband med att problemet med obetalda fordringar och inkasseringen
av dessa diskuteras är det intressant att notera att det inte förekommer några
exempel i breven på att Dahlboms drev kravet på sina fordringar hos köpmännen i Stockholm vidare till domstol. Som nämnts i det föregående ka68
pitlet förekom detta däremot gentemot personer på Hälsinglands landsbygd.
Vad berodde det på att inga sådana exempel finns vad gäller stadsköpmännen? Några tänkbara förklaringar är att Dahlbom var så beroende av att
behålla dessa handelskontakter att han inte ville driva saken så långt eller att
han ändå litade på att de aktuella personerna skulle betala så småningom.
Personlig tillit har i tidigare forskning lyfts fram som ett mycket centralt
inslag i de nätverksrelationer som affärskontakter utgjorde. Här har betonats
att personligt förtroende är något som byggs upp stegvis och att ömsesidigheten är en viktig förutsättning. Fördelen med förtroendet är att det inför en
förutsägbarhet i relationen som innebär att man kan förutsäga motpartens
agerande. I den process där man ger varandra allt större förtroende är aktörerna också villiga att investera allt mer socialt och ekonomiskt kapital.
Vidare har här skillnaden mellan personlig tillit och systemtillit ansetts
viktig, där det senare innebär att olika fungerande institutioner, till exempel
69
möjligheterna att lagföra en person, skapar en förutsägbarhet. I Dahlboms
fall är det tydligt att det var en personlig tillit och inte en systemtillit som var
grunden till dennes handelsrelationer i Stockholm. Detta motsäger dock inte
att systemtilliten ändå fanns där som en yttersta garant för att det var möjligt
att driva in skulderna. Den personliga tilliten bestod dels av en övertygelse
om att andra handlare skulle betala sina skulder även om det kunde krävas
många påminnelser och ta mycket lång tid, dels av en tillit till kommissionärerna att de skulle utförda de tjänster som de ombads göra och att de till och
med ställde upp med att till exempel ge kortare krediter.

Andra lösningar på penningbristen
Förutom att kräva in sina fordringar hade Dahlbom också mer kortsiktiga
lösningar för att lösa den egna bristen på likvida medel. Den första var att
vänta med att betala sina egna skulder. I ett brev till lärftkramhandlaren
Aspelin skriver han att för det snus och sirap som Aspelin ska sända ska han
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Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44; se till exempel brev
till Lidbeck 8/6 1840, 11/3 1842.
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Se kapitel sju.
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Hasselberg, Y. & Petersson, T. (2006), s. 53–55.
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”så fort pängar ytterligare inflyter dig gottgöra.” En annan metod var att
under kortare perioder låna pengar och därmed att sätta sig i skuld. Dahlbom
skriver till exempel till kommissionären Lidbeck och ber honom att vara god
och genast betala den nämnda summa om inte lärftkramhandlaren Hazelius
71
inlöst sin revers. ”Bror kommer då att ligga i förskott för mig….” I ett annat
brev ber han Lidbeck betala en änkefru som bor i Huset nr 50 på Droninggatan, men ”skulle vid detta ingång pängar ej hafva influtit beder jag att Bror
i så fall vara god och mot ränta förutsträcka omnämnda summa å min räkning,
72
tills någondera af sist sända reverser betalas….” I båda fallen rörde sig de
utlägg ombuden fick göra om relativt små belopp, men detta betyder inte att
de inte kunde vara viktiga på marginalen för Dahlboms. Av brevkorrespondensen framgår inga exempel på större lån som Dahlbom tar och det är
därför oklart om kommissionären kunde stå till tjänst även med att förmedla
sådana. Vidare finns det inte heller några exempel som pekar på att Dahlbom
lånade pengar för att köpa in linne eller andra typer av varor, men detta har
inte kunnat undersökas närmare.

Sammanfattande diskussion
Dahlboms handelsverksamhet, vilken avspeglas i hans brevkorrespondens,
präglades till stor av handelns säsongsvariationer och de konsekvenser som
uppstod som en följd av den dominerande kredithandeln. Linneproduktionens liksom transporternas säsongsvariationer innebar att handlarens utgifter
och intäkter fördelades ojämnt över året och det uppstod en likviditetsspänning
då han var tvungen att ge längre krediter än han fick själv. För det första fick
handlaren i stor utsträckning betalt i olika typer av skuldsedlar och inte i
kontanter som kunde användas vid upphandlingen av linnevaror. Här innebar
bristen på kreditinstitutioner att det fanns begränsade möjligheter att avhjälpa
tillfälliga likviditetsproblem med kortsiktiga lån. Detta innebär dock inte att
det inte kan ha förekommit att Dahlbom hade möjlighet att låna pengar av
släkt och vänner.
För det andra hade handlaren svårt att beräkna när hans fordringar skulle
komma att betalas eftersom löptiden i praktiken verkar ha varit betydligt
längre än de två till tre månaders kredittid som fungerade som en slags praxis.
Uteblivna betalningar kunde därmed innebära att Dahlbom inte hade möjlighet att genomföra önskade affärer. I detta sammanhang hade Dahlboms kom70

Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Aspelin
27/5 1844.
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Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
18/11 1842.
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Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms arkiv, brevkopiebok 1839–44, brev till Lidbeck
29/6 1840.
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missionärer i Stockholm en avgörande roll i arbetet med att kräva in fordringarna. Utan kommissionärernas geografiska hemvist i Stockholm och de
tjänster som deras roll innebar hade en mycket mindre andel av fordringarna
betalats vid den tidpunkt då handlaren så väl behövde pengarna.
I början av kapitlet nämndes att handeln under 1840-talet kännetecknades
av en generell nedgång. Detta kan vara en anledning till att vissa handlare
hade svårare än vanligt att betala sina skulder, vilket i sin tur skulle kunna
förklara Dahlboms svårigheter att kräva in sina fordringar. Detta är dock
inget som på något sätt nämns i handlarens brevkorrespondens och det troliga
är att handlarens problem snarare berodde på det sätt handeln var organiserad. Eventuellt kan nedgången inom handeln ha förstärkt problemen.
Vad beträffar möjligheterna att dra några mer generella slutsatser om den
varudistribution som organiserades av andra småstadshandlare i landet under
1840-talet kan man konstatera att den kredithandel som dominerade Dahlboms handelsverksamhet också präglade handeln i stort. Osäkerheten om när
fordringar skulle komma att betalas bör därför ha utgjort ett mer generellt
problem då det inte finns någon anledning till varför Dahlbom skulle ha
befunnit sig i någon särskilt utsatt position. Istället hade han, som redan
nämnts, genom sitt nära och kontinuerliga samarbete med Stockholmskommissionärerna en god hjälp att driva in sina fordringar. Dessutom bör antalet
kreditrelationer som innebar fordringar som skulle krävas in ha varit färre i
Dahlboms verksamhet än i vissa andra handlares då denne, åtminstone
ibland, hade möjlighet att byta sina linnevaror mot andra typer av varor.
Den handelsverksamhet som Dahlbom och de andra Hudiksvallshandlarna bedrev var förstås delvis speciell på grund av linnehandelns speciella
förutsättningar, men samtidigt bör flera paralleller kunna dras med andra
småstadshandlare. I likhet med Hudiksvallshandlarna påverkades andra handlare av att transportmöjligheterna, främst till den centrala Stockholmsmarknaden, varierade under året, vilket i sin tur gjorde att varudistributionen
koncentrerades till bestämda delar av året. Detta gäller inte minst andra
norrländska handlare med betydligt större avstånd till Stockholm och därmed
betydligt mer tidskrävande landsvägstransporter. Troligen hade vissa småstadshandlare färre kontakter direkt med Stockholm än vad Dahlbom hade
genom att de istället köpte varor av handlare i närregionen som även fungerade som grossister, men detta förändrade i grunden inte handelns säsongs73
variationer. I tidigare svensk forskning har transporternas koncentration till
isfria tider dessutom ansetts ha ökat under 1800-talets mitt på grund av att
74
sjötransporterna ökade i omfattning i och med ångfartygens etablering.
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Fredrik Sandgren har undersökt vilka leverantörer som lanthandlare i Revsundsregionen i
östra Jämtland under 1870-talet hade. Här framgår att den lanthandlare som hade den mest
omfattade verksamheten hade flest kontakter med Stockholm och också fungerade som
grossist gentemot de mindre lanthandlarna som i större grad köpte varor från olika grossister i
det egna närområdet. Sandgren, F. (1999), s. 89–99.
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Jonsson, P. (2000), s. 199.

175

Samtidigt innebar dock övergången till ångfartyg snabbare och mer regelbundna transporter bland annat på grund av att man blev mindre beroende av
vädret. Detta hade därmed en generell positiv inverkan på handelsutbytet
75
mellan olika plaster.
Vidare fanns under den aktuella tidsperioden en rad andra småstadshandlare som i likhet med handlarna i Hudiksvall bedrev handel med olika
typer av varor som endast levererades under vissa delar av året. Detta gäller i
första hand handlarna från Hälsinglands andra stad, Söderhamn, och linneområdena i Ångermanland, men även de personer som bedrev handel med
exempelvis avsaluslöjd från Dalarna eller andra delar av landet.
Sammanfattningsvis innebar varje småstadshandlares personliga förhållanden och den kontext denne verkade i speciella förutsättningar, men samtidigt
bör de grundläggande problem som förekom inom handeln ha varit gemensamma för majoriteten av dem.
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Ville, S. (2004), s. 301–302.
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KAPITEL 9

Sammanfattning och slutsatser

Inledning
Utvecklingen av en svensk inhemsk konsumtionsvarumarknad under tiden
före industrialiseringen byggde till stor del på två centrala företeelser: för det
första en ökad konsumtion av främst textilier, porslin och olika typer av
livsmedel, för det andra en ökad inhemsk tillverkning av varor för marknaden. I båda fallen utgjorde varudistributionen en viktig förutsättning för
tillväxten eftersom den ökade mängden varor på olika sätt skulle distribueras
mellan marknadens producenter och konsumenter. Hur varudistribution kunde
organiseras begränsades dock länge av den rådande näringslivslagstiftningens
bestämmelser om vem som fick bedriva handel samt av kredit- och kommunikationssystemens begränsade utbyggnad.
Syftet med denna avhandling är att bidra till en ökad förståelse för betingelserna bakom framväxten av en inhemsk konsumtionsvarumarknad
genom att skapa en bild av hur varudistributionen mellan stad och landsbygd
i en specifik region var organiserad under övergången till modern tid. I
avhandlingen har jag närmare undersökt vilka olika typer av aktörer som
ingick i den varudistribution som ägde rum mellan Hälsinglands städer, dess
omgivande landsbygd och det övriga landet under 1800-talets första hälft,
samt analyserat respektive aktörs funktioner och vilka relationer dessa aktörer
hade till varandra. För att undersöka hur handeln organiserades på aktörsnivå
har en fallstudie av Hudiksvallshandlaren Lars Petter Dahlboms handelsrörelse genomförts. Därmed har det varit möjligt att analysera hur man organiserade den dubbelriktade handel som flertalet handlare i regionen bedrev. I
stora drag innebar denna handel att köpmännen dels köpte in linnevaror på
landsbygden för vidare försäljning i Stockholm och på andra marknader, dels
köpte in olika typer av konsumtionsvaror på dessa marknader för försäljning
på landsbygden i Hälsingland. Genom intensivstudium av denne tidstypiske
handlare, med ett genomsnittligt omfång på sin handel, konkretiseras i avhandlingen de problem som dåtidens handelsmän brottades med.
Undersökningsregionen har framför allt valts ut på grund av den omfattande linneproduktion för en bredare marknad som karaktäriserade områdets
landsbygd, men studien omfattar också distributionen av olika typer av kon-
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sumtionsvaror till och från det studerade området. Valet av tidsperiod motiveras främst av att den var en viktig övergångsperiod av både förändring och
kontinuitet. Samtidigt som marknaden växte och näringslivslagstiftningens
utformning delvis reformerades hade ännu inte de stora förändringarna med
kredit- och kommunikationssystemens utbyggnad ägt rum. Detta innebär att
det finns anledning att diskutera hur varudistributionens förutsättningar
började förändras på en mer övergripande nivå, medan det fortfarande fanns
avgörande organisatoriska distributionsproblem som av allt att döma begränsade konsumtionsvarumarknadens möjligheter att expandera.
Avhandlingen är inspirerad av flera ekonomisk-historiska och historiska
forskningsinriktningar. De första kapitlen tar framför allt sin utgångspunkt i
tidigare forskning kring protoindustriell produktion och handel samt näringslivslagstiftningens utveckling. Det finns sedan tidigare studier av hur enskilda
former av handel, såsom den traditionella bondehandeln, utvecklades medan
den här avhandlingen försöker ha ett helhetsperspektiv på hur varudistributionen var organiserad inom ett specifikt geografiskt område. Här diskuteras
de juridiska förutsättningarna för olika former av handel och förekomsten av
såväl stads- och bondehandel som andra slags handelsaktörer på landsbygden.
Fallstudien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning om hur bristen på utvecklade kommunikationssystem samt bank- och kreditinstitutioner innebar
att köpmän och företagare byggde upp sin verksamhet kring personliga
nätverk av personer som kunde bistå dem på plats med såväl krediter som
mer praktiska göromål. I avhandlingen har en bred definition av begreppet
kommissionär använts, det vill säga den som agerade ombud åt någon annan,
för att analysera de olika aktörer som var delaktiga i Hudiksvallshandlarens
handelsrörelse.
I avhandlingen har flera olika slags källmaterial kombinerats. I de inledande kapitlen har bouppteckningar, konkursakter, passhandlingar samt olika typer av rapporter, skrivelser och myndighetsbeslut använts för att kartlägga
förekomsten av olika former av handel och handelsaktörer. De två avslutande kapitlen där fallstudien presenteras bygger främst på Hudiksvallshandlaren Lars Petter Dahlboms utgående brevkorrespondens, men också på
delar av dennes räkenskapsmaterial. Tillgången på detta brevkopiematerial
har en helt avgörande betydelse för möjligheten att följa handelsmannens
dagliga verksamhet och dennes kontakt med kunder, leverantörer och kommissionärer runt om i landet.
Undersökningarnas resultat är att varudistributionens förutsättningar
verkligen var inne i ett förändringsskede där möjligheterna att bedriva handel successivt utökades vilket innebar att olika former av handel och skilda
typer av handelsaktörer var verksamma sida vid sida. Vidare var handeln på
olika sätt mindre hierarkiskt och mer horisontellt organiserad än vad som
framkommit i tidigare forskning. Den enskilde handlarens verksamhet var
beroende av andra handelsaktörers där de inblandade på olika sätt hade en
mycket konkret funktion för att respektive handelsrörelse skulle fungera.
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Detta innebär att olika handelsaktörers relationer till varandra präglades av
både konkurrens och samarbete. Ibland anlitade en handlare som Dahlbom andra handlare som kommissionärer på avlägsna marknader. I andra fall fungerade
han själv som kommissionär och den andre handlaren som uppdragsgivare.

En pågående förändring av handelns förutsättningar
Näringslivslagstiftningen innebar sedan flera hundra år tillbaka begränsade
möjligheter att bedriva handel framför allt på landsbygden, men från och
med sekelskiftet 1800 påbörjades en successiv reformering även om handeln
delvis förblev reglerad ända fram till år 1864. Stadsköpmännen hade en privilegierad ställning även om lagstiftningen innehöll vissa undantag som
öppnade även för andra aktörer. Ett viktigt sådant var landsbygdsbefolkningens rätt att, inom ramen för den så kallade bondehandeln, sälja sina egna
varor.
Lagstiftningens utformning är sedan tidigare väl känd, vilket i sin tur också
inneburit att den tidigare forskningen till stor del utgått från att denna skillnad mellan stad och landsbygd levde kvar fram till de större näringslivsreformerna år 1846 och 1864. Denna avhandling har pekat på att det finns
anledning att nyansera föreställningen om denna tudelning vad beträffar
såväl förutsättningarna för som den reella varudistribution som ägde rum på
landbygden under perioden.
Inledningsvis finns det anledning att uppmärksamma de förändringar i
lagstiftningen som genomfördes under slutet av 1700-talet och början av
1800-talet. Dessa har tidigare framför allt beskrivits i studier av hur det ur
den traditionella bondehandeln växte fram ett skikt av större bondeköpmän. I
avhandlingen har denna utveckling också satts i relation till den parallella
framväxten av fast handel på landsbygden. Det nya var inte enbart att vissa
bondehandlare utvecklade en allt mer omfattande handel med linnevaror
utan också de ökade möjligheter dessa personer hade att köpa in olika typer
av varor och sälja bland befolkningen på landbygden. Därmed tillkom en ny
distributionskanal för olika sorters konsumtionsvaror såsom livsmedel,
textilier, porslin med mera – det vill säga de varukategorier som en omfattande forskning sett som en viktig komponent i framväxten av en konsumtionsrevolution.
Genom en granskning av den juridiska praxis som växte fram under
1830-talet har det vidare framgått att de institutionella förutsättningarna för
att bedriva handel på landsbygden var mer inkluderande och vidare till sitt
omfång än vad som tidigare uppmärksammats. Kommerskollegiums, sedan
tidigare kända, liberala inställning medförde att man i praktiken kom att tillåta
de handelsbodar som redan fanns och det blev också möjligt att öppna nya.
Vidare har studien visat att beslutsfattandet vad beträffar tillstånd om att
få etablera handel i praktiken låg hos de lokala sockenstämmorna och inte på
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en nationell nivå, vilket Kommerskollegiums utformning av direktiv ger
sken av. Därmed kan också lokala skillnader i förekomsten av handelsbodar
ha uppstått på grund av olika tolkningar beträffande fördelarna respektive
nackdelarna med dessa. Exemplen från Hälsingland visar att det i den dåtida
diskussionen för och emot etablerandet av handelsbodar för det första förekom principiella argument mot utökad handel. Dessa utgjordes framför allt
av risken för lyxkonsumtion och en önskan om att bevara städernas handelsmonopol medan argumenten för en friare etablering handlade om en vilja att
öka tillgängligheten av olika konsumtionsvaror på landsbygden. För det
andra förekom även mer personliga för- och motargument, vilka kan kopplas
till huruvida de tilltänkta handelsbodsinnehavarna var kända i trakten och
ansågs lämpliga för uppgiften.
Debatten inom såväl Kommerskollegium som sockenstämmorna pekar på
framväxten av förändrade konsumtionsmönster, vilket i sin tur ökade kraven
på att kunna köpa varor på landsbygden. Kommerskollegium beskriver
exempelvis i en rapport att landbygdsbefolkningen allt mer börjat konsumera
köpta tyger och bland medlemmarna i sockenstämmorna framfördes bland
annat önskemål om att kunna handla tobak på hemorten utan att behöva åka
in till staden. Frågan om olika handelsaktörers etablering hade därmed en
tydlig koppling till den växande marknaden för varor som utvecklades under
undersökningsperioden.

En mångfacetterad landsbygdshandel
Avhandlingen har visat att det förekom ett flertal olika typer av handelsaktörer på landbygden i Hälsingland. För det första förekom en traditionell
bondehandel där landsbygdsbefolkningen konkurrerade med stadshandlarna
då båda bedrev handel med samma slags linnevaror och hade sina viktigaste
avsättningsmarknader i Stockholm och på andra marknader i framför allt
Bergslagen och Mälardalen. Trots att möjligheterna att analysera hur bondehandeln utvecklades i kvantitativa termer visat sig vara begränsade på grund
av källmaterialets brister tyder förekomsten av såväl protestskrivelser och
olika rapporter på att städernas köpmän upplevde en konkurrens från landsbygdsbefolkningens egen handel med linnevaror.
Vad beträffar varudistributionen till och från landsbygden är det framför
allt förekomsten av handelsaktörer som bedrev försäljning av spannmål,
andra livsmedel och olika typer av köpvaror på landsbygden som är intressant.
I undersökningen har flera spannmåls- och viktualiehandlare, men också
personer som bedrev handelsbodar med ett mer omfattande varusortiment
presenterats. Deras verksamhet, vilken möjliggjordes av de reformer och den
utveckling av praxis som diskuterats ovan, innebar en tydlig förändring vad
beträffar landbygdsbefolkningens geografiska närhet till en permanent handel.
Tidigare forskning om lanthandelns expansion under 1800-talets senare del
har konstaterat att det fanns två möjligheter att tillgodose en växande inhemsk
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marknads behov. Antingen att stadshandeln utvecklades för att bättre
tillgodose landsbygdens varubehov eller, vilket också skedde, att distributionen flyttade ut på landsbygden och etablerade fasta kanaler genom att
lanthandeln expanderade. Denna avhandling har visat att detta var en process
som började redan innan de stora reformerna år 1846 respektive 1864.
Vidare är det också klart att det förekom andra typer av handelsaktörer på
landsbygden. Kapitel sju och åtta har belyst de personer som på olika sätt
agerade kommissionärer åt stadshandlarna genom att främst köpa in linneprodukter, men också genom att sälja varor på landsbygden på uppdrag från
köpmännen. I detta sammanhang är det viktigt att betona att stadshandlarnas
närvaro på landsbygden inte var begränsade till de årligt återkommande
marknaderna. Förekomsten av kommissionärer på landsbygden, men också
uppgifter om hur stadsköpmännen ständigt levererade varor till landsbygdsbefolkningen visar att deras verksamhet faktiskt innebar en kontinuerlig
varudistribution. På så sätt var handeln betydligt mindre präglad av marknadstider och en tydlig uppdelning mellan stad och landsbygd under perioden än
vad man tidigare antagit.

En varudistribution beroende av samarbete
I avhandlingens senare kapitel har undersökningen av handelns organisation
fördjupats genom en fallstudie av Hudiksvallshandlaren Lars Petter Dahlbom.
Utgångspunkten för denna studie är att förstå vilka personer som på olika
sätt var involverade i en enskild handlares handelsrörelse och hur de tillsammans utgjorde en förutsättning för att den dubbelriktade varudistribution
som ägde rum genom handlaren skulle fungera. Personerna har delats in i
olika kategorier där kommissionärsbegreppet används i en bred bemärkelse
som innefattar både ett kortsiktigt respektive långvarigt samarbete samt
tjänster som utfördes såväl med som utan ekonomisk ersättning. Den gemensamma nämnaren är att personerna i fråga agerade ombud å en annan persons vägnar.
Avhandlingen har visat att såväl permanenta som mer tillfälliga samarbeten med andra aktörer hade en helt avgörande betydelse för att den undersökta småstadshandlarens verksamhet skulle fungera. Av allra största vikt var
de lärftkramhandlare i Stockholm som Hudiksvallshandlaren anlitade som
kommissionärer och orsaken var den centrala roll som Stockholm hade för
samtliga typer av handelsaktörer från Hälsingland. Huvudstaden utgjorde
den absolut viktigaste avsättningsmarknaden för regionens linnevaror och
det var också härifrån majoriteten av de varor som såldes i Hälsingland
köptes in. Samarbetet med Stockholmskommissionärerna var intensivt och
varade under en lång tidsperiod, vilket innebär att Hudiksvallshandlaren och
dennes kommissionärer byggde upp en relation som skilde sig från de andra
handelskontakter som handlare Dahlbom hade.
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Förutom Stockholmskommissionären hade Hudiksvallshandlaren även
kommissionärer på landsbygden i Hälsingland. Här finns tydliga paralleller
vad beträffar relationen mellan handlaren och kommissionärerna samt även
vad beträffar de senares funktioner. Däremot krävde samarbetet mellan
Hudiksvallshandlaren och landsbygdskommissionärerna en mindre aktiv korrespondens i jämförelse med Stockholmskommissionärerna.
I detta sammanhang är det också viktigt att påpeka att den undersökta
handlaren själv sålde varor på uppdrag från ett större handelshus i Malmö.
Detta visar att den som anlitade kommissionärer i sin tur själv kunde agera
kommissionär å en annan persons vägnar. Kommissionärskapet blir därmed
inget som alltid byggde på en självklar hierarkisk grund utan det ingick
snarare i en horisontell kedja där handelsaktörerna kunde ha olika roller i
förhållande till varandra utifrån vad situationen krävde. Dessa roller var alltså
inte fixa kategorier utan föränderliga.
Med tanke på att den undersökta handlarens verksamhet i mycket hög
grad liknande den som flertalet andra stadshandlare i den undersökta regionen bedrev kan vi konstatera att det sätt att använda kommissionärer som
framkommit här bör ha varit relativt utbrett även bland dessa. Kanske använde flera andra Hudiksvallshandlare samma Stockholmskommissionär
eftersom dennes namn är den vanligast förekommande handelskontakten i
Stockholm bland skuld och fordringsförteckningarna i Hudiksvallshandlarnas
bouppteckningar och konkursakter under tidsperioden. En viktig slutsats som
kan dras av avhandlingen är således att mindre osorterade handelsrörelser
under 1800-talets första hälft, vilka inkluderade en dubbelriktad varudistribution mellan stad och landsbygd, krävde ett nära samarbete med andra
handelsaktörer. Detta samarbete ökade på olika sätt den enskilde handlarens
handlingsutrymme, till exempel ifråga om att verka inom ett större geografiskt område. Samtidigt måste detta ställas mot den kostnad som användandet
av kommissionärer mot betalning innebar. Vad beträffar den här undersökta
Hudiksvallshandlaren finns dock inget i källmaterialet som tyder på att han
så länge han bedrev denna dubbelriktade handel kunde undvara dessa, men
inte heller något som pekar på att han upplevde att han var i beroendeförhållande till sina kommissionärer. Möjligheten att byta kommissionär
fanns och därmed också troligen en möjlighet att diskutera den ekonomiska
ersättning som denne erhöll.
Vi kan alltså konstatera att den studerade handlaren, på grund av dennes
geografiskt utbredda verksamhet, i likhet med de större bruksägare och grosshandlare som studerats i tidigare forskning, var tvungen att anlita kommissionärer. Vidare tycks grunden till samarbetet ha haft en likartad karaktär
 ett långvarigt samarbete där den ömsesidiga tilliten var central samtidigt
som kommissionären fick ekonomisk ersättning för sina tjänster. Detta innebär dock inte att denna typ av handel och kommissionärskap liknar vad
tidigare forskning visat för grosshandeln och relationen mellan storköpmän
och bruksägare. Som framgått här var det inte fråga om en tydlig hierarkisk
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relation mellan en stark producent eller köpman och dennes kommissionär
som annars var vanligt. Istället kännetecknades inrikeshandelns maktförhållanden mellan uppdragsgivare och kommissionärer av mer horisontella
sociala relationer i det studerade materialet. Om denna iakttagelse skulle stå
sig i fortsatta undersökningar, skulle konsumtionsvarumarknadens och
inrikeshandelns sociala relationer kunna visa sig vara annorlunda jämfört
med de hierarkiska relationer som präglade den betydligt mer utforskade
utrikeshandeln med stapelvaror.

Kommissionärskapet som ett ömsesidigt utbyte av tjänster
Vid sidan av det kommissionärskap som beskrivit ovan har det framgått att i
stort sett alla handlare i en bred bemärkelse var kommissionärer genom att
de agerade ombud åt någon annan. I detta sammanhang handlade det dock
om ett tillfälligt utbyte av tjänster mellan olika handlare utan krav på ekonomisk ersättning. Handlare i olika städer, som var varandras kunder respektive leverantörer, hjälptes helt enkelt åt att till exempel bevaka fordringar
eller intressen i konkurser med mera. Trots dessa tjänsters tillfälliga och
begränsade karaktär utgjorde de tillsammans en central del i den enskilda
handlarens verksamhet. Utifrån köpmannens resurser och undersökningsperiodens begränsade kommunikationsmöjligheter var det inte möjligt att ha
full kontroll över verksamheten utan detta samarbete.
Förutom att de mest intensiva, i motsats till de mer tillfälliga, kommissionärsrelationerna innefattade en ekonomisk ersättning till kommissionären
så kan man också tala om ett formellt respektive ett informellt samarbete.
Det finns mycket lite material som visar på att samarbetet var mer formellt
organiserat även när det gäller det tätaste samarbetet med de viktigaste kommissionärerna. I det bevarade källmaterialet framgår att kommissionärerna
fick provision för den linneväv de sålde, men hur de övriga tjänsterna betalades är oklart liksom om det fanns något formellt kontrakt dem emellan. I
samband med detta ska också påpekas att det brevkopiematerial som använts
som källa i avhandlingen överhuvudtaget omfattar relativt få formella uppgifter om kredittider, priser och andra villkor för köpenskapen. Det senare
kan dock delvis förklaras av att detaljerna gjordes upp med hjälp av kommissionärerna eller vid personliga möten. De mer omfattande kontakterna
hade troligen också pågått flera år innan källmaterialet tar sin början. Samtidigt finns dock mycket få personliga kommentarer, hälsningar, i breven,
vilket tyder på att handelskontakterna var av mer formell natur.
Överlag visar avhandlingen att samarbetet hade en mer informell karaktär
där den sociala dimensionen i kontakterna var central. Genom källmaterialet
framgår att verksamheten byggde på en personlig tillit mellan de inblandade
personerna. Detta gäller framför allt de ekonomiska transaktioner som handlarens verksamhet innebar vilka måste ha förutsatt en stark tro på att fordringarna till slut skulle betalas vilket förutsätter en personlig tillit. Detta överens183

stämmer bra med hur tidigare forskning sett på olika former av ekonomiska
och sociala relationer i samband med tidigmodern handel. I detta sammanhang är det också centralt att poängtera att den undersökta Hudiksvallshandlaren inte utmärker sig genom att vara speciellt ekonomiskt framgångsrik eller framträdande bland Hudiksvalls borgerskap. Istället utgör fallstudien
ett exempel på en ordinär handlare och dennes handelsrörelse, vilket gör att
undersökningens resultat troligen har en giltighet som omfattar en större
grupp handlare i såväl Hudiksvall som i andra liknande kontexter.

En komplex varudistribution med små marginaler
I studien av hur den enskilda handlaren organiserade sin handelsrörelse har
centrala problem i dennes verksamhet framkommit. Dessa kan i sin tur till
stor del kopplas ihop med att de kommunikationer och kreditinstitutioner
som växer fram efter 1850-talet ännu inte fanns. Det främsta problemet tycks
ha varit bristen på kontanter, som i grunden berodde på kredithandelns omfattning och avsaknaden av finansiella institutioner som kunde tillgodose
behovet av längre eller kortare krediter. Studien har tydligt visat hur betalningarna i stort sett alltid skedde på kredit och att skuldsedlar var ett mycket
vanligt betalningsmedel. Vidare förekom det en kontinuerlig osäkerhet kring
när fordringar som förfallit till betalning skulle betalas. Tillsammans innebar
detta att det skapades beroendekedjor där förfallna fordringar kunde få konsekvenser för hela verksamheten genom att handlaren i brist på eget kapital
till exempel kunde få problem med att göra de varuuppköp han ville göra.
För Hudiksvallshandlaren var detta särskilt känsligt då han behövde kontanter
till linnehandeln och utbudet av linnevaror samt att möjligheterna att transporta varor var säsongsbundna. Detta innebar att det uppstod en likviditetsspänning under de perioder då handeln var som mest intensiv, det vill säga
handlaren sålde själv sina varor på kredit medan han var tvungen att köpa in
samma varor kontant.
Ovanstående slutsatser innebär att den handelsverksamhet som handlare
Dahlbom bedrev innefattade ett flertal aktörer som hade olika starka positioner
i relation till handlaren, men där denne påfallande ofta hamnade i en utsatt
position mellan sina kunder och leverantörer. Undersökningen har visat att
det framför allt var vid uppköp av linnevaror från landsbygdsbefolkningen
som handlaren behövde kontanter. Detta måste betyda att producenterna
krävde kontanter och dessutom hade en så stark position att de kunde
utverka detta och inte bara acceptera skuldsedlar eller att ta ut varor i
handlarnas handelsbodar vilket annars var vanligt. Då bönderna själva hade
flera alternativ; sälja linnevarorna själva eller sälja till någon annan av
Hudiksvallshandlarna kan detta ha stärkt deras förhandlingsposition i förhållande till uppköpare. Vidare kan detta ställas i relation till framväxten av
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andra handelsaktörer på landsbygden som utgjorde ytterligare ett alternativ för
den som ville köpa och sälja varor.
Vad beträffar Hudiksvallshandlarens handelskontakter i Stockholm är det
framför allt de långa kredittiderna och kedjorna av fordringar som utgjorde
ett problem. Här kan Hudiksvallshandlaren ha varit i den positionen att kunderna i Stockholm var så centrala att de kunde ta sig friheten att inte betala
ens efter kredittidens slut. Detta försvårade i sin tur handlarens handelsutbyte
med befolkningen i Hälsingland. Den dubbelriktade handelns komplexitet
innebar att handlaren var beroende av hjälp där handlarens kommissionärer på
såväl landsbygden som på den viktiga Stockholmsmarknaden hade en central
roll som dennes representant.
Naturligtvis finns det en risk för att de problem som beskrivits ovan förstärktes under perioder av ekonomisk stagnation eller till och med tillbakagång, men principiellt sett var handelns huvudsakliga organisation uppbyggd
på nätverk av krediter och hade därmed inbyggda problem. Detta innebär att
handlare som verkade i liknande kontexter som Hudiksvallshandlaren under
1800-talets första hälft bör ha brottats med liknande svårigheter.

Handel i brytningstid  en epilog
De handelsaktörer och den handel som studeras i den här avhandlingen kan
ur flera perspektiv anses ha verkat under en brytningstid. För det första genom
att den lokala linneproduktionen, vars produkter utgjorde en viktig del i
handelsaktörernas verksamhet, så småningom konkurrerades ut av bomullen.
Den protoindustriella tillverkningen övergick bara i blygsam skala till industriell produktion i Hälsingland. Regionens industrialisering kom istället att
baseras på skogsråvara. I tidigare forskning har övergången från den landsbygdsbaserade protoindustrin till industrisamhällets fabriker framför allt
problematiserats utifrån hur produktionen var organiserad. I avhandlingen
har istället själva distributionens och betalningssystemens problematik lyfts
fram. De mindre handlarnas beroende av samarbete med olika slags kommissionärer och svårigheter att hantera kredithandelns konsekvenser påverkade
troligen deras möjlighet att expandera.
För det andra är det tydligt att flera av de faktorer som försvårade och begränsade varudistributionen på hemmamarknaden fick sina institutionella
och tekniska lösningar under tiden närmast efter undersökningsperioden slut.
Detta innebar en ännu starkare konkurrens från nya distributionsformer och
handelsaktörer, framför allt från den fasta lanthandeln. Samtidigt medförde
dessa förändringar nya möjligheter för de handlare som genom sitt entreprenörskap och samarbete med olika centrala aktörer överlevde denna övergångsperiod. På 1860-talet, ett par decennier efter den här studerade handlarens tid, sände hans son Per Erik Dahlbom varor till landsbygdssocknarna
väster om Hudiksvall med järnväg.
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Summary

Introduction
The development of an internal market for consumer goods during the period
before industrialization was based on two main phenomena: firstly, an
increased consumption of mainly textiles, porcelain and different kinds of
foodstuffs, and secondly, an increased domestic production of goods for the
market. In both cases the distribution of goods represented an important
condition for growth, since the increased amount of goods had to be distributed, in different ways, between the market’s producers and consumers.
However, for a long time, the way the distribution of goods could be organized was limited by the prevailing trade legislation regulating who were
allowed to trade, as well as the limited extension of the credit and communications systems.
The purpose of this thesis is to contribute to an increased understanding
of the underlying conditions for the development of a domestic market for
consumer goods by showing how the distribution of goods between the town
and the countryside in a specific region was organized during the transition
to modern times. In the thesis, I have closely examined who was involved in
the distribution of goods taking place between the towns of Hälsingland, its
surrounding countryside and the rest of the country during the first half of
the 19th century, and I have analyzed these persons’ functions and what their
mutual relations were. In order to examine how the trade was organized on
the individual level, a case study of the Hudiksvall merchant Lars Petter
Dahlbom’s trading business has been carried out. This has made possible an
analysis of how the two-way trade carried on by the majority of the merchants in the region was organized. In broad outline, this trade involved the
merchants purchasing linen goods in the countryside for further selling in
Stockholm and other markets on the one hand, and on the other purchasing
different kinds of consumer goods in these markets to sell in the countryside
of Hälsingland. Through a detailed study of this typical merchant of the
period, carrying on an average-sized trade, the problems the merchants of
this period struggled with are made evident in the thesis.
The studied region has been chosen mainly because of the extensive production of linen for a broader market which characterized the countryside of
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the area, but the study also includes the distribution of different kinds of
consumer goods to and from the region. The choice of time period is mainly
motivated by the fact that it is an important transition period, including both
change and continuity. At the same time as the market grew and the trade
legislation was partly reformed, the biggest changes involving the expansion
of credit and communications systems had yet to take place. This means that
there is reason to discuss how the conditions for distributing goods started to
change on an overall level, while there were still decisive organizational
distribution problems, which most likely limited the expansion of the market
for consumer goods.
The thesis is inspired by several economic-historical and historical
themes of research. The starting point for the first chapters is mainly previous research concerning proto-industrial production and trade, as well as the
development of the trade legislation. Previous research focuses mainly on
the development of individual kinds of trade, such as the traditional peasant
trade, while this thesis aims for an overall perspective concerning the organization of the distribution of goods within a specific geographical area.
The legal conditions for different kinds of trade and the existence of both
trade carried on in towns and by peasants, as well as other individual trading
in the countryside, are discussed.
The case study is based on previous research regarding how the lack of
developed communications systems and bank and credit institutions meant
that merchants and businessmen built up their businesses around personal
networks of people who could assist them with credit and more practical
duties. In the thesis a broad definition of the term commissioner or middleman, a person acting as somebody’s representative, is used to analyze the
individuals participating in the Hudiksvall merchant’s trading business. In
the thesis several different types of source material have been combined. The
opening chapters use estate inventories, bankruptcy files, passports, as well
as different kind of reports, petitions and official decisions, to survey the
occurrence of different kinds of trade and traders. The two concluding
chapters, where the case study is presented, are mainly based on the Hudiksvall merchant Lars Petter Dahlbom’s outgoing correspondence, but also on
parts of his accounts. Having access to copies of the correspondence is of
crucial importance for the possibility of following the merchant’s daily activities and his contacts with customers, suppliers and middlemen around the
country.
The conclusion drawn from these studies is that the conditions for distributing goods really were in a phase of change, where the possibilities of
carrying out trade gradually increased, which meant that different kinds of
trade and different kinds of traders operated side by side. Furthermore, the
trade was in many respects less hierarchic and more horizontally organized
than has been suggested by previous research. The individual merchant’s
business depended on other traders, where the individuals involved in differ187

ent ways played a very concrete role in the success of each merchant’s business. This means that the relationship between different traders was characterized by both competition and co-operation. Sometimes merchants like
Dahlbom engaged other merchants as middlemen on remote markets. On other
occasions he took the middleman’s role in relation to other merchants.

A continuous change of trade conditions
For several centuries, trade legislation had restricted the possibilities of
pursuing trade, particularly in the countryside, but at the turn of the century,
in 1800, a gradual reformation began, even though trade was partially regulated until 1864. City merchants had a privileged position, even though the
legislation included some exceptions which increased the possibilities for
others to engage in trade. One such exception was the right of the population
in the countryside to, within the limits of the so-called peasant trade, sell
their own goods.
The content of the legislation is well-known, which in turn has meant that
prior research to a large extent has assumed that the differences between the
city and the countryside remained intact until the major reforms of the legislation in 1846 and 1864. This thesis shows that there is reason to present a
more nuanced picture of this division concerning both the conditions for, as
well as the actual distribution of goods taking place in the countryside during
this period.
First, there is reason to note the changes in legislation that were carried
out in the late 18th century and the beginning of the 19th century. Previously,
these changes have mostly been described in studies of how a group of major
peasant merchants developed from the traditional peasant trade. In the thesis
this development has been related to the parallel evolution of permanent
trade in the countryside. What was new was not only the fact that some peasant merchants started to trade more extensively in linen, but also the increased possibilities of purchasing different kinds of goods to sell among the rural
population. With that came a new distribution channel for different consumer
goods, such as foodstuffs, textiles, porcelain etc. – i.e. the categories of goods
which extensive research regards as an important factor in the development
of a consumer revolution.
Through a review of the legal practice that evolved in the 1830’s, it has
been shown that the institutional prerequisites of trade in the countryside were
more inclusive and wide-ranging than previously observed. The National
Board of Trade’s previously known liberal attitude resulted in already existing rural shops being allowed in practice, and it also became possible to
open new shops.
Furthermore, the study has shown that decisions regarding new permits
for the establishment of shops were in practice made at local parish meetings
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and not on a national level, which the legislation implied. Thus, local variations in the existence of rural shops might have arisen due to different interpretations concerning their advantages and disadvantages. The examples
from Hälsingland show that in the discussion for and against the establishment of rural shops at that time, there were chiefly arguments on the grounds
of principle against increased trade. These arguments applied especially to
the risk of luxury consumption and a wish to preserve the cities’ trade monopoly, while the arguments for more liberal establishment rights were about
increasing the availability of consumer goods in the countryside. Secondly,
there were more personal arguments connected to whether the proposed shop
owner was well known in the region and considered suitable for the task.
The debate within the National Board of Trade and at parish meetings indicates changes in patterns of consumption, which in turn increased the demand for the availability of goods in the countryside. In one report, for example, the National Board of Trade describes an increase in the consumption
of bought fabric among the rural population, and participants at parish meetings desired to be able to buy tobacco in their home districts, and not have to
travel to the city. Therefore, the question of the establishment of different
traders was clearly connected to the increased market for goods that evolved
during the examined period.

A multi-faceted rural trade
The thesis has shown that several different kinds of traders were present in
the countryside of Hälsingland. First of all, there was traditional peasant
trading, where the rural inhabitants competed with the city merchants, since
both categories conducted business with the same kind of linen and had their
most important outlets in Stockholm and in other markets, mainly in Bergslagen and the valley of Lake Mälaren. Due to insufficient source material,
there are limited possibilities of analyzing how the peasant trade evolved in
quantitative terms, but the occurrence of protest letters as well as different
reports suggest that the city merchants experienced competition from the
rural inhabitants’ trade in linen.
As regards the distribution of goods to and from the countryside, it is
mainly the appearance of different traders selling corn, other foodstuffs and
consumer goods in the countryside which is of interest. In the study, several
corn and provision merchants, as well as persons running shops with a more
extensive selection of goods, have been presented. Their business activities,
enabled through the reforms and development of established practice discussed above, resulted in a clear change in the rural population’s proximity
to permanent shops. Previous research regarding the expansion of rural trade
during the latter part of the 19th century has concluded that there were two
conditions which could fulfil the demands of a growing domestic market.
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The city trade could either be developed so that the demands for goods in the
countryside could be better satisfied, or, which in fact occurred, the distribution of goods could be moved to the countryside and permanent channels
could be established as the rural trading expanded. This thesis has shown that
this was a process which started before the major reforms in 1846 and 1864.
Furthermore, it is clear that other types of traders appeared in the countryside. Chapters seven and eight discuss the persons who, in different ways,
acted as middlemen for the city merchants, mainly by buying linen, but also
by selling goods in the countryside on behalf of the merchants. In this
context it is important to emphasize that the city merchants’ presence in the
countryside was not limited only to the yearly markets. The incidence of
middlemen in the countryside, as well as information regarding how city
merchants constantly delivered goods to the rural population, show that their
activity actually involved a continuous distribution of goods. In that sense,
the trade during this period was not as characterized by local fairs held at
certain times of the year and by a clear division between city and countryside
as previous research suggests.

Goods distribution depending on co-operation
In the later chapters of the thesis, a detailed examination of the organization
of trade is conducted through a case study of the Hudiksvall merchant Lars
Petter Dahlbom. The purpose of this study is to understand which persons
were involved in different ways in one particular merchant’s trade business
and how they together formed a prerequisite for the two-way distribution of
goods through the merchant. The persons have been divided into different
categories, where the concept of the middleman is used in a broad sense to
include both short-term and long-term co-operation, as well as services provided both with and without financial compensation. The common denominator is that the persons in question acted as representatives on another person’s
behalf.
The thesis has shown that permanent as well as temporary collaboration
with other individuals was of crucial importance for the examined small
town merchant’s business. Of greatest importance were the linen dealers in
Stockholm who were hired as middlemen by the Hudiksvall merchant,
because of the central role Stockholm played for all merchants from Hälsingland. The capital represented the by far most important sales market for
the region’s linen products, and it was also in Stockholm that most of the
products sold in Hälsingland were bought. The co-operation with the Stockholm middlemen was intense and lasted over long periods of time, which
implies that the Hudiksvall merchant and his middlemen developed a relationship that differed from Dahlbom’s other business contacts.
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Apart from the Stockholm middlemen, the Hudiksvall merchant also had
middlemen in the countryside of Hälsingland. Here, there are clear parallels
concerning the relationship between merchant and middleman and also concerning the functions of the latter. However, the co-operation between the
Hudiksvall merchant and the rural middlemen did not require the same
amount of correspondence as the co-operation with the Stockholm middlemen did. In this context it is important to point out that the examined merchant himself sold goods as well, on behalf of a large business house in
Malmö. This fact shows that a person who employed middlemen could also
act as a middleman himself. Accordingly, being a middleman was not always something that was based on an obvious hierarchy, but rather a horizontal chain, where the business participants could take on different roles
depending on the circumstances. These roles were in other words not fixed
categories, but were rather quite diverse.
Considering that the examined merchant’s business to a great extent was
similar to that of other town merchants in the examined region, we can
conclude that the use of middlemen should have been relatively common
among them as well. It is possible that several Hudiksvall merchants used
the same middleman in Stockholm, since his name is the most common
business contact in Stockholm occurring on debt lists and claim requests in
the Hudiksvall merchants’ estate inventories during the period. One important conclusion drawn from the thesis is thus that small businesses that
engaged in a two-way distribution of goods between the cities and the countryside during the first half of the 19th century required a close co-operation
with other merchants. In different ways this collaboration increased the
individual merchant’s scope of business, enabling him, for example, to act in
a larger geographical area. At the same time the cost associated with the use
of middlemen must be taken into consideration. In the case of the examined
Hudiksvall merchant, there is nothing in the material that indicates that he
could do without them when conducting his business. On the other hand,
there is no evidence of him feeling completely dependent on his middlemen.
It was possible to change middlemen and, therefore, also possible to negotiate their financial compensation. We can therefore establish that the studied
merchant, due to his geographically widespread operations, just like the
larger works owners and wholesalers studied in previous research, had to use
middlemen. Moreover, the basis for co-operation seems to have had similar
characteristics: a long-term collaboration, where mutual trust was essential,
at the same time as the middleman was financially compensated for his
services. However, this does not imply that this kind of business and use of
middlemen, in all parts, resembles what previous research concludes regarding wholesalers and the relationship between large-scale merchants and
works owners.
As concluded above, there was no strict hierarchic relationship between a
strong producer or merchant and his middleman in this case, which was
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otherwise common. The balance of power between assigner and middleman
in domestic trade was instead characterized by a more horizontal relationship
in the studied material. If this observation proves to hold true in future
studies, the social relationships in the consumer market and in domestic trade
would differ from the more hierarchic relationships which characterized the
foreign trade in staple commodities, which is extensively researched.

The use of middlemen, a mutual trade of services
Apart from the use of middlemen as described above, it has been evident that
virtually all merchants in a broad sense also were middlemen in that they
acted as representatives for other parties. In this context, however, there was
only a temporary exchange of services, without requirements of financial
compensation. Merchants in different cities, which were each other’s customers and providers, quite simply watched over each other’s claims, interests in bankruptcies etc. Even though these services were temporary and
limited in extent, together they represented an essential part of the individual
merchant’s business. Due to limitations in both the merchant’s resources and
the communications system, it was not possible for the merchant to keep full
control of his business without this kind of collaboration.
Apart from the fact that the most intense, in contrast to the temporary,
middlemen relationships included financial compensation, one can also
speak of formal and informal cooperation. There is little material showing
evidence of the cooperation being formally organized, even when reviewing
the close collaboration between a merchant and his most important middlemen. In the preserved source material, it is clear that the middlemen received
a commission for the linen they sold, but it is unclear how they were compensated for other services, as well as whether there was any kind of formal
contract between the parties. In this connection, it is important to point out
that in the copied letters that have been used as a source material for this
thesis, there are relatively few formal references to terms of credit, prices and
other conditions concerning purchases. This can, however, be explained
partly by the assumption that the details were settled by means of middlemen
or at personal meetings. It is also likely that the most extensive contacts were
established several years before the earliest dates in the source material. At
the same time, there are, however, very few personal comments, greetings,
in the letters, which indicates that the business contacts were of a formal
nature.
In general, the thesis shows that the collaboration was informal and that
the social dimension played a central role. From the source material it is
evident that the business was built on a personal trust between the persons
involved. This is particularly true for the economic transactions involved in
the merchant’s business, which must have required a strong belief that all
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claims eventually would be settled, which in turn required personal trust
between the parties. This agrees with how earlier research has perceived
different forms of economic and social relationships in early modern trade.
In this context, it is also important to point out that the examined Hudiksvall
merchant was not particularly financially successful or prominent among the
Hudiksvall burghers. On the contrary, the case study presents an example of
an ordinary merchant and his business. This implies that the results of the
study probably apply to a larger group of merchants in Hudiksvall, as well as
in other similar contexts.

A complex distribution of goods with small margins
In the study of the individual merchant’s business, critical problems in his
activities have been identified. These problems can in turn be linked to the
fact that the means of communications and credit institutions which developed after the 1850’s did not yet exist. The biggest problem seems to have
been a cash shortage, which in turn was caused by the amount of business
done on credit and the lack of financial institutions which could fulfil the
need for short- and long-term credit. The thesis has clearly shown how
payment was based almost exclusively on credit and that promissory notes
often were used as means of payment. Furthermore, there was a continuous
insecurity concerning when expired claims would be settled. Together, this
created chains of dependencies where expired claims would cause problems
for the entire business, since a lack of cash could prevent the merchant from
purchasing the goods he wanted. For the Hudiksvall merchant this was
particularly serious, since he needed cash to buy linen, and the supply of
linen and the transport conditions varied throughout the year. This resulted
in problems with liquidity during the most intense periods of trade, meaning
that the merchant sold his goods on credit, but had to buy the same goods
using cash.
The conclusions above imply that the merchant Dahlbom’s business included many different persons who were tied to him in different ways, and
remarkably often he ended up in a vulnerable position towards his clients
and suppliers. The thesis has shown that it was in particular when buying
linen from people in the countryside that the merchant needed cash. This
must imply that the linen producers demanded cash payment and that they
held such a strong position that they did not need to accept promissory notes
or goods from the merchant’s store, which otherwise was common. Since the
farmers had several options – to sell the linen themselves or to sell to another
Hudiksvall merchant – they had a strong position when negotiating with the
buyer. Furthermore, as new businesses emerged in the countryside, there
were additional options for those who wanted to buy or sell goods.
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Regarding the Hudiksvall merchant’s business contacts in Stockholm, it
was particularly the long-term credit and chains of debts that caused problems. It is likely that the clients in Stockholm were so important to him that
they could take the liberty of not settling claims, even when the term of credit
had been exceeded. This in turn made the trade with the population in Hälsingland more complicated. The complexity of the two-way trade implied
that the merchant depended on help, where the middlemen in the countryside
as well as in the important Stockholm market played a crucial role as his
representatives.
Naturally, there is a risk that the problems described above grew in periods of economical stagnation and regression, but, in principal, the commerce
was based on chains of credit, and therefore it had inherent problems. This
implies that merchants acting under similar circumstances as the Hudiksvall
merchant did during the first half of the 19th century would have faced
similar difficulties.

Trade in transition – an epilogue
The trade and traders studied in this thesis can, from several perspectives, be
considered to have been active during a transitional period. First of all, the
local linen production, whose products represented a vital part for all parties
involved in trading, was about to be driven out of the market by cotton. In
Hälsingland the proto-industrial manufacturing evolved only marginally into
industrial production. Instead, the industrialization in the region was based
on wood as the raw material. Previous research about the transition from
rural proto-industry to the industrialized society’s factories has above all
focused on the organization of production. However, in this thesis the problems regarding distribution and means of payment are in focus. The smalltime merchants depended on co-operation with different kinds of middlemen
and had difficulties handling the consequences of trading on credit, which
probably limited their possibility of extending their business.
Furthermore, it is evident that several of the factors complicating and restricting the distribution of goods in the domestic market were remedied by
institutional and technical solutions during the time that followed the examined period. This resulted in an even stronger competition by new types of
traders and means of distribution, mainly by permanent rural shops. At the
same time, these changes implied new opportunities for the merchants who,
through their entrepreneurship and co-operation with leading business figures,
survived the transitional period. In the 1860’s, a few decades after the studied
merchant’s period of business, his son, Per Erik Dahlbom, sent goods to the
countryside parishes west of Hudiksvall by train.
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Socken
1800-1805 1806-1810 1811-1815 1816-1820 1821-1825 1826-1830 1831-1835 1836-1840 1841-1846 Summa
Alfta
4
1
33
24
6
3
0
7
13
91
Arbrå
0
0
85
1
1
5
0
2
0
94
Bergsjö
0
0
3
1
0
0
0
0
2
6
Bjuråker
0
0
6
3
1
0
0
0
0
10
Bollnäs
12
0
36
4
17
0
0
3
5
77
Delsbo
2
3
17
5
4
0
0
0
1
32
Enånger
2
0
16
35
16
0
0
0
0
69
Forsa
6
3
3
7
3
0
0
1
0
23
Färila
12
3
30
3
3
2
1
0
14
68
Gnarp
3
0
0
0
0
1
0
1
2
7
Harmånger
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
Hassela
1
0
2
1
2
2
0
0
1
9
Hälsingtuna
5
2
33
30
16
15
0
5
7
113
Hög
0
0
0
0
1
1
0
1
0
3
Idenor
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
Ilsbo
0
0
0
3
1
0
0
0
1
5
Järvsö
18
5
27
4
6
1
0
2
0
63
Jättendal
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
Ljusdal
3
1
37
17
14
1
1
3
4
81
Mo
3
0
5
1
2
0
0
0
1
12
Njutånger
8
0
20
15
5
0
0
0
0
48
Norrala
2
0
2
0
0
0
0
0
2
6
Ovanåker
1
0
16
13
7
0
2
3
3
45
Rengsjö
0
0
5
0
7
0
0
0
0
12
Rogsta
0
0
1
7
2
2
0
1
0
13
Segersta
0
0
0
2
0
0
0
1
0
3
Skog
2
0
4
20
10
5
1
2
6
50
Söderala
12
0
62
40
38
9
0
20
50
231
Trönö
0
0
14
3
6
0
0
0
0
23
Undersvik
0
0
6
1
0
0
0
1
2
10
Ytterhogdal
2
1
0
2
2
0
3
1
3
14
Summa
98
19
463
244
171
47
8
54
119
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Källa, HLA, Gävleborgs läns landskanslis arkiv, personregister till passjournaler 1800-1846. För källkritik, se kapitel 4, s. 67–70.

BILAGA 1

Antalet pass för handelsresor år 1800–1846
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BILAGA 2

Förteckning över de Hudiksvallshandlares
bouppteckningar och konkursakter som ingår i
studien, kapitel sex

Namn
Atterberg, Anders
Backmark, P. E.
Backsten, Daniel
Bewe, J. A..
Bewe, C. J.
Boman, Eric
Broberg, Pehr
Delin, Anders (h)
Drake, Salomon
Florén, Eric
Frisk, Olof
Hassell, Hans J. (h)
Hammarberg, I.
Hammarberg, Pehr
Helleberger, Eric M.
Hossén, C. E. (h)
Hoverberg, P. M.
Hällberg, Nils
Hörning, Olof
Iggström, Michael
Jättner, Olof
Kjellberg, J. M.
Lidberg
Lindvall, Lars
Lund, Anders Jacob
Lögdeström
Molén, G. P.
Molén, N. P.
Nordin, Pehr A.
Pettersson, C. F.
Sandberg, Johan P.
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Källa
Bouppteckning
Bouppteckning
Konkursakt
Bouppteckning
Konkursakt
Konkursakt/bouppteckning
Konkursakt
Konkursakt/bouppteckning
Bouppteckning
Bouppteckning
Bouppteckning
Bouppteckning
Bouppteckning
Konkursakt
Konkursakt
Konkursakt/bouppteckning
Bouppteckning
Bouppteckning
Bouppteckning
Konkursakt/bouppteckning
Konkursakt/bouppteckning
Konkursakt/bouppteckning
Konkursakt
Bouppteckning
Bouppteckning
Konkursakt
Konkursakt
Bouppteckning
Konkursakt
Konkursakt
Konkursakt

År
1823
1824
1835
1819
1841
1807/1822
1834
1838/1845
1822
1816
1814
1845
1830
1843
1838
1814/1837
1830
1839
1818
1835/1841
1816/1843
1814/1828
1802
1820
1828
1808
1843
1816
1844
1822
1837

Schwartz, Gustaf
Segerbom, Eric
Stawerberg, Eric
Steinmetz, Carl
Steinmetz, Johan
Steinmetz, Jonas
Tjerner, Jonas
Tjerner, Lars
Tröne, Pehr (h)
Törngren, Pehr
Ullberg, A.
Wallner, Magnus
Wallström, Olof
Westman, Göran
Wiklund, Jöns
Åström, Anders

Bouppteckning
Konkursakt
Bouppteckning
Konkursakt
Konkursakt
Konkursakt
Bouppteckning
Konkursakt
Bouppteckning
Konkursakt
Bouppteckning
Konkursakt
Bouppteckning
Bouppteckning
Konkursakt
Bouppteckning

1840
1836
1845
1842
1844
1844
1823
1844
1811
1819
1824
1832
1813
1807
1807
1842

(h) = Bouppteckning efter hustru
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Käll- och litteraturförteckning

Otryckta källor
Riksarkivet (RA)
Kommerskollegiets arkiv
Huvudserien, utgående skrivelser 2 augusti 1832
Huvudserien, utgående skrivelser till Kungl. Majestät 15 november 1833
Sjöpassexpeditionen CIIa, år 1838, nr 378

Härnösands landsarkiv (HLA)
Gävleborgs läns landskanslis arkiv
Personregister till passjournaler 1790–1802
Personregister till passjournaler 1803–1812
Personregister till passjournaler 1813–1815
Personregister till passjournaler 1816–1818
Personregister till passjournaler 1819–1822
Personregister till passjournaler 1823–1829
Personregister till passjournaler 1830–1842
Personregister till passjournaler 1842–1846
Hudiksvalls stadsarkiv:
Avskriftsamlingen:
Register till Hudiksvalls stadsarkivs konkursakter 1739–1867
Volym 7, avskrift av borgarmatrikel 1669–1864
Rådhusrättens och magistratens arkiv:
Bevillnings- och taxeringslängder 1822, 1824, 1834, 1840, 1844 (J I)
Beväringsrullor 1812–1843, Förteckning över inlämnade pass Höstmarknaden år
1826 (C IV)
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