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The purpose of this thesis is to, from an institutional approach, study how the Stockholm
importers within the textile sector adapted their foreign trade to the change in economic policy
1720 through 1738. The focus is to investigate to what extent the introduction of new laws,
regulations etc. can be an explanation for what happened to Stockholm’s foreign trade, mainly
imports, particularly textile imports during the period. It is mainly the economic policies that
had been enacted during the Hornian government and their effects that have been studied.
This is a period that has seldom been studied in other research.

This thesis begins when the Russian raids were over. This was a year when the foreign
trade still was relatively free and was untouched by the 17th century’s regulations. After 1721
the policies that would be introduced to increase Sweden's level of self-sufficiency and
strengthen ties with the North Sea area had several components. Besides the economic policy,
the main sources for the thesis are the city toll records.

The trade policies in the shape of tolls and fees, import and consumption bans etc. and the
commercial policies together became different kinds of political tools used for several
purposes. The conclusion of this thesis is that the economic policies made the Stockholm
importers adapt their trade to the change. The import bans and sumptuary laws had an effect.
The economic policies gave rise to an increase in the import of textile raw materials. The rise
in toll costs and import fees contributed to displacing the foreign trade towards other areas.
The change in the economic policies was successful in the sense that it gave rise to new
conditions for domestic production within the textile sector and forced Stockholm's importers
to adapt their foreign trade.
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Förord 

 
 
 
I vårtid, i groddtid,  ett vårskott, vars växtkraft 
då brister frönas skal,  jag knappast anar än – 
och råg blir råg och tall blir tall  men stammens sav med bitter smak 
i frihet utan val.   med lust jag känner den. 
 
En ilning av vällust  Så bort min feghet! 
går genom själ och kropp–  Jag hör min framtid till. 
att jag är jag, nödvändigt jag–  Jag tar mig rätt att växa nu 
en brodd, som hittat opp,  Som rotens krafter vill. 
 
Källa: Karin Boye (1924) ”Vårvisa” , Glömda land 
 
Det hade varit en kall vinter både väder- och själsmässigt. Dagen började 
som en grå vårdag med tunga moln på himlen, men vinterns kyla hade börjat 
släppa sitt grepp. Solen värme hade återvänt sedan en tid tillbaka. Det var en 
dag jag kände att något måste göras för att släppa de dystra tankarna en 
stund. Bara få glömma att det fortfarande var några hårda månader till att se 
fram emot. Aldrig hade jag trott när jag var på väg ut att denna dag skulle bli 
en vändpunkt. Att vårtid för mig skulle kunna bli groddtid som Karin Boye 
beskriver i sin dikt Vårvisa.  

Började vandra längs en slingrade stig, bort från bilar och människors 
ljud, bort från omvärldens krav och bara lät tankarna få flyta fritt. Jag såg 
hur solens strålar började kämpa för att bryta igenom de tunga molnen som 
nu hade börjat lätta. Ju längre in, desto mer började också skogens stillhet, 
men också dess livfullhet tränga sig in i mina tankar. Fåglarnas kvitter i sin 
jakt på föda och material för att bygga sina bon, hur smådjuren ivrigt tog sig 
fram längs alla småstigar som fanns och vek av från den jag själv gick långs. 
Allt mer började tanken formas om vad som skulle hända om jag istället för 
att fortsätta framåt istället skulle vika av och ta någon av de mindre stigarna. 
Successivt började jag se på stigen och skälen som den färd man går genom 
livet. Det var i denna stund som det första fröet såddes. 

Vid stigens slut fanns en sjö. Jag fortsatte fram till strandkanten och slog 
mig ner för att lyssna på de kluckande ljudet och hur den kvarvarande isen 
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sakta bröts itu. Solen hade brutit igenom molnen, vinden blev varmare och 
smekte lekfullt genom mitt hår. Det var vid synen av vågorna, som bröts mot 
den sten som stack upp för att åter på andra sidan flyta ihop, som fröet bör-
jade ta sin form. Även om man slog in på en ny stig kunde man alltid komma 
tillbaka och som vattnet återförenades på andra sidan stenen kunde min nya 
stig återförena sig med den gamla. Det var dags att ta en chans, åtminstone 
göra ett försök att förändra den väg som jag tidigare vandrat i livet. Fegheten 
tid var förbi. Beslutet fick en ilning att gå genom min kropp. precis som 
Karin Boye skildrar i sin dikt ”Vårvisan”. Samtidigt fanns rädsla kvar. Att 
vika av, börja gå på en stig och lämna tryggheten bakom sig för att kunna 
möta en helt okänd värld är inte och var inte så lätt. Mitt val att byta väg, 
skulle också komma att påverka mina närmaste. Utan deras uppmuntran och 
stöd hade det aldrig ens gått att påbörja den långa och slingriga väg med nya 
vägskäl. Inte heller att fatta de nya beslut som behövdes vid alla vägskäl som 
funnits utmed vägen på den vandring som jag började denna vårdag. 

Innan min färd genom livet går vidare för att hämta ny näring och låta den 
planta som nu finns kunna fortsätta växa och få slå ut i full blom, vill jag 
med detta förord tacka alla de som på olika sätt bidragit med både näring och 
vatten likväl som värme och sol till min vandring mot detta mål. En del har 
funnits med under hela min vandring, andra på någon eller några av alla de 
småstigar längs min vandring, för att sedan själva fortsätta på en annan stig 
vid något vägskäl. 

Allt det som fröet behövde och mer därtill är något som jag fått av min 
familj. Hos er har jag haft den trygghet som behövts i denna okända värld. 
Ni har hela tiden trott på min förmåga och gett det utrymme som behövts för 
att kunna fortsätta utvecklas. All den värme, näring, vatten, era uppoffringar 
samt sist men inte minst ert stora tålamod har gjort att jag under hela vägen 
vågat både byta stig och gå vidare. Ni har inte bara varit guld värda utan mer 
därtill. 

När jag satt där vid strandkanten tidigare föreställde jag mig att denna stig 
åter skulle sluta sig såsom vågorna gjort på andra sidan stenen. Detta skulle 
bara vara en omväg, en omväg som skulle föra mig tillbaka till mitt forna liv. 

Men, redan på min första stig mötte jag en mängd människor som på olika 
sätt kom att påverka min vandring. En av dessa är Viola Lindholm som 
fortsatt att vara min vän under hela färden in i denna okända värld och för-
hoppningsvis i framtiden. Detsamma gäller Elke och Jan Weslien, som även 
efter att ni flyttat till Berlin fortsatte att vara vänner. Jan, som även efter Elke 
gick bort, visat en stor vänskap och gästfrihet på våra resor ner till Berlin. 
Två andra som var med på min första stig, för att sedan fortsätta på sina egna 
vägar, men vars insatser och inspiration fortfarande har stor betydelse för 
mitt liv är Åsa Akre och Börje Hals. Ni gav mig nycklarna, de grundverktyg 
som har varit så viktiga. Ni lyckades väcka något inom mig, lockelse att vilja 
lära mig mer, våga slå in på en ny stig. Åsa som med stort tålamod, värme 
och tillit kämpade med att få mig förstå att alla krumelurer hade något att 
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säga och skulle bli användbara även för mig och öppnade vägen till böcker-
nas värld. Idag har jag svårt att se en bok utan att öppna den, svårt att gå 
förbi en bokhandel eller ett bibliotek utan att gå in för att finna mer att läsa. 
Allt det ni gav, som gjort det mindre svårt att fortsätta låta fröet gro, slå rot 
och växa upp till en planta, är något jag aldrig kan återgälda. Jag glömmer 
det aldrig och vill därför passa på att ge er båda ett välförtjänt tack.  

När denna stig började lida mot sitt slut var det åter dags att välja. Det 
fanns inte längre en möjlighet att återvända och förenas med mitt forna jag. 
Fröet som fått gro från den dagen jag vandrat längs stigen och suttit vid 
strandkanten hade slagit rot och det fanns inget annat val än att slå in på en 
ny stig mot ännu en okänd värld. 

På min andra slingrade stigen, den genom universitetets värld fanns slutli-
gen det område som skulle komma att ligga mig närmast om hjärtat. Trots ett 
flertal försök att fortsätta den väg som jag först startat, gick tankarna hela 
tiden tillbaka till A-kursens föreläsningar av Maurits Nyström och Göran 
Rydén i ekonomisk historia. Deras genuina känsla för ämnet, förmågan att 
fängsla och deras berättarkonst var till slut det som fick mig att efter några år 
återvända för att läsa även B-kursen. Återigen hörde jag på deras berättelser 
men också Torbjörn Engdals. Berättelser som fick mig att återuppleva den 
harmoni och trygghet som infann sig hos mig när min morfar berättade sagor 
och äventyr om kvällarna. Med allt stadigare steg fick ni mig att slå in på 
den stig som lett mig hit. Det var också på denna stig jag möte Charlotte 
Bergendal, en ny frisk fläkt i mitt liv när vi kämpade och skrattade tillsam-
mans sittande sida vid sida på landsarkivet i Uppsala. Arkivbesöken fångade 
hela mitt inre och blev som en njutning varje dag. Aldrig någonsin hade jag 
blivit fångad på ett liknande sätt. Det ökade viljan att fortsätta utforska denna 
värld. Redan innan terminen var slut längtade jag redan till nästa, då jag åter 
kunde få njuta av tillvaron i arkiv. Det visade sig finnas nya arkiv att ut-
forska och nästa termin började min utforskning av Stockholms stadsarkiv.  

Stockholms stadsarkiv skulle bli som ett andra hem i många år. Ett arkiv 
med en härlig stämning och trevlig personal. En personal som alltid har be-
mött mig vänligt och trevligt trots alla konstiga frågor. 

Framförallt vill jag tacka alla er som har hjälpt till att finna allt material 
och alla ni som släpat fram och burit alla tunga tolagsjournaler och annat 
under dessa år. Utan er hjälp hade denna studie aldrig kunnat genomföras. 
Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta min utforskning i era arkiv, då det 
finns mycket kvar att göra. Ett stort tack vill jag också rikta till personalen vid 
Riksarkivet, Uppsalas bibliotek vid Ekonomikum, Carolina och handskrifts-
avdelning på Carolina, Karin Boye och Kungliga Biblioteket i Stockholm. 

Det var också under denna tid som jag för första gången mötte Pernilla 
Jonsson, som har varit ett stort stöd. Du var också den som öppnade mina 
ögon, dina ord fanns i mina tankar den dag jag åter stod vid strandkanten och 
såg vågen brytas mot stenen. Ord som viskande och tillsammans med vå-
gorna lockade att fortsätta att byta till nästa stig med ett nytt mål. Dessa ord 
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som ibland när det känts motigt har bannats. Tack för ditt sätt att dela med 
dig av din kunskap. Framför allt vill jag tacka dig för att du tog tag i mig när 
jag egentligen redan hade gett upp och fick mig att fortsätta kämpa in i det 
sista. Ditt stöd, särskilt under detta sista år, har varit betydelsefulla för att 
slutföra detta arbete. Ett speciellt tack vill jag ge till dig och Kersti Ullenhag 
som i slutfasen lagt ned mycket tid och möda med att få denna avhandling 
färdig. Det arbete ni har lagt ner genom att läsa och kritiskt granska det 
textmässiga innehållet och era tips på förändringar har varit något som jag 
verkligen uppskattat. Detta trots att det återigen har krävts en ny omskriv-
ning och att avhandlingen tog en helt ny vändning. En avhandling som under 
de sista månaderna gick från att ha haft importen av textilier som variabler 
till att bli studieobjekt. 

Under min tid som doktorand på institutionen har det också funnits många 
andra som har påverkat min utveckling från en spirande planta till en starkare. 
En av dessa är Klas Nyberg, som har varit min handledare från B-kursen. 
Klas liksom Maurits Nyström har under årens gång bidragit både kunskaps-
mässig och kritiskt till min utveckling under dessa år. Andra som jag också 
vill tacka är alla er på institutionen och de som lämnat den vilka på olika sätt 
bidragit med kunskap och tips på seminarium och under samtal. Några har 
dock berört mig mer: Per Linton och Åsa Eklund, vilka jag vill tacka för alla 
trevliga stunder och långa samtal som vi har haft under de gångna åren. Det-
samma gäller Mikael Karlsson, Kristina Lilja, Göran Ulväng, Göran 
Salmonsson, Torbjörn Engdahl, Fredrik Sandberg och Peter Hedberg som 
bidragit med många trevliga samtal och varit givmilda med er kunskap. Jag 
hoppas vi även i fortsättningen kommer vi fortsätta hålla kontakten även om 
våra vägar skiljs åt i framtiden. Tack också Johanna Värlander för att du 
erbjöd ditt stöd när jag som mest behövde det. 

Ytterligare några vid institutionen som berört mig mycket under denna tid 
är Maria Axelsson, Karin Ågren, Erik Lindberg och Theresa Johnsson. Ett 
stort tack Maria och Karin för alla trevliga diskussioner och för att ni ställde 
upp och hjälpte till med korrekturen av denna bok. Ett stort tack vill jag 
också rikta till Erik för alla dina tips och dina kommentarer på mina texter 
under mina år som doktorand, vilka har bidragit till att jag kunnat gå vidare. 
Theresa som kom in i mitt liv redan under D-kursen och har varit min följe-
slagare och vän under hela doktorandutbildningen, till dig vill jag rikta ett 
särskilt tack för din vänskap och för att du ställde upp och hjälpte till med 
korrekturen för att få denna bok i läsbart skick. 

Ett speciellt tack vill jag ge till Birgitta Ferm och Lynn Karlsson. Birgitta 
Ferm för att du har ordnat det praktiska och alltid vänligt ställt upp och sva-
rat på knasiga frågor. Lynn Karlsson för att du i ut och skur har varit min 
vapendragare under rökpauser, ett stort samtalsstöd och för din vilja att dela 
med dig av din kunskap. Dessutom för att du har varit ett stort stöd i tekniska 
och grafiska frågor och gjort den slutliga sättningen av denna bok. 
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Mycket näring, vatten och värme till den planta som växt har kommit från 
andra utanför min egen institution. Till alla er som var med i den referens-
grupp som bildades kring ”Skeppsbroadelprojektet”, ett projekt som denna 
avhandling är en del i, vill jag ge ett stort tack för att ni ställt upp och läst 
mina försök till texter och er vilja att dela med er av både kunskap och nya 
infallsvinklar. Ett extra tack till Bertil Andersson och Gudrun Andersson för 
att ni ställt upp och opponerade på min lic-avhandling respektive texten till 
mitt slutseminarium. Jag vill också tacka alla deltagare i KoMa, som bidragit 
till att vidga mina vyer genom era texter och alla våra diskussioner; Mikael 
Alm, Gudrun Andersson som har lett dessa seminarier och efterseminarium 
under många år och hittat på trevliga utflyktsmål. Elisabeth Westin-Berg, 
Margareta Nisser-Dahlman, Per Widén, Linda Hinners, Ragnar Hedlund och 
alla ni andra som av och till deltagit under dessa seminarier, vill jag också 
tacka för alla trevliga och utvecklande diskussioner. Sist vill jag speciellt 
tacka Marie Steinrud som också vid sidan av har varit ett stort stöd under 
vandringen på denna sista stig. En stor stimulans har också det tvärvetenskap-
liga 1700-tals seminariet i Uppsala som har letts av Marie-Christin Skuncke 
varit. Tack för alla trevliga kvällar och föredrag.  

Ett speciellt tack vill jag också rikta till alla doktorander, lärare och fors-
kare vid Hushållsvetenskapliga institutionen (textilvetenskap), som numera 
finns under Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala. Alla de seminarium 
som jag genom er välvillighet har haft tillfälle att bevista under min tid som 
doktorand har varit både stimulerande och trevliga. Till stor hjälp för denna 
avhandling skulle vara möjlig att genomföra har varit de diskussioner som 
jag har fört tillsammans med textilvetenskapliga forskare och doktorander 
vid Uppsala universitet vid ett flertal tillfällen samt den diskussion som ett 
flertal av er också deltog i vid Riksantikvariatet i juni 2007. Era kunskaper 
om en specifik vävnad har många gånger varit avgörande för mina kategori-
seringar, likväl som er genomläsning och kritik av mitt kapitel II:3. Jag vill 
därför i detta sammanhang speciellt passa på att tacka för allt hjälp som jag 
har fått av universitetslektor Mariana Eriksson, vid Textilvetenskapliga in-
stitutionen, Uppsala Universitet samt doktoranderna Cecilia Aneer, Lena 
Dahrén, Mary Pousette och Ingela Wahlberg vid samma institution. Vidare 
vill jag tacka Martin Ciszuk som tidigare fanns vid samma institution vilken 
också är verksam vid Duran AB, ett företag som tillverkar tyger efter bland 
annat 1700-talets modeller, samt textilantikvariare Margaretha Ridderstedt 
vid Riksantikvariatämbetet, Antikvarisk-tekniska avdelningen, närmare be-
stämt Konservering av kyrkliga inventarier. Cecilia Candréus vill jag speci-
ellt tacka för att du gett mig tillgång till dina personliga översättningar, från 
finska till svenska, av Riitta Pylkkänen bok en insats som varit till mycket 
stor hjälp för detta arbetes genomförande. Era synpunkter har inneburit att 
jag har utvecklat min kunskap och förståelse om de olika vävnaderna till att 
kunna mera än enbart deras råvaruinnehåll. Min förhoppning är att denna 
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avhandling kan bidra till er fortsatta forskning och därigenom återgälda något 
av allt de ni gett mig. 

Till skillnad mot en växt behöver människor förutom näring, värme, sol 
och vatten också ekonomisk hjälp för att kunna genomföra den vandring som 
jag gjort under mina år som doktorand. Denna avhandling hade aldrig kunna 
färdigställas utan det ekonomiska stöd som jag fått från Jan Wallander och 
Tom Hedelius stiftelse och Agnes Geijers fond. Dessutom har Samfundet S:t 
Erik i Stockholm bidrag för pengar för att kunna trycka denna avhandling 
med alla färgbilder på olika tyger och annat.  

Nu är det dags för att åter stå vid ett vägskäl och det enda jag med säkerhet 
vet är det finns inte längre någon återvändo till mitt forna liv. Däremot finns 
det ytterligare okända stigar att utforska. Feghetens tid är förbi och en ny 
framtid står för dörren. Därför avslutas detta förord med den dikt av Karin 
Boye som beskriver såväl hur jag har upplevt denna vandringfärd i livet och 
vilken avslutas med det jag nu åter står inför. 

 
Den mäta dagen, den är aldrig störst. 

Den bästa dagen är en dag av tröst. 
 

Nog finns det mål och mening i vår färd – 
men det är vägen, som är mödan värd. 

 
Det bästa målet är en nattlång rast 

där elden tänds och brödet bryts i hast. 
 

På ställen, där man sover blott en gång 
blir sömnen trygg och drömmen full av sång. 

 
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. 

Oändligt är vårt stora äventyr. 
 

Karin Boye (1927) ”I rörelse”, Härdarna, Albert Bonniers förlag, Stockholm 
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KAPITEL I:1 
Svensk ekonomisk politik i förändring: ett 
forskningsproblem 

Inledning 
Bland Stockholms utrikeshandlare som bodde och verkade i staden fanns 
1720 handelsmännen Peter Steen och Conrad Fült1. De var bland de tjugo 
största sett till värdet av utrikeshandeln. Båda dessa var framförallt importö-
rer. Arton år senare, 1738 var situationen en annan. Båda bedrev fortfarande 
sina affärsrörelser men deras utrikeshandel hade minskat betydligt, trots att 
båda detta år titulerades grosshandlare. Rent ekonomiskt hade Peter Steen 
klarat sig relativt bra, medan Conrad Fült var på väg mot att bli ruinerad. 
Senare måste Fült ansöka om pension från staden för sin överlevnad.2 

Vad hade då hänt och varför klarade ingen av dem att hålla sin plats bland 
de största utrikeshandlarna? Varför klarade sig Steen bättre än Fült? I denna 
avhandling behandlas de förutsättningar som fanns inom den svenska eko-
nomiska politikens ramar för handel med importerade varor. Studien är inte 
aktörsfokuserad. Intresset ligger på de strukturer som skapar möjligheter för 
aktörer att agera. Det är aktörer, såsom Steen och Fült, som påverkar vad 
importen till Sverige innehöll men aktörerna är i sin tur påverkade av den 
ekonomiska politik som bedrivs i det land, eller i den eller de regioner där de 
verkar. 

Vid krigsslutet förlorade Sverige sin stormaktsställning och enväldet av-
skaffades. Det blev ständernas uppgift att inom nya geografiska ramar bygga 
upp ekonomin i ett krigshärjat land. Målet för den ekonomiska politiken blev 
en importsubstituerande produktion. Det övergripande syftet med detta ar-
bete är att beskriva och analysera utfallet av den förda ekonomiska politiken 
med fokus på perioden för det hornska maktinnehavet, 1720- och 1730-talen. 
Den övergripande och preciserade frågan är; Anpassade importörerna sin 
import av textilier till den ekonomiska politikens mål? 

                                                      
1 Boëthius benämner denna handelsman för Konrad Joakim Fult, men hans egen underskrift 
samt alla källor som har använts i detta arbete har skrivningen Conrad Jochim Fült. I detta 
arbete kommer därför denna stavning att användas. Boëthius B. (1943), s. 34, 116 och 273 
2 SSA: SER: Stockholms huvudbok med verifikationer: Inkommande och utgående tolag 
1720; SKA: Stadens verifikationer, tolagsjournaler för inkommande och utgående 1738; BA: 
Taxeringslängder 1720–1745; ÖÄ: Mantalslängder 1720, 1740; Boëthius B. (1943), s. 273 
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Ekonomisk politik i förändring 
1600- och 1700-talen var för vissa näringsidkare en politiskt tumultartad 
period. Det var inte enbart krigen som förändrade människors förutsättningar 
att bedriva näringar. Under perioden började allt fler flytta från landsbygden 
till städer. Med inflyttningen till städerna steg behovet att markera sin soci-
ala grupptillhörighet, både gentemot den egna gruppen och gentemot andra 
grupper i samhället. Ett sådant behov resulterar vanligen i att allt fler pro-
dukter eller variationer inom en produktgrupp börjar efterfrågas då detta 
ökar möjligheterna att skilja ut sig från andra grupper. Det är därför knappast 
egendomligt, att staternas import ofta ökade under 1600-talet. Detta gjorde 
att många stater försökte få till stånd en inhemsk tillverkning. Deras satsning 
på en inhemsk produktion innebar samtidigt beslut som endera direkt eller 
indirekt påverkade andra sektorer, exempelvis handeln med importerade 
varor. Viljan att starta manufakturer ledde till olika former av stimulans och 
skyddsåtgärder, men också till visst tvång för andra sektorer. En etablering 
av inhemsk produktion, minskar efterfrågan på produkter av likvärdiga varor 
från andra länder. Även i Sverige växte det fram en aktivare handels- och 
näringspolitik; en ekonomisk politik som ibland mötte motstånd från dem 
som riskerade en negativ påverkan, till exempel hantverkare som utsattes för 
konkurrens från nya producenter vars verksamhet bedrevs under andra vill-
kor. ”Köpmän” var liksom hantverkare ofta motsträviga, då många av dem 
livnärde sig på att förmedla de produkter som saknades i området. Om pro-
dukten började tillverkas i landet påverkade detta ”köpmannens” försörjning, 
särskilt om han saknade alternativa handelsmöjligheter.3 

Från tidigare forskning är det känt att under 1600- och 1700-talen var det 
vanligt att många förändringar inom näringslagstiftningen motarbetades 
endera aktivt eller passivt. För att kunna göra aktivt motstånd krävdes poli-
tiskt inflytande. I Sverige hade de näringsidkare som bodde i städerna, åtmin-
stone periodvis, en viss möjlighet att genom sina representanter i riksdagen 
påverka beslut. Detta skiljer dem från exempelvis de franska näringsidkarna 
under Colberts tid, vilka saknade representation och därmed en möjlighet att 
direkt påverka den ekonomiska politiken. Genom att utnyttja de politiska 
möjligheter som fanns kunde en näringsidkare i Sverige åtminstone fördröja 
tillämpningen av ett beslut som hade fattats. Under perioden för den absoluta 
kungamakten saknades dock möjligheten att direkt påverka den politiska 
utvecklingen. Istället återstod det att passivt motarbeta förordningar. Exem-
pelvis när kungen, Karl XI, bestämt att det skulle inrättas en manufaktur i 
Stockholm gick det att motarbeta detta genom att fördröja inköp av verktyg. 

Under frihetstiden förändrades dock den politiska maktsituationen i Sverige, 
eftersom enväldet hade avskaffats och makt överförts till ständerna. Den nya 
                                                      
3 North D. (1993), s. 81–88, 114–126, 129, 169, 178; se också Cole C.W. (1939 och 1943); 
Cerman & Ogilvie (1996); Pearson M.N. (1997); Bahr L. (1966); Vierhaus R. (1988); Corin 
C-F (1958); Boëthius B. (1943); Heckscher E.F. (1953). 



 23 

tiden förde dock inte med sig någon fundamentalt ny politisk inriktning. 
Frihetstidens riksdagar är kända för att den tidigare satsningen på en 
manufakturvänlig politik blev än mer målmedveten. Denna satsning mötte 
fortfarande motstånd, men till skillnad mot under 1600-talet kom motståndet 
under 1700-talet framförallt från vissa grupper av handlande. Ibland lycka-
des också dessa grupper fördröja implementering av förordningar som de 
ansåg skulle påverka deras näring negativt. Men, deras motstånd blev allt 
svårare att upprätthålla.4 

Det fanns alltså en stor skillnad mellan 1600-talets aktörer i Sverige jäm-
fört med dem under 1700-talets början. På 1600-talet höll borgerskapet en 
enad front mot politiska beslut som kunde påverka deras verksamhet. Under 
1700-talet var situationen en annan då de redan i början av 1720-talet var 
oeniga och kom att dela upp sig i två grupper. Striden och kampen mellan de 
båda grupperna inom borgerskapet pågick under i stort sett hela 1700-talet, 
tidvis låg striden i träda men blossade åter upp vid ett flertal tillfällen, exem-
pelvis under 1760-talet.5 Kampen inom borgerskapet speglar nya förhållan-
den som etablerades i anslutning till krigsslutet och den ekonomiska politik 
som formades från denna tid lade grunden för senare tiders politiska ställ-
ningstaganden.6  

Kriget hade resulterat i att stora landområden, de baltiska provinserna, 
områden i nordtyskland och tullfriheten i Öresund hade förlorats. Visserligen 
förloras områdena officiellt först i samband med upprättandet av fredsför-
dragen i Preussen 1720 och Nystad 1721, men i praktiken hade dessa områ-
den förlorats redan innan Karl XII:s dog. Ständernas makt i förhållande till 
tronen kom att utökas redan när 1719 års konstitution togs och då makten 
några år senare överläts till Fredrik I breddades ständernas makt än mer.7  

När kronans makt minskade under frihetstiden gavs utrymme för en ”poli-
tik” som gynnade särintressen. Med Arvid Horn i ledningen under frihets-
tidens början fördes en mer försiktig ”politik”. Sven Grauers beskriver Horns 
politiska målsättning som ett sätt att “trygga det nya statskicket och att utåt 
bevara freden.”8 Carl Gustaf Malmström antyder att det fanns partiskillnader 
när det gäller utrikespolitiken, tronföljden, statsförfattningen, näringspoliti-

                                                      
4 För aktivt och passivt motstånd mot lagar se t.ex. Corin C-F. (1958), s. 205–207, 209, 526 
ff., 532; Boëthius B. (1943), s. 158 ff.; Arnberg J.W. (1868), s. 99–151. För skillnaden mellan 
möjligheten till representation i Sverige och i Frankrike under Colberts epok, se även Cole C.W. 
(1939) . 
5 För kampen mellan kramhandlarna och grosshandlarna se Boëthius B. (1943); Brolin P-E. 
(1953); för att politiken lyckades, se Heckscher E.F. (1949), 2:2. 
6 Arnberg J.W. (1868), s. 2–3, 5–6; Boëthius B. (1943), s. 44; Danielsson C. (1930), s. 123, 
127–128, 133, 150–151; Modée (1742), del 1. 21/4 1719 samt 1/7 1719. I Resolution och för-
klaring 13/7 1719 23 § diskuteras Kunglig. Maj:ts plakat angående upphävandet av förbud 
och tvång i handeln den 21/4. Se även Karlsson Å. (1994). 
7 Se ex. Arnberg J.W. (1868), första kapitlet; Malmström C.G. (1855), första delen, s. 23 f., 
fjärde kapitlet; andra delen, s.1–9; Brusewitz A. (1916) . 
8 Grauer S. (1971), s. 385–390. 
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ken och handeln.9 Michael Roberts beskriver att det fanns en enighet mellan 
olika grupper om vikten av ett konstitutionellt statsskick om önskvärdheten 
att förbättra landets anseende mot andra länder samt behovet av en snabb 
ekonomisk återhämtning. Skillnaden mellan olika grupperingar i riksdagen 
gällde, enligt Roberts, framförallt tronföljden, det utrikespolitiska vägvalet 
och hur välståndet skulle återställas.10 Under Arvid Horns ledning behövde 
landet ta itu med sina statsskulder likväl som skapa nya inkomstmöjlighe-
ter.11 Horn ansåg inte att krig var en väg för att nå ökat välstånd. Det stora 
nordiska kriget hade skapat stora sår i den svenska ekonomin och landets 
näringsliv.  

Horn förde en försiktig ekonomisk politik. Samtidigt fanns minnet av den 
protektionistiska politiken som bedrevs på 1600-talet och successivt kom 
delar av den att återupptas. Både Horn och hans politiska motståndare hade 
fostrats under den karolinska epoken. Till en början försökte Horn med sam-
förståndslösningar, även om inte alla fick sina intressen tillgodosedda. Hant-
verksordningen 1720 innebar ingen större förändring. Året innan hade dock 
vissa förändringar införts. Från detta år tilläts så kallade frimästare, vilka var 
hantverkare i staden men utan att ingå i ett skrå.12 Till en början gällde detta 
endast inflyttade utlänningar, men fem år senare fick även inhemska mästare 
samma rättigheter. Även om frimästarskapet blev en kortvarig historia – det 
upphävdes i början av 1730-talet – var det ett försök att öka konkurrensen. 

Mer långlivade blev stimulanserna till manufakturerna. Även denna grupp 
kom att stå utanför skrånas inflytande. Det fanns heller inga kompetenskrav 
för dem som etablerade sig som manufakturister eller fabriksidkare.13 

Den ekonomiska politik som bedrevs under Horns ledning lade grunden 
till den merkantilistiska politik som levde kvar till långt inpå 1800-talet. 
Brottet i 1600-talets ekonomiska politik, de förlorade provinserna, de föränd-
rade maktförhållandena i Sverige samt den nya inriktningen på den ekono-
miska politiken gör att denna studie avgränsas till att behandla perioden efter 
Karl XII:s död. Att använda 1719 som startår för ett studium av handels-
utbytet är dock direkt olämpligt eftersom utrikeshandeln i Östersjön stördes 
av de ryska härjningarna. Dessa härjningar resulterade i att stora områden 
utmed Östersjökusten brändes ned. Samtidigt behöver det första undersök-
ningen infalla innan den ekonomiska politiken introduceras, varför 1720 har 
ansetts som det lämpligaste året för studiens början.14 Undersökningen av 
utrikeshandeln avslutas med hattarnas maktövertagande 1738/39. 
                                                      
9 Malmström C.G. (1855/1893), s. 174. 
10 Roberts M. (1995), s. 26–36, 91, 157-161. Jämför Stavenow L. (1921), s. 7–38, 199–201. 
11 Wetterberg, G. (2006). s. 669; se även Fryxell A. (1903 a,b&c); Åmark K. (1961). 
12 Hammarlund B. (1985), s. 9; angående frimästare, se ex. Arnberg J.W. (1868). 
13 Lindström H. (1923), s. 25–26, 33; Hammarlund B. (1985), s. 9. 
14 Angående nedgången på grund av ryska flottan, se Hedenstierna B. (1943); Stadin K. 
(1999), s. 179. Enligt Stadin ska ryssarna ha härjat vid tre tillfällen mellan 1719 och 1721. 
Enligt henne, var det under trycket från sådana angrepp som fredsförhandlingarna skedde 1721. 
Se vidare diskussion om de ryska härjningarna i kapitel II:2. 
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En institutionell ansats 
Denna avhandling har en institutionell ansats. Det är institutionerna, mer 
specifikt de nya spelreglerna, som utgör grunden för den förklaringsmodell 
som kommer att användas i detta arbete. Det är själva processen, under den 
period då aktörerna utsätts för nya ekonomiska spelregler, som kommer att 
användas för att förklara varför utrikeshandeln, med fokus på importens 
produktinnehåll, förändrades. Det är tydligt att svensk ekonomisk politik 
från frihetstidens början blev allt mer inriktad på att stimulera de textila ma-
nufakturerna i syfte att landet skulle bli mer självförsörjande. Att med hjälp 
av politiska beslut framtvinga en produktion innebar att handeln med ut-
ländska produkter samtidigt skulle hämmas. De protektionistiska inslagen 
resulterade i tullhöjningar och importförbud, samtidigt som överflödsförord-
ningar var ämnade att leda till minskad efterfrågan. Med andra ord, närings-
politiken påverkade handelspolitiken och vice versa. Båda bildar därför 
tillsammans grunden för den ekonomiska politiken.  

Begreppet institution är mångtydigt som analytisk kategori.15 Enklast kan 
begreppet delas upp såsom North gör i två delar, formella och informella 
institutioner. De formella utgörs då av de spelregler vilka en individ eller en 
verksamhet har att agera inom. North delar vidare in de formella reglerna i 
politiska/juridiska, ekonomiska och kontrakt. De politiska reglerna anger hur 
den hierarkiska ordningen och beslutande strukturen ser ut, de ekonomiska 
är de regler som berör användandet av egendom och inkomst, och slutligen 
kontrakt är de regler som gäller en speciell överenskommelse vid ett byte.16  

I arbetet görs en avgränsning till att fokusera på de politiska spelregler 
som utgjorde grunden för de ekonomiska ramar inom vilka olika typer av 
aktörer måste agera. Detta då alla politiska beslut i stor utsträckning kommer 
att påverka en individs eller en verksamhets möjligheter och begränsningar. 
Genom lagar och förordningar kan delar av en verksamhet uppmuntras, be-
straffas, begränsas eller till och med förbjudas. Ett politiskt beslut kan därför 
påverka människors försörjningsmöjligheter. Men, för att ett beslut ska bli 
effektivt måste beslutet få legitimitet bland dem som ska leva under det, 
särskilt om beslutet utgör en begränsning av deras möjlighet till försörjning. 
Studien omfattar därför de lagar och förordning som begränsade det ekono-
miska utrymmet, till exempel de handels- och näringspolitiska beslut som 
satte upp olika hinder för importen, alternativt gav möjligheter till en ökad 
inhemsk tillverkning. Analytiskt kommer begreppen ekonomisk politik, han-
dels- och näringspolitik att särskiljas. Med handelspolitik respektive när-
ingspolitik avses i detta arbete lagar, förordningar och ordningar samt 
avgifter som fanns eller förändrades under den period som avhandlingen 
omfattar och påverkade aktörernas handel respektive näringsverksamhet. 
                                                      
15 Se North D. (1993), kapitel 1, 6; se också Cerman M. & Ogilvie S. (1996); Tracy J.D. red. 
(1997); de Goey F. & Veluwenkamp J.W. red. (2002). 
16 North D. (1993), s. 16–18, 79. Informella institutioner för North är kultur, sedvänjor etc. 
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Begreppet ekonomisk politik används som ett samlingsnamn, det vill säga 
det omfattar både handels- och näringspolitiken. 

Forskningsläge och undersökningens avgränsning 
Inom den internationella forskningen visas att utrikeshandeln accelererade 
under 1700-talet, en process som började redan tidigare. Århundradet be-
skrivs också vara storköpmännens guldålder i hela Europa.17 Samtidigt är det 
ett århundrade då protektionismen var ett inslag i de flesta europeiska län-
dernas ekonomiska politik. De inhemska näringarna skulle skyddas gentemot 
konkurrerande länders tillverkning. Runt om i Europa växte det alltså fram 
en industriell tillverkning. En av de centrala delarna i de västeuropeiska manu-
fakturländernas näringspolitik blev satsningen på textilindustrin.18 

I tidigare forskning är den ekonomiska politikens utformning i Sverige 
från och med 1720-talet ganska väl kartlagd, liksom stridigheterna inom 
borgerskapet.19 Forskningen om dess betydelse för utrikeshandel och produk-
tion under perioden före hattarnas maktövertagande 1738/39 är dock begrän-
sad. 

De flesta forskare som studerat svensk utrikeshandeln på 1700-talet har 
börjat sina undersökningar runt 1730, vanligen från 1730-talets slut när käll-
läget förbättras eller än senare. Liksom de forskare som studerat den svenska 
utrikeshandeln på 1600-talet har de som intresserat sig för 1700-talet i regel 
fokuserat på exporten och ofta mellan Sverige och något specifikt land. 

Några har också ägnat sitt intresse åt handelskompanierna. I de fall där 
importen ingått, såsom hos Kurt Samuelsson, har denna tilldragit sig ett be-
gränsat intresse. För Samuelsson ligger fokus på handelshusens kapital-
anskaffning och på hur köpenskapen finansierades under perioden 1730–1815. 
Undersökningens fokus ligger dock på 1700-talets slut. Oftast har importen 
studerats såsom i Samuelssons fall endast som del av en större helhet. Hur 
importen utvecklades för vissa specifika produkter, särskilt spannmål och 
salt, har dock varit föremål för undersökning. Staffan Högberg och Stefan 
Carlén har fokus på importen av salt hos Högberg också spannmål. Medan 
Högberg behandlar perioden 1738–1808, sträcker sig Carléns undersökning 
mellan 1720–1862. Klas Rönnbäck och Leos Müller har undersökt importen 
av kolonialprodukter såsom socker med fokus på tiden efter 1750. Utrikes-
                                                      
17 Se t.ex. Braudel F. (1986), s. 355–356, Magnusson L. (1996), s. 269–274; de Vries J. 
(1976); Pirenne H.(1925). 
18 Nyström P. (1955), s. 76–77, 143; Det är också ett område som finns relativt väl utforskat; 
se t.ex. Cole C.W. (1939 och1943); Forberger R. (1958); Bahr L. (1966); de Vries J. (1976); 
Kriedte P., Medick, H. & Schlumbohm J. (1977); Vierhaus R. (1988); Kriedte P. (1983); Berg M., 
Hudson P.& Sonenscher M. (1983); Ogilvie S. (1997); Cohen M. (2003). 
19 För den ekonomiska politikens utformning, se t.ex. Arnberg J.W. (1868); Ekegård E. 
(1924); Gerentz S. (1951); Heckscher E.F. (1949), 2:2; Nyström P. (1955). För stridigheterna 
inom borgerskapet, se Boëthius B. (1943); Brolin P-E. (1953). 
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handelns utövare har tilldragit sig intresse hos Fagerlund som har fokus på 
vardagslivets sociala strukturer bland dem. Andra har fokuserat på utövarnas 
nätverk/flätverk exempelvis Christina Dalhede viken framför allt studerar 
1600-talets aktörer och Karin Ågren som studerar mitten av 1700-talet eller 
som Leos Müller på deras sociala reproduktion. Müller jämför en 1600-tals 
släkt med en släkt på 1700-talet. Dalhede med flera undersöker också varu- 
och kreditflöden.20 

Det finns ett mindre antal forskare som har lyft fram institutionernas be-
tydelse för importen till Sverige under 1700-talet. Eli F. Heckscher anser att 
arvet från 1600-talet hämmade näringslivet. Högberg har en mer neutral och 
Carlén en positiv inställning. Båda kritiserar Heckscher slutsatser om att 
saltimporten på grund av knapphet efter produktplakatets införande skulle ha 
drabbats av prisstegring.21  

Trots att den handels- och näringspolitik som formades och implemente-
rades under perioden 1720–1740 levde kvar till långt inpå 1800-talet, finns 
det alltså inga undersökningar som behandlar hur den textila importen under 
denna period såg ut, dess omfattning och innehåll. Det finns alltså ett stort 
gap inom forskningen av utrikeshandeln mellan 1600-talets slut och slutet av 
1730-talet och få har över huvud taget ägnat sig åt importen till landet under 
detta århundrade. Boëthius och Heckschers Svensk handelsstatistik 1637–1737 
och Ivan Linds Göteborgs handel och sjöfart 1637–1920. Historisk-statistisk 
översikt finns dock att tillgå. Boëthius och Heckscher bygger sin samman-
ställning på material från kommerskollegium.22 

Statistiken visar att Stockholm dominerade importen till Sverige under 
1600-talet och under 1700-talet första hälft.23 Importen av varor till Sverige 
under perioden var främst koncentrerad till spannmål, salt och fabricerade 
textilier, även om övriga varor också hade en relativt stor andel av den totala 
importen. Vid periodens början hade handeln med Östersjöområdet störst 

                                                      
20 Heckscher E.F. (1949), 2:1 och 2:2; Samuelsson K. (1951); Carlén S. (1994 & 1997); 
Müller L. (1998 & 2004); Dalhede C. (2001 & 2006); Fagerlund S. (2002); Rönnbäck K. 
(2007); Ågren K. (2007). 1600-tals forskare Bjurling O. (1945) behandlar skånska 
utrikessjöfarten perioden 1660–1720, det vill säga vid frihetstidens början. Nyström J.F. 
(1883); Kjellberg S.T. (1974); Frängsmyr T. (1976) och Nováky G. (1989 & 1990) är 
inriktade på handelskompanier. Andra, såsom Dalhede C. (2001 & 2006); Sandström Å. 
(1990); Åström S-E. (1963) och Lindblad J. T. (1982), behandlar kredit- och varuflöden eller 
handeln mellan Sverige och enskilda länder. 
21 Heckscher E.F. (1922), s. 229–239; Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 289; Högberg S. (1969), 
s. 219–229; Carlén S. (1994). 
22 Boëthius B. & Heckscher E.F. (1938); Lind I. (1923). Visserligen framgår kvantiteter i 
kommersekollegiets material men de flesta varor är grupperade och hur denna gruppering 
gjordes varierade mellan åren. Högberg (1969) varnar också för användning av detta material. 
Se vidare Kapitel I:2. 
23 Boëthius B. & Heckscher E.F. (1938); Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 650–651, 654–655, 
660, 663. Högberg S. (1969), s. 44. Högberg menar att Stockholm bara stod för 45 procent av 
utrikeshandeln. Oavsett vilket, 60 eller 45 procent, går det knappast att hävda att annat än att 
det mesta av importen anlände till Stockholm. Det var trots allt cirka sexton stapelstäder som 
delade på de resterande andelarna. Se vidare kapitel I:3, tabell 3:1. 
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betydelse.24 Trots att Heckscher menar att importen av textilier nästintill upp-
hörde visar statistiken att det fanns textil import under hela 1700-talet, om än 
i minskad utsträckning. Heckscher beskriver också att Tysklands olika delar 
stod för det mesta av importen till långt in på 1700-talet. Han tror att det kan 
ha funnits ett kvardröjande inflytande från hanseatiska perioden som gjorde 
Tyskland till leverantörer av textilvaror som kunde köpas även från annat 
håll.25 

Importen framstår alltså som heterogen och att den dominerades av 
spannmål. Det mesta som är utforskat om importen under 1700-talets första 
hälft rör spannmål, men också salt. Få undersökningar har handlat om andra 
delar av importen. Den textila handelns innehåll är outforskat.  

Varor som kunde tillverkas i landet skulle begränsas. Textilier var en sådan 
produkt. En förklaring till den textila importens nedgång kan vara att den 
ekonomiska politiken ledde till importsubstitution.  

Enligt Nyström ska Stockholm ha dominerat tillverkningen bland 1700-
talets manufakturstäder.26 

Det finns fler indikatorer på att den närings- och handelspolitik, som for-
mades under 1700-talets första hälft, fick kraftigare återverkningar än 1600-
talets ekonomiska politik. Ett tecken på detta är att det pågick en kamp dels 
mellan borgarna i olika städer, dels mellan Stockholms borgare. Även om 
striderna mellan olika grupper kom att svalna periodvis, fortsatte den mellan 
de handlande i Stockholm under i stort sett hela 1700-talet.27 

Var händelseutvecklingen inom den textila sektorn ett resultat av den eko-
nomiska politik som bedrevs? Hur gick övergången till en manufakturvänlig 
politik till och vilka effekter gav den på tidigare handels- och köpmönster? 
Den lämpligaste stapelstaden för studien är Stockholm då denna stad ska ha 
dominerat både utrikeshandeln och den textila produktionen. Dessutom var 
Stockholm befolkningsmässigt Sveriges största stad. Det förklarar varför 
föreliggande undersökning av den textila importen begränsas till Stockholm. 

Stockholms befolkning och näringsliv före 1700-talets 
mitt 
Utifrån svenska förhållanden var Stockholm en stor stad vid 1700-talets 
början. Däremot i jämförelse med andra hamnstäder i Europa såsom London 
och Amsterdam var staden befolkningsmässigt relativt liten. Trots det stäm-
mer Stockholm väl in på Wetherills beskrivning av städer: 
                                                      
24 Samuelsson K. (1951), s. 79; Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 661; Boëthius B. (1943), s. 97; 
Boëthius B. & Heckscher E.F. (1938). 
25 Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 653–654, 661. 
26 Nyström P. (1955), s. 138. 
27 Se exempelvis Boëthius B. (1943); Brolin P-E. (1953). Böckerna handlar om stridigheterna 
inom borgerskapet. 
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Towns were not just collections of buildings grouped together with popula-
tions of various sizes in them, providing various services. They were, and 
were felt to be, different kinds of communities: not only did they look and 
smell different, but people in them behaved differently and valued different 
things. They were seen at the time, as they have been since, as representing 
something distinctive about civilized human behaviour.28 

Livet i en stad skiljer sig alltså emot livet på landsbygden. Hayen ser en 
stads terräng, vägnät och byggnader som en spelplan medan invånarna är 
spelets pjäser.29 Sett som spelplan var Stockholm, liksom andra svenska städer 
omgärdad av det som kallas stadstullen alternativt inrikestullen. Stadstullen 
som utgjorde städernas fiskala gräns mot landsbygden kan därför betraktas 
som spelplanens yttre gränser. De som bodde innanför tullgränserna betrak-
tades som stadens befolkning. Av dagens Stockholm var det Gamla Stan, 
Norrmalm, Ladugårdslandet, Kungsholmen samt Södermalm. Tullgränsen 
mot landsbygden förändrades vid ett flertal tillfällen under 1600-talet, 
däremot var den stabil för Stockholms del under 1700-talet. Förutom 
stadstullen fanns i Stockholm också den stora sjötullen, utrikestullen. På 
1700-talet låg stora sjötullens kontor på Skeppsbron bakom det dåvarande 
packhuset, det vill säga i kvarteret mellan dagens Packhusgränd och Tull-
gränd. I packhuset förvarades varorna tills ägaren betalt tullen och allt hade 
kontrollerats.30 De utländska varorna skulle stämplas med stadens märke, 
innan de lämnades ut till ägaren. Systemet med stämpling började tillämpas 
under tidigt 1600-tal.31 Stadstullen eller inrikestullen som den också kallades, 
hade inneburit att staket hade byggts upp mot landsbygden. De som bodde 
innanför staketet kan därför betraktas som stadens egentliga befolkning. 

Stockholms befolkning växte markant under 1600-talet. Staden var redan 
på 1610-talet den största i Sverige, även om invånarantalet då låg under tio-
tusen. I takt med att allt fler politiska funktioner blev fast förankrade, när 
Stockholm blev ett administrativt centrum i Sverige, kom många ämbetsmän 
som var anställda vid magistraten, de olika rätterna, kollegierna och statsför-
valtningen ingå i stadens befolkning. Riksdagen och slottet innebar att det 
också fanns gott om personal anställda. Redan på 1560-talet ska kronan ha 
haft drygt tvåtusen anställda.32 Under 1600-talet började adeln med sin perso-
nal flytta till staden. Det fanns också ett stort antal soldater, varav en del 
drev mindre företag som bisyssla. Stadens kyrkor gav arbete åt präster. Vid 
1600-talets mitt hade Stockholms befolkning tredubblats. De fyra städerna 

                                                      
28 Weatherill L. (1988), s. 71. 
29 Hayen M. (2007), s. 45. 
30 Berggren J. (2000), s. 15–16, 61, 66–68; Marcus M. (1942), s. 32.  
31 Nyström P. (1955), s. 124; von Stierman A.A. (1760), Del 4, Stämpelordningen, s. 859 ff. 
Se också SSA: Stockholms RR & Mag: 1636–1815, E1a:12, Kungliga brev 1423–1652, Brev 
från Kungl. May:t daterat 21/4 1621 där det framkommer att alla utländska varor skulle 
stämplas, s. 736–739; angående textilier, s. 737. Se även brev daterat 24/6, s. 746 ff. 
32 Lager-Kromnow B. (1992), s. 53. 
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som låg närmast sett till invånarantal var då Norrköping, Nyköping, Göte-
borg och Malmö. Av dessa var Norrköping störst med sina dryga 3 000 in-
vånare. Det innebär att Stockholm då hade mer än tio gånger fler invånare än 
någon annan svensk stad. Hovet, den nya administrationen, manufakturernas 
framväxt och utrikeshandeln bidrog alla till att dra till sig nya befolknings-
grupper.33 Med den nya näringspolitiken och utdelningen av privilegier till 
manufakturer och frimästare bidrog dessa på liknande sätt som hantverkarna 
till olika arbetstillfällen. Sammantaget innebar förändringarna inom Stock-
holms näringsliv tillsammans med den politiska utvecklingen att stadens 
befolkning på 1690-talet uppskattas till cirka 57 000 invånare. Invånarna i 
staden var fortfarande cirka tio gånger fler än i Göteborg och än fler i för-
hållande till andra städer.34 Av Stockholms nästan 2 000 företagare i slutet av 
1600-talet var åtminstone hälften hantverkare och en fjärdedel var hand-
lande. Resterande bedrev andra företagsformer såsom krog, vinskänk eller 
manufaktur.35 

Städernas näringsidkare gav inte bara service till städernas invånare utan 
också till andra områden i landet. För Stockholms del skulle de också ge 
kungen och den växande förvaltningen service. Bland annat skulle Stock-
holms befolkning förse landsbygden, kronan och krigsmakten med varor 
såsom salt och säd, men också annat från utlandet. Från medeltiden hade 
städernas invånare sina specifika uppgifter att fylla i den statliga hierarkiska 
ordningen. Städernas ”borgare” fick lika lite inkräkta på landsbygdens när-
ingar, som bönder på ”borgarnas” näringsområden.36 

Med det stora nordiska kriget förändrades dock befolkningen både till antal 
och i sammansättning. För Stockholms del resulterade kriget i att befolknin-
gen sjönk. Till råga på allt hade pesten härjat i Stockholm 1710–11, varvid 
bortåt en fjärdedel av befolkningen hade avlidit. Kriget innebar också att 
folk flydde. 1715 fanns det omkring 15 000 flyktingar enbart i Stockholm.37 

Vid krigsslutet hade Sverige, förutom Finland, cirka 1,5 miljoner invånare. 
Cirka tio procent av landets befolkning bodde i de svenska städerna. Av 
dessa bodde vid denna tid cirka 30 procent eller cirka tre procent av landets 
befolkning, det vill säga runt 45 000 i Stockholm. Vid fredslutet fanns kvar 
en stor grupp flyktingar i Stockholm, av vilka en del stannade kvar medan 
andra valde att återvända hem eller flytta till annan ort. Då slottets åter-
byggnad åter tog fart efter det stora nordiska kriget, drog staden till sig både 
                                                      
33 SCB: www.ddb.umu.se/visualisering/Tabverk Detta är en egen sammanställning utifrån 
tabellverkets uppgifter angående befolkningen i dessa städers församlingar. Notera att upp-
gifterna endast bygger på stadsförsamlingarna. 
34 SCB: www.ddb.umu.se/visualisering/Tabverk; egen sammanställning utifrån tabellverkets 
uppgifter angående befolkningen i dessa städers församlingar. Notera att uppgifterna endast 
bygger på stadsförsamlingarna. 
35 Aldman L-A. (2005). 
36 Se exempelvis Ericson L. (1988), s. 34 ff.; Sandström Å. (1990), s. 143 ff.; Lager-Kromnow B. 
(1992), s.93 ff. Se även Friberg N. (1983). 
37 Ericsson L. (2001), s. 100; Kirby D. (1994), s. 377.  
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hantverkare och arbetare.38 Tjugo år senare hade stadens befolkning ökat till 
cirka 57 000 stycken. Det tog därmed nästan tjugo år innan befolkningen 
hade nått samma nivå som vid 1600-talets slut. Vid 1770-talet hade invånar-
antalet stigit med ytterligare cirka tolvtusen. Under samman årtionde hade 
även Göteborg och Karlskrona fler än tiotusen invånare.39 

Med den ökade befolkningen steg också behovet av någon form av under-
hållning och avkoppling från vardagen. Det bidrog bland annat till att antalet 
krogar i staden steg, men också vinskänkar etc. Med allt fler näringsidkare 
gavs också fler människor möjligheten att bli anställda. I Stockholm fanns 
också både badare och dansmästare. Dessutom växer teaterverksamhet fram 
i staden redan före 1700-talets mitt.40  

Stockholm bestod alltså vid frihetstidens början av en brokig befolkning. 
Förutom att den nya tiden gav nya möjligheter till arbete vid stadens utökade 
nöjesliv ökade också andra former av näringar. 1749 ska cirka 65 procent av 
befolkningen ha varit näringsidkare eller anställda hos dessa. Redan 1740 
ska Barnängens manufaktur ha sysselsatt runt 800 personer och i slutet av 
1740-talet ska Stockholms manufakturer ha gett arbetstillfällen åt mer än 
femtusen människor41 1720 utgjorde hantverkarna nästan hälften av stadens 
nästan 1 900 näringsidkare, de handlande drygt en tredjedel och övriga när-
ingar drygt sexton procent. Fram till 1738 ökade antalet näringsidkare med 
drygt fyrtio procent för att två år senare ha minskat med cirka arton procent. 
Minskningen kan i viss utsträckning kopplas till det minskade antalet kvinn-
liga näringsidkare från 1730-talets mitt. Andra bidragande orsaker var att de 
generationsväxlingar som pågick i början av 1730-talet var i stort sett avslu-
tade samt att allt fler gick ihop och bildade bolag.42 Tydligt är också att det 
lägre antalet handlande från 1730-talets mitt sammanföll med att många av 
dem fick det ekonomiskt allt svårare. De textila importörerna var de vars 
ekonomiska ställning i förhållande till andra handlande i staden sjönk betyd-
ligt.43 Det är också denna utveckling som beskrivs i inledningen för handels-
männen Peter Steen och Conrad Fült. 

De anställda vid stadens bad, teater, dans och manufakturer bidrog till sta-
dens utgifter såsom de flesta människor via broavgifter etc. Både krögare 
                                                      
38 Angående slottets brand och återuppbyggnaden efter kriget se exempelvis Selling G., 
Johansson G. & Axel-Nilsson G. (1987), s. 17, 50. Se också Hinners L. (kommande avhand-
ling) avdelning III. 
39 Marcus M. (1942), s. 32; Gerner K. (1997/2004), s. 189–190; Boëthius B. (1943) s. 30–31; 
Lilja S. (1995), s. 324–325; Aldman L-A. (2006b), s. 104; SCB: www.ddb.umu.se/ 
visualisering/Tabverk; egen sammanställning utifrån tabellverkets uppgifter angående befolk-
ningen i dessa städers församlingar. Notera att uppgifterna endast bygger på stadsförsam-
lingarna. 
40 SSA: ÖA: Stockholms mantalslängder 1720–1740; angående teaterlivet och kultur, se ex. 
Skuncke M-C. (2006).  
41 Uppgiften angående antalet anställda inom manufakturerna är hämtad från Boëthius B. 
(1943), s. 31 och för Barnängens manufaktur Ericson L. (2001), s. 194. 
42 Aldman L-A. (2006b), s. 111, 115. 
43 Aldman L-A. (2006b), s. 111, 113–116. 
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och vinskänkare etc. erlade ordinarie kontribution. De sistnämnda betraktades 
som näringsidkare och deras verksamhet krävde också näringstillstånd såsom 
för handlande och hantverkare.44 Den stigande befolkningen efter kriget 
tycks därmed ha öppnat möjligheter för fler att bedriva egna näringsverk-
samheter, vilket bidrog till sysselsättning för stadens befolkning. 

Avhandlingens syfte, frågeställningar och disposition 
Avhandlingens syfte är att utifrån en institutionell ansats studera hur Stock-
holms importörer inom den textila sektorn anpassade sin utrikeshandel till 
den ekonomiska politikens omläggning cirka 1720–1738.  

Syftet skall besvaras genom en undersökning av hur den registrerade im-
porten av textilier till Stockholm påverkades av de successivt införda föränd-
ringarna från 1720. Fokus ligger på att undersöka i vilken utsträckning 
införandet av nya lagar och förordningar kan ge en förklaring till vad som 
hände med importen av textilier till Stockholm 1720–1738. 

Vid sidan om lagar, förordningar och ”ordningar” är arbetets huvudkälla 
stadens tolagsjournaler. Både exporten och importen i sin helhet har under-
sökts under de tre åren 1720, 1730 samt 1738. Dessutom har mer begränsade 
undersökningar av importen gjorts andra år.45 Det sista undersökningsåret för 
utrikeshandeln är därmed 1738. Orsaken är att i slutet av detta år då hattarna 
kom till makten utfärdades en mängd varningar om ytterligare restriktioner. 
Dessutom tillkommer nya institutioner exempelvis hall- och manufakturrätten 
nästföljande år.46  

Som ovan visats är perioden 1720–1740 knapphändigt undersökt. Intresset 
inom forskningen har främst legat på tiden efter hattarnas maktövertagande, 
det vill säga från 1738/39 års riksdag och framåt. I figur 1 visas rent sche-
matiskt importens placering inom den ekonomiska politikens ram. 

Av figur 1 framgår att det är den ekonomiska politiken och importen som 
står i fokus för detta arbete. Den ekonomiska politiken kan påverka importen, 
genom att underlätta den inhemska produktionen samt påverka befolknin-
gens konsumtionsmönster. Befolkningen påverkar genom sina representanter 
i riksdagen utformningen av den ekonomiska politiken, likväl som att dessa 
påverkas när konsumtionen begränsas eller hindras. Oavsett om det finns 
politiska begränsningar eller ej beror, såsom tidigare nämnt, importen alltid 
av det utbud och den efterfrågan som finns på marknaden. Ju färre kom-
plementära varor desto mer kan importeras upp till den begränsning som 
finns av efterfrågan. Hur mycket som efterfrågas beror dels på mängden kon- 

                                                      
44 SSA: BÄ: Serie D II vol. 1; Borgareböcker 1719–1746; BA: serie GIa 1:3–28; ÖÄ: Krono-
taxeringslängder 1725 & 1735. 
45 Källor, urval och begränsningar behandlas utförligt i kapitel II:2. 
46 Nyström P. (1955), s. 131–133. 
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Figur 1 Schematisk modell över hur den ekonomiska politiken kan påverka 
importen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Egen bearbetning 

 
sumenter och på vilka dessa är, dels på priset. Generellt kan sägas att när 
priset stiger minskar efterfrågan och vice versa. En befolkningsökning såsom 
den i Stockholm under perioden, borde generellt sett ha ökat efterfrågan. 
Importen av textilier borde därför rimligen ha stigit under perioden om inte 
denna efterfrågan kunde stillas med inhemska produkter, något som den 
ekonomiska politiken eftersträvade. Förutom att den inhemska marknaden 
samt landets ekonomiska politik påverkar importen är dess innehåll också 
beroende av vad som finns att tillgå på andra marknader och vad som händer 
i dessa regioner, så kallade externa faktorer. 

I denna avhandling kommer fokus ligga på att jämföra lagstiftningen gent-
emot hur importen av textila tyger, halvfabrikat och råvaror förändras. Un-
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tionens utveckling måste lämnas till senare forskning då det går utanför 
avhandlingens syfte. 

För att underlätta för läsaren har arbetet byggts upp i tre avdelningar. Den 
första avdelningen rymmer en redovisning av undersökningens resultat, i den 
andra presenteras det källmaterial som använts och de metoder som tilläm-
pats och den tredje omfattar en slutdiskussion. Underlaget för resonemangen 
i den första avdelningens kapitel återfinns alltså i avdelning två. 

I avhandlingens kapitel I:2 diskuteras och undersöks de ekonomiska spel-
reglerna som fanns under perioden cirka 1720–1740. Syftet är att undersöka 
lagar och förordningar inom den ekonomiska politiken, både handels- och 
näringspolitiken, och dess förändringar mer ingående. Detta görs till viss del 
generellt, men fokus ligger på de regler och förändringar som borde ha på-
verkat handeln med utländska textilier. Huvudfrågeställning i detta kapitel 
är: Vilka lagar och förordningar inom handels- och näringspolitiken kan ha 
påverkat importen till staden? 

De underfrågor som ställs i kapitel I:2 är; Vilka tullar, avgifter och import- 
och försäljningsförbud gällde under perioden för de varor som anlände från 
andra länder? Alternativt, vilka kostnadshöjningar innebar den förändrade 
handelspolitiken? Vilka begränsningar fanns eller kom att finnas under peri-
oden för att importera textilier? 

Kapitel II:1 innehåller underlaget för kapitel I:2 både vad gäller lagstiftning 
och vad gäller beräkningar. I kapitlet jämförs, i ett tänkt exempel, regelsys-
temets samlade betydelse för kostnadsutvecklingen vid handeln på Nord- 
respektive Östersjön. Här ges också en detaljerad redovisning av regelsystemets 
utveckling. 

De ekonomiska förändringarna skall ses i relation till sina effekter. I kapitel 
I:3 diskuteras utrikeshandelns anpassning till regelverket på ett mer över-
gripande plan. Syftet med kapitlet är att få en övergripande bild av utrikes-
handeln till Stockholm under perioden i relation till Sveriges, exklusive 
Finland, och andra stapelstäders utrikeshandel och det textila inslaget i för-
hållande till andra varugrupper. Fokus ligger på en analys av den ekonomiska 
politikens påverkan på importen. 

Kapitel II:2 utgör grunden för studien av Stockholms utrikeshandel. Här 
presenteras källorna till svensk utrikeshandel under den aktuella perioden. 
Särskilt intresse ägnas åt tolagsjournalernas källvärde. Frågan om smugg-
lingens betydelse diskuteras i relation till forskningsläget. 

I kapitel I:4 övergår undersökningen till att fokusera på de textila vävnader 
som anlände till staden. Huvudfrågan är: Hur påverkade den ekonomiska 
politik som bedrevs 1720–1738 importen av vävnader? Detta görs utifrån 
frågan: I vilken utsträckning kan handelslagstiftning, överflödsförordningarnas 
införande etc. förklara utvecklingen? 

Kapitel II:3 innehåller en genomgång av det stora antalet tygsorter som 
förekommer i källmaterialet. I det följande kapitlet, II:4, redovisas den tilläm-
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pade metoden vid användning av bouppteckningar för beräkningar av priset 
på olika vävnader i Stockholms bodar. 

I kapitel I:5 övergår frågan till att analysera importen av halvfabrikat och 
den textila råvaruimporten. Detta görs utifrån frågan: I vilken utsträckning 
fanns möjligheter till importsubstitution?  

Underlaget till kapitel I:5 för analysen av råvaruimporten återfinns i kapitel 
II:5. Här görs alternativa beräkningar av de vävnader mätt i alnar som skulle 
ha kunnat produceras utifrån importerad råvara. 

Slutdiskussion och sammanfattning i avdelning III återfinns också i engelsk 
översättning.  

Definitioner 
Innan arbetet går vidare till kapitel två behövs redan här en del ord förklaras 
och begrepp definieras i texten för att underlätta läsandet.  

Ett ord som ofta förekommer i samband med undersökningen av utrikes-
handeln är tullvärde. Ordet ska inte förväxlas med själva tullen utan är den 
benämning som används i tulltaxorna för värdet på vilken tullen skulle be-
räknas. Ordet används utifrån samma kriterier i detta arbete. Med begreppet 
tullvärde avses alltid det värde på vilket tullen skulle beräknas för en vara 
uttryckt som dsm (daler silvermynt) per kvantitet. I samband med 1718 års 
tull- och licenttaxa sänktes tullvärdet per enhet på ett antal varor. Därefter 
bibehölls tullvärdet per enhet under hela avhandlingens undersöknings-
period.47 Det innebär att ett oförändrat tullvärde på ett specifikt tyg uttrycker 
en oförändrad kvantitet. Eftersom tullvärdet per enhet för textilier låg fast 
under perioden betyder det att om det totala tullvärdet endera stiger eller 
sjunker måste produktinnehållet ha förändrats. Tullsatsen angavs i procent 
av tullvärdet. 

Daler silvermynt, daler kopparmynt samt riksdaler, var de myntslag som 
källmässigt användes under perioden i Sverige. För det mesta kommer ordet 
daler silvermynt att förkortas till dsm och daler kopparmynt till dkm. En 
daler silvermynt motsvarade vanligen 3 daler kopparmynt, och har därför 
använts som mått vid omräkningar. Det gick 32 öre silvermynt på en daler 
silvermynt och tre daler silvermynt på en riksdaler. Öre silvermynt kommer 
att i vissa fall förkortas smt. 

Vidare kommer förkortningar att göras vad avser de arkiv och källor som 
har använts. Vad förkortningarna betyder framgår av käll- och litteratur-
förteckningen. Övriga begrepp definieras när dessa för första gången uppstår 
i texten, förutom de olika tygsorterna vilka i beskrivs i kapitel II:4.  

                                                      
47 Danielsson C. (1930), s. 123 ff.; Vallerö R. (1969), s. 55–56. Se vidare kapitel I:2 samt 
kapitel II:1 och II:2 .  
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KAPITEL I:2 

Den svenska ekonomiska politiken 1720–1740 

 

Inledning 
Syftet med detta kapitel är att undersöka den handels- och näringspolitiska 
omläggningen under frihetstidens första decennier. Studien är baserad dels 
på tidigare forskning, dels på egna undersökningar av de förordningar och 
tulltaxor som infördes under perioden. Som källa för förordningar används i 
huvudsak Westrins flerdelade verk över de beslut som fattades i riksdagen 
och det sekreta utskottet under frihetstidens början. De sammanställdes på 
riksdagens uppdrag under årtiondena runt sekelskiftet 1900. De tryckta 
besluten har kompletterats med samtida utskrifter av förordningar etc. 

Fokus i detta kapitel ligger på en analys av hur handels- och närings-
politiken kan ha påverkat importen av textilier till Stockholm. Främst 
studeras hur handelspolitiken, med sina importförbud och andra restriktioner, 
kan ha påverkat importvarornas produktinnehåll. Sista undersökningsåret för 
importen är 1738, varför denna undersökning koncentrerats till de föränd-
ringar som genomfördes före 1739.  

De frågor som ställs i detta kapitel är: I vilken utsträckning höjdes under 
perioden tullar och andra avgifter för införseln av eller handeln med utländ-
ska varor? Fanns det några skillnader som berodde på hur, varifrån eller med 
vilket fartyg importen anlände till staden? Vilka importförbud och/eller 
försäljningsförbud genomfördes under perioden? I vilken utsträckning kan 
de ekonomiska politiska besluten ha påverkat importens produktinnehåll? 

Kapitlet inleds med ett bakgrundsavsnitt som leder fram till hur den 
ekonomiska politiken såg ut 1720. I nästföljande avsnitt diskuteras och 
undersöks handelspolitikens förändring samt de näringspolitiska regleringar 
som kan ha påverkat importen av varor perioden 1720–1740. Slutligen 
undersöks hur mycket tullar och avgifter kom att höjas under perioden. Här 
beskrivs de skillnader mellan olika varor som fanns eller kan ha uppstått 
under perioden. Undersökningen avslutas med några kortfattade slutsatser. I 
avsnitt II:I presenteras underlaget till texten och de beräkningar som gjorts 
för avsnittet om tull- och avgiftshöjningarna.  
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Den svenska handels- och näringspolitiken före 1720: 
en bakgrund. 
 
1700-talets handels och näringspolitik hade sina rötter redan under Gustav I 
(Vasas) tid och kom i stort att förbli oförändrad fram till 1800-talets mitt. 
Politiken tog en ny riktning först i samband med näringsfrihetens införande, 
men än idag finns spår kvar av dåtidens handels- och näringspolitik. En av 
grunderna för Gustav Vasas lagstiftning var en sträng arbetsfördelning inom 
näringslivet. Den levde kvar under århundraden. Ett led i den ekonomiska 
politiken var att förbjuda befolkningen på landsbygden att köpa upp 
landsbygdsprodukter och sälja dem i städerna. Vissa näringar skulle endast 
bedrivas i städerna. Tanken bakom var att det skulle höja statens välstånd. 
Dessutom genom att koncentrera varuutbytet och tillverkningen till städerna 
kunde dessa verksamheter beskattas mer effektivt. Från Gustav Vasas tid 
fanns det också en tendens till en tvångsreglering för att därigenom öka 
kompetensen inom handel och hantverk.1  

Under Gustav I påbörjades den statliga byråkratiseringen. Till en början 
var den svenska ”politiken” främst inriktad på indirekta skatter i form av 
tullar och acciser. Under kung Gustav II Adolfs tid sänktes importtullarna 
men istället infördes en inrikestull i städerna. Från 1610-talet drevs upp- och 
stapelstadssystemet till sin spets, vilket ledde till att enbart stapelstädernas 
borgare kunde bedriva utrikeshandel. Stapelpolitiken innebar att ”köpmän” 
och skeppare tvingades sälja eller lasta om sitt gods i staden samt att 
varusändningarna från landsbygden måste gå genom städerna. Någon 
manufakturvänlig politik tycks inte finnas under denna period däremot 
förekom införselförbud. Redan 1546 fanns det förbud att ta in varor som 
kunde fördärva något hantverk. Det fanns också en tendens till försök att 
utestänga konkurrens genom hantverksregleringarna.2 

Fram till mitten av 1600-talet ökade det svenska handelsutbytet med 
övriga Europa. Wetterberg menar att genom att främja handel, bergsbruk och 
manufakturer försökte Axel Oxenstierna skynda på den ekonomiska 
utvecklingen. Den ökade utrikeshandeln berodde också på att Stockholms 
befolkning steg kraftigt under 1600-talet.3 Martin Melkersson menar att de 
handelsförfattningar som infördes under 1600-talet visar att statens ambition 

                                                      
1 Lindström H. (1923), s. 7-9. 
2 Samuelsson J. (1999), s. 109–112, 124; Sandberg R. (2002), s. 83–85; Sandström Å. (1990), 
s. 325–326; Heckscher E.F. (1935), I:I, s. 102, 242–242, 257, 261. Med passiv handel avses 
att köpmännen höll sig hemma och lät främlingarna komma till dem.  
3 Wetterberg G. (2006), s. 27; Wetterberg G. (2002), del 1, s. 230–234, del 2, s. 722, 818. 
Oxenstiernas grundsyn ska, enligt Wetterberg, ha varit att det var främst pengar och inte varor 
som skapade rikedomar. Men för att dra pengar till landet fodrades handel. För befolkningen, 
se kapitel I:1. 
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var att skapa en tydlig arbetsfördelning dels mellan städer, dels mellan 
aktörer.4 

Då behovet av pengar för att kunna föra krig var stort behövdes vissa 
reformer inom näringslivet. De näringspolitiska målen var dock under denna 
period alltid underordnade krigskraven. Bakom näringspolitiken låg också 
att det ansågs vara nödvändigt att hålla en viss samhällsstatus som stormakt. 
Då andra stormakter hade utvecklat sina näringsliv betydligt mer, gällde det 
därför att få igång näringslivet i Sverige. Ett fungerande näringsliv innebar i 
sin tur inkomster, vilka i sin tur höjde kungens status.5 

Adelns söner gjorde sina bildningsresor till Europas städer och fick nya 
intryck av hur människor klädde sig. De kunde köpa produkter som de sedan 
förde hem.6 Väl i Sverige kom kläderna och andra varor som köpts in att bli 
som reklam för andra, vilket förändrade vad för tyger etc. som resten av 
samhället efterfrågade.7 

Kung Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna som var för en aktiv handel 
införde begränsningar för utlänningars rätt att bedriva handel. I övertygelsen 
om att den inhemska utvecklingen kunde påskyndas, sattes det upp regler 
bland annat för hur handel skulle bedrivas. Från 1617 gynnades de köpmän 
som använde svenska fartyg för sina varutransporter, särskilt om de dess-
utom var beväpnade så att de kunde användas i händelse av krig. Några år 
tidigare hade också adelns tjänare förbjudits att bedriva borgerlig näring. 
Sjutton år senare blev adeln av med sina tullfriheter inom utrikeshandeln. 
Detta då andra köpmän hade försökt undgå tullen genom att handla med 
adeln.8 

Omsorgen om handeln blev också ett allt viktigare inslag i utrikes-
politiken. Svenska ”köpmän” skulle under krig gynnas genom en lägre tull, 
då utländska ”köpmän” gynnades av att deras varor inte beslagtogs och att 
de inte heller behövde låna ut sina skepp för militära transporter som de 
svenska. Oxenstierna valde att blanda protektionism med inslag av frihandel 
och han var skeptisk mot förbud för lyxvaror. Drottning Kristina däremot 
gick alltmer mot protektionism samt var för förbud för varor som ansågs 
vara av överflödskaraktär.9 

Successivt under 1600-talet försökte staten också att få igång manufaktu-
rer i Sverige, vilket krävde investeringsvilja. Enligt Per Nyström saknade de 
främmande ”köpmanshusen” intresse för en etablering av företag i Sverige, 
då de kunde göra importen av manufakturvaror överflödig. Han påpekar 

                                                      
4 Melkersson M. (1997) s. 45. 
5 Dahlbäck G. (2002), s. 83. 
6 Winton P. (2003); Winberg O. (2002).  
7 Se t.ex. Hazelius-Berg G. (1952), s. 6 samt diskussionen av Hildebrand angående den väx-
ande efterfrågan. Hildebrand K-G. (1972), s. 28–29. 
8 Sandström Å. (1990), s. 325–326; Heckscher E.F. (1935), I:I, s. 102, 247; Sandberg R. 
(2002), s. 181. 
9 Wetterberg G. (2002), del 2, s. 817–820, 924, 952; Danielsson C. (1930); m.fl.  
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dock att inte heller de svenska ”köpmännen” var intresserade, troligen för att 
de var beroende av krediter från utlandet för sin handelsrörelse.10 Det var 
under 1600-talet som produktion i landet började stödjas genom utgivandet 
av privilegier och särrättigheter. Enligt Melkersson, var detta förfarande i 
hög grad beroende av och inlemmat i den feodala strukturen. Statens re-
gleringar av näringslivet skedde inom ramen för ett korporativt privilegie-
system. Den grundläggande organisationsenheten ansågs dock fortfarande 
vara skrået.11 

Textilindustrin var central i de västeuropeiska manufakturländernas närings-
politik. Trots motståndet i Sverige började de första manufakturprivilegierna 
delas ut på 1640-talet. Denna process fortsatte under hela århundradet och 
långt fram i tiden. Enligt Nyström var tanken under 1600-talet att manu-
fakturpolitiken skulle kunna skapa en industriell verksamhet som gav ex-
portmöjligheter. Eftersom textilier under denna tid representerade cirka nittio 
procent av de manufakturvaror som importerades, ansågs det angeläget att 
satsa på bland annat denna typ av industri. Detta trots att råvaran som behöv-
des för tillverkningen ibland saknades i landet. Fokus låg dock på att förädla 
de inhemska råvarorna.12 

Både manufakturister och ”frimästare” hade särskilda privilegier som 
utfärdats av kungen. Båda kategorierna var därigenom fristående från hant-
verkarskrået. ”Frimästare” var alltid, till skillnad mot manufakturisterna, 
hantverkare som fått privilegier för sin tillverkning utan att delta i hantverks-
skrået. Med privilegiet följde vanligen vissa lättnader, såsom skattelindring 
och annat. Både dessa grupper och de skråanslutna hantverkarna gynnades 
dock under 1600-talet av den politiska förändringen bland annat genom de 
tullättnader som gavs på import av råvaror och material för tillverkning. 
Detta då också hantverkarnas privilegier kom att omfattas av de tullättnader 
som gavs på import av råvaror och material för tillverkning.13 

Från 1600-talets mitt började hantverkarna därmed få konkurrens från såväl 
manufakturister som frimästare. Det som skiljde de olika formerna åt var mer 
juridiska än organisatoriska förhållanden. De som fick privilegier för manu-
fakturer fick också som ovan nämndes lättnader från avgifter och skatter. 

                                                      
10 Nyström P. (1955), s. 75; Corin diskuterar också detta motstånd och hur köpmännen i 
Stockholm under slutet av 1600-talet försökte förhala en framväxt av bland annat sidenmanu-
fakturer. Corin C-F. (1958) ,s. 526 ff. 
11 Melkersson M. (1997), s. 36, 45. 
12 Nyström P. (1955), s. 76–77; 143. 
13 Kongl. May:ts förnyade placat och stadga/angående Förbudne Siden-Tyg och andre slilkes 
Wahrur daterat Stockholm den 4 Februarii Åhr 1693. I Kap. VII ”Ytterligare skohle de/som 
så dene wärck sig påtaga at drifwa och forsättia niuta både på Silket/så wähl som alt an-
nat/som de nödigt hafwa till wärketz drifwande ifrån andre orter at införskrifwa/Den Tull/som 
handtwärckzhuus Privilegrerne innehålla/så at de intet mehr än En Ottondedel pro Centrum 
derföre skole wara skyldige at erläggia/ och sedan för all annor afgifft både i Tull/Tolag och 
hwad nampn det hälst häfwa kan/wara befriade/såsom och i det öfrige hafwa och förmå-
ner/som uti Bem:te handtwärckzhuus Privilegier finnes wara beskrefne/….”. 
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Eftersom de slapp betala den så kallade ”borgerliga tungan”, kom de att stå 
utanför ”borgerskapet”.  

Den ”borgliga tungan” avser den direkta skatten som framför allt betalades 
av stadens borgare, alltså de som hade tillstånd att bedriva näring. Även 
köpsvenner, vilka hade en slags mellanställning, fick betala kontribution14 till 
staden. Enligt Robert Sandberg fanns det redan under 1600-talet en viss pro-
portionalitet vid den direkta beskattningen. Det fanns därmed redan då en 
tanke om att alla skulle betala i förhållande till sin förmåga. När borgerskapet 
1650 fick den statliga kontributionen ersatt med en fördubblad accis pro-
testerade adeln eftersom den konsumerade mer och därmed skulle drabbas 
hårdast.15  

Med en näringspolitik som var allt mer inriktad på manufakturer, som 
gavs via individuella privilegier, kom allt fler att undantas från den borger-
liga skatten. Önskan var både att stimulera nyetableringar och att försöka 
höja kompetensen hos olika grupper av näringsidkare. 16 

I samband med att staten successivt försökte att få igång manufakturer i 
Sverige kom dessa att knytas till de större handelsstäderna. Den till en början 
frivilliga framväxten av manufakturer, kom vid slutet av århundradet att 
kompletteras med tvång. Staden tvingades att bidra till tillkomsten av siden-
manufakturerna genom dels inköp av verktyg och materiel, dels genom för-
bud att importera och sälja utländskt siden. Även om det växte fram en 
opposition, kom en etablering av sidentillverkning till stånd.17 Karl XI fick 
också Stockholms stad att investera och bli förläggare till sidenindustrin. 
Varorna förblev dock osålda och under 1690-talet infördes därför en förord-
ning som tvingade ”sidenkramhandlarna” att endera bedriva egen tillverkning 
eller vara avnämare till sidenindustrins varor.18 Denna tvångspolitik innebar 
alltså att även handlande drogs in i statens försök att reglera andra delar av 
landets näringslivsstruktur. 

Enligt Melkersson utmärks staten verksamhet under 1600-talet av att den 
strävade till att ordna samhällsförhållandena för krigsföring. Målen och ambi-
tionerna inom andra områden var alltid underordnade krigskraven.19 Manufak-
turpolitiken var också inriktad på att tillverkning av mer lyxbetonade tyger. 

                                                      
14 Ordet kontribution står för den skatt som betalades endera till staten eller staden medan i 
begreppet borgerlig tunga ingick också andra skatter och avgifter, såsom broavgifter etc. 
Under 1600- och 1700-talet varierade vilket ord som användes för skatten. Bevillning före-
kom i vissa källor medan kontribution i andra. 
15 Sandberg R. (1991), s. 282–288, 296–302, 344, 351–352. 
16 Nyström P. (1955), s. 77, 101–102. 
17 Kongl. May:ts förnyade Placat och stadga/angående Förbudne Siden Tyg och andre slilkes 
Wahrur, 1693. Trots att förordningen uttryckligen skulle börja gälla under 1693, blev det 
enligt Corin ett uppskov till nästföljande år. Corin C-F. (1958), s. 529. Corin diskuterar också 
detta motstånd och hur köpmännen i Stockholm under slutet av 1600-talet försökte förhala en 
framväxt av bland annat sidenmanufakturer. Se s. 535 ff. 
18 Corin C-F. (1958), ex. s. 529; Nyström P. (1955), s. 129. 
19 Melkersson M. (1997), s. 48. 
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I Karl XII:s politik fanns ett ståndsöverskridande drag.20 Grundläggande i 
hans ekonomiska politik var hans negativa inställning till ständerna. Karl XII 
ansåg att varje stånd främst värnade om sina särintressen. Han ville lätta på 
borgerskapets skattebörda för att åstadkomma ökade investeringar inom 
både handel och produktion. Städernas invånare skulle gynnas då de bedrev 
näring men kungen ville också stimulera framväxten av manufakturer på 
landsbygden. Den bakomliggande tanken var att om handlare och produ-
center visades omsorg så skulle de lojalt betala skatt.21 

Under det stora nordiska kriget förändrades den ekonomiska politik som 
förts vid 1600-talets slut. Den ekonomiska politiken hade nu som mål att 
finna en balans mellan möjliga intäkter och undersåtarnas välmående. Även 
om stödet till handel och manufakturer på kort sikt minskade, skulle minskad 
protektionism löna sig på lång sikt. Statens inkomster skulle ökas genom 
näringsutveckling och skattesystemet skulle vara flexibelt och följsamt i 
förhållande till ”undersåtarnas” växande förmåga.22  

Efter 1710 blev det än viktigare att få till stånd en ekonomisk expansion. I 
början av 1710-talet oroades Rådet av att det rådde varubrist. Orsaken till 
detta ansågs bland annat vara handelsmonopolen som hindrade importen, 
effekterna av pesten som pågick 1710–1712 samt att handelsflottan användes 
för krigsändamål. Tullar och acciser gav inte heller lika stora inkomster som 
tidigare. Rådet fick då i uppgift av kungen att ge förslag på vad som skulle 
gynna landets välfärd och det allmänna bästa. Men samtidigt ansågs det vik-
tigt att behålla de restriktioner som kunde gynna de inhemska manufaktu-
rerna.23 

Att få till stånd investeringar bedömdes som tidens viktigaste fråga. Ekono-
min skulle stimuleras på alla områden men viktigast var att befrämja manu-
faktur och handel. Även om det ansågs viktigt att få igång manufakturerna 
och att ge privilegier för att uppmuntra investeringar, så ansågs det samtidigt 
viktigt att privilegier inte skulle vara förbehållet vissa personer och grupper. 
Handel och kompanier skulle öppnas för alla, oavsett ståndstillhörighet eller 
nationalitet; utlänningar fick rätt att bedriva utrikeshandel utan att ha burskap. 
Kommerskollegium fick också till uppgift att motarbeta monopoliserings-
tendenser och att locka utlänningar till Sverige. 24 

Från 1711 började dessutom diskussioner föras om att upphäva importför-
buden och sänka de höga tullarna, eftersom både staten och den privata 
”handlaren” led av dessa. Kriget kostade pengar och Karl XII drev en aktiv 
utrikes- och inrikespolitik. Genom att minska restriktionerna för näringarna 

                                                      
20 Karlsson Å. (1994), s. 245–246. 
21 Karlsson Å. (1994), s. 245–246. 
22 Karlsson Å. (1994), s. 62, 63, 65. 
23 Karlsson Å. (1994), s. 51, 54. 
24 Karlsson Å. (1994), s. 59, 70–71, 77–80, 246. Se också angående utlänningars rättigheter. 
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kunde rikets makt öka.25 En del av importförbuden hävdes och vissa lättnader 
gjordes.26 

1715 kom en ny tulltaxa för importen som syftade till att ersätta förbud 
med tullar i syfte att råda bot på varubristen i samband med krigsåren. Majo-
riteten av dem som var med och utformade tulltaxan var för tullar istället för 
förbud. Principen var att råvaror skulle beläggas med höga tullar vid utförsel 
men låga vid införsel. De flesta importförbud togs bort och ersattes istället 
med tullar. Denna tulltaxa var dock avsedd som ett försök och redan året 
efter fick kommerskollegiet order från Kungl. Maj:t att revidera taxorna.27  

De varor, främst lyxartiklar, som före den gamla tullförändringen varit 
förbjudna att importera blev nu tillåtna att införa men belades istället med 
åtta procent i tull. Dessutom fanns licenten, en extra avgift som uttogs på 
importerade varor i syfte att stimulera manufakturernas framväxt, men den 
kunde också användas som krigshjälp. Till skillnad från tullen som ofta var 
utarrenderad till privata personer skulle licenten oavkortad gå till statskassan.  

Karl XII:s tulltaxor för importen var mer modesta än vad som gällt i slutet 
av 1600-talet, samtidigt som lättnader i skyddssystemet infördes.28 Mellan åren 
1716–1718 fördes den ekonomiska politiken i Sverige under Götz ledning.29 
De tullar som infördes 1719 var en modifierad form av dem som funnits 
under 1600-talet, såtillvida att tullvärden per enhet och tullsatser justerades 
nedåt. Däremot förblev de differentierade även i det avseendet att varor 
belades med olika tull beroende på om själva fartyget hade hel- eller halv-
frihet.30 Dessutom kunde fartygen klassas som ofria vilka var de med högst 
tull. Den ofria taxan sattes endast på de skepp som kom från andra länder 
och som saknade handelsavtal med Sverige.  

Redan senare samma år, 1719, infördes dock en förordning om fri och 
obehindrad handel. Det innebar att samtliga fartyg, vare sig de var svenska 

                                                      
25 Arnberg J.W. (1868), s. 5; Karlsson Å. (1994) s. 32–34, 47. 
26 Arnberg J.W. (1868), s. 5. 
27 Danielsson C. (1930, s. 106, 109, 120; Karlsson Å. (1994), s. 81. 
28 Danielsson C. (1930), s. 123, 127–128, 133, 150–151; Boëthius B. (1943), s. 44. 
29 Boëthius B. (1943), s. 44; Lagerroth F. (1915), s. 297; Karlsson Å. (1994), s. 82–83. Under 
den Görtziska perioden stod Sverige oftast under handelsblockad och dessutom led många av 
svält och sjukdomar. Då staten skulle värna om sina undersåtars välmående var det dess skyl-
dighet att ordna så att folket fick sina behov tillfredsställda. I Stockholm var troligen också 
den stora tillströmningen av svältande flyktingar ett motiv till ingreppet. Köpmännen ville 
eller kunde inte förse alla med mat och kläder. Dessutom om köpmännen inte själva vågade 
låta sina skepp gå ut, på grund av risken för plundring, var det statens uppgift att se till att de 
ändå kom iväg på jakten efter förnödenheter. Detta även om ingreppet tillfälligt inkräktade på 
den enskilda företagsamheten. Det var ju också bara köpmännens skepp som fanns att tillgå. 
Enligt Wetterberg arresterades Görtz i början av december 1718 och Rådet, under ledning av 
Arvid Horn, tog över ledningen redan då. Görtz avrättades i början av 1719. Se Wetterberg 
(2006), s. 255, 285, 297–29. Lindeberg som diskuterar den svenska ekonomiska politiken 
under den Görtzska perioden hänför den till 1716–1718. Se Lindeberg G. (1941), s. 5 . 
30 Helfrihet fick de fartyg som var svenskägda och var kravellutrustade, det vill säga kunde 
användas i händelse av krig. Halvfrihet fick övriga svenska fartyg. De fartyg som hade helfrihet 
betalade en lägre tullsats för varorna än de med halvfrihet. 
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eller utländska fick betala samma tullsats för varorna. Alla fartyg fick helfri-
het. I detta sammanhang tilläts också hattstofferare bedriva handel med alle-
handa utländska varor. Det innebar att differensen mellan olika fartyg i 
praktiken inte kom att upprätthållas även om de fortfarande fanns kvar i 
tullstadgan.31  

1719 öppnades landet därmed åter för handel och det gavs fritt rum åt den 
enskilda företagsamheten. För att avhjälpa kostnadsökningar i samband med 
kriget, tilläts även en fri minuthandel och utländska handlande tilläts att sälja 
kläder och andra nödvändiga varor. Även om alla fartyg från detta år fick 
helfrihet, fanns det dock kvar en differentiering av tullsatserna mellan olika 
varukategorier. Man skilde mellan import av råvaror, halv- och helfabrikat 
och mellan olika tygsorter. Samtliga införselförbud var nu borttagna och 
tullen för inkommande varor låg vanligen mellan 6–12 procent; tullen på 
råvaror uppgick bara till en åttondels procent. Utrikeshandeln var öppen för 
alla.32  

Sammantaget innebär detta att både utrikeshandeln och handeln i Stock-
holm underlättades under den Görtzska tiden och i dess slutskede. Avhand-
lingens undersökningsperiod börjar därmed ett år då såväl handeln i staden 
med utländska varor som utrikeshandeln var relativt fri med låga kostnader 
för statliga pålagor.  

Handels- och näringspolitikens omläggning 1720–1740  
Sverige hade alltsedan 1600-talets mitt försökt bedriva en protektionistisk 
politik för att befrämja inhemska manufakturer. Under det stora nordiska 
kriget förändrades politiken i viss utsträckning mot minskad protektionism, 
men fortfarande stöddes manufakturerna genom att tullsatsen på råvaror 
förblev betydligt lägre än för de flesta andra varor. Trots detta brukar perio-
den fram till 1730, såsom hos Wolter Arnberg främst karaktäriseras som 
relativt liberal för utrikeshandelns aktörer. Perioden före 1730 begränsades 
den ekonomiska politiken till främst tullhöjningar. Det var ytterst få import-
förbud som tillkom under denna period, sådana införs framför allt under 
1730-talet. De kompletterades med tullhöjningar. Arnberg beskriver stödet 
till manufakturerna under den tidiga frihetstiden som alltmer konsekvent. 
Martin Melkersson påpekar att handeln och manufakturväsendet ansågs 

                                                      
31 För hur tullar och tullvärden såg ut mellan olika år för textila produkter och tillbehör samt 
importförbud etc., se kapitel II:1. 
32 SSA: BÄ: serie DVII, vol. 1, 1612-1741 Förteckning å förordningar ang. handeln; Modée 
(1742), del 1. 21/4 1719 samt 1/7 1719; Resolution och förklaring 13/7. I 23 § diskuteras 
Kunglig. Maj:ts plakatet angående upphävandet av förbud och tvång i handeln den 21/4. Här 
hänvisas till denna och ”[W]arande i kongl. Maj:t eljest giärna benägen at på alt sätt befordra 
handelns upkomst.” Arnberg J. W. (1868), s. 2–3, 5–6. 
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”leva i ett slags symbios”.33 I det följande avsnittet presenteras de föränd-
ringar i handelspolitiken som genomfördes 1720–1739. Fokus ligger på de 
beslut som kan ha påverkat importen av textilier. 

1720-talet 
Den period som studeras inleds med en relativt stor frihet för stadens hand-
lande och med förhållandevis låga tullkostnaderna för importen av varor från 
andra länder. Redan år 1720 upphävdes dock i princip 1719 års tillstånd att 
fritt få sälja nödvändiga varor. Något formellt förbud kom dock aldrig, där-
emot skulle regeringen i tysthet försöka hindra denna handel. 34 

1721 förbjöds återigen hattstofferarna att sälja andra varor än dem som de 
själva tillverkade. Detta år bestämdes också att ingen fick bedriva mer än en 
borgerlig näring. I maj 1722 kom en av de så kallad överflödsförordning-
arna. Den förbjöd användningen i klädedräkten av flera slags dyra tyger, 
broderier etc. och innebar att tjänstefolk och annat ”gement” folk förbjöds att 
bära siden, halvsiden etc.35 Förordningen innebar dock inget försäljnings-
förbud. 

Samma år höjdes tullen för de varor som importerades med ”främmande” 
(det vill säga utlandsägda) fartyg istället för med inhemska. Det innebar att 
tullarna återgick till att vara differentierade mellan skeppen. Med andra ord 
återinfördes hel- och halvfrihet men nu förändrades reglerna för vilka fartyg 
som skulle få hel- respektive halvfrihet jämfört med dem som funnits under 
1710-talet. Året därpå, 1723, infördes en extra avgift, extra-licent, för alla ut- 
och ingående varor. Denna avgift skulle bilda en fond för att bestrida de 
kostnader som drabbade svenska fartyg vid sjöröveri i Medelhavet och dess 
grannskap. Högberg menar att licentavgiften infördes i en tillfällig form 
redan 1719, men då för att möjliggöra betalning av statsskulden. Men, som 
tidigare visats fanns licenten redan tidigare. Det Högberg troligen avser är 
den extra-licent som infördes 1719, vilken i visst material kallas för krigs-
hjälpsavgift, efter 1721 fredshjälpsavgift, och i andra material benämns extra-
licent. Denna avgift var tvådelad och innebar att för varje 200 dsm värde 
skulle importören betala 4 öre smt i sjörättspenning och 2 öre smt i ”Ammi-
ralitets armpenning” och exportören dito men för varje 100 dsm. Dock un-
dantogs alla varor som var helt befriade eller endast betalade 1/8 procent i 

                                                      
33 Se t.ex. Arnberg J. W. (1868), s. 5, 21; Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 647, 663; Melkersson 
M. (1997), s. 56. 
34 Kungl. May:ts förordning (daterad 1/7 1719): Tull och Licenttaxa för utgående och inkom-
mande waror wid Stora Siö-Tullen §1 och §3; SSA: BÄ: DVII, vol. 1, 1612–1741 Förteck-
ning å förordningar ang. handeln; Westrin T. (1909) SU 149, s. 154; Arnberg J. W. (1868), 
s. 7. Se kapitel II:1. 
35 Westrin T. (1917), s. 654, RST 1188,. I denna framkommer att hattstofferarna förlorat sin 
rätt att agera som köpmän med utländska varor. Arnberg J. W. (1868), s. 10. Beslutet fattades 
visserligen 1720 men började inte gälla förrän två år senare. Se kapitel II:1. 
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tull från denna liksom från alla andra avgifter.36 Vid en närmare granskning 
av 1722 års tullförordning visar det sig att även tullsatserna varorna emellan 
justerades något. En del udda varor, ”lyxvaror”, som speglar och silver kom 
nu att beläggas med en högre tull än tidigare medan andra som specerier och 
kramvaror fick en sänkt tull.37  

Dessutom återinfördes som nämnts hel- och halvfriheten. Effekten blev att 
vissa importörer kom att drabbas av höjda tullar. De som fraktade sina varor 
med utländska fartyg fick dels den höjning som skedde i samband med juste-
ringarna av tullarna, dels den som orsakades av att en del fartyg fick betala 
tullsatsen för ofrihet. De som fraktade på mindre skepp fick generellt en höjd 
avgift genom att helfrihet endast gavs till fartyg som var femtio läster eller 
större. 1722 års förordning angående hel- och halvfriheten skiljer sig från 
den tidigare nämnda, som utgick både från fartygets lästetal och från dess 
bestyckning. I den nu aktuella förordningen var det endast lastkapaciteten 
som var indelningsgrund. Det nämns däremot ingenting om att skeppen 
måste vara bestyckade, som tidigare.38 Det är möjligt att det implicit ansågs 
att de stora skeppen skulle vara bestyckade då detta varit fallet tidigare. Oscar 
Bjurling noterar inte heller bestyckningen. Han menar att det nu främst var 
fraktvinsterna som var av betydelse för indelningen och inte det militära. 
Han tar också upp att kravellbyggda fartyg, oavsett storlek, kunde fortsätta 
importera under helfrihet, förutsatt att varorna hämtades bortom engelska 
kanalen.39 

De små skeppen, som alltså bara hade halvfrihet, som kom in till Stock-
holm gick vanligen i trafik enbart på Östersjön. Det var på dem som huvud-
delen av den textila importen forslades i början av 1720-talet. Handeln över 
Nordsjöområdet, som huvudsakligen bedrevs med helfria svenskägda fartyg, 
belades nu med en jämförelsevis lägre kostnad än de mindre skeppen från 
Östersjöområdet. Större fartyg gick främst till och från destinationer utanför 
Östersjön. Effekten därav blev att många av de textila importörerna som 
                                                      
36 Troili G. K. (1876), s. 311; Högberg S. (1969), s. 29. Det framgår dock inte av Högberg vad 
den licent som infördes 1719 omfattade. Vid en granskning visar det sig att den avgift som 
infördes 1719 kallades krigshjälpsavgift i vissa material och i andra extra-licent. 1721 om-
vandlades namnet på denna avgift till fredshjälpsavgift och först 1723 övergick den att i alla 
material kallas för extra-licent. Orsaken till att olika material benämner avgiften för krigs-
hjälpsavgift respektive fredshjälpsavgift var troligen att avgiften, som var tvådelad, bestod av 
så kallad arm- respektive sjörättspenning. I tolagsjournalerna var dock extra-licenten och 
licenten efter summering hopslagna under samma post. SSA: HA: serie A1:61, Huvudserie 
Protokoll, 1720, s. 94. I tolagsjournalen framkommer att de enbart skulle erlägga 1/8 % i tull. 
För export gällde att manufakturerade, vidareförädlade, varor också var befriade från denna 
avgift. Se Kungl. May:ts förordning daterad 1/7 1719: Tull och Licenttaxa för utgående och 
inkommande waror wid Stora Siö-Tullen §1, 3 och 12. SSA: BÄ: serie DVII, vol. 1, 1612–1741 
Förteckning å förordningar ang. handeln. Se även Carlén S. (1997), s. 282.  
37 Se kapitel II:1. 
38 Westrin T. (1913), s. 27–29, RST 466; Arnberg J. W. (1868), s. 9, 15. Observera att ofrihet 
inte omfattade alla utländska fartyg, vissa var fortfarande undantagna. En del genom privile-
gier (handelsavtal), andra för att de fraktade svenska borgares varor.  
39 Bjurling O. (1945), s. 36. Se också kapitel II:1: Tull- och licenttaxa 1722. 
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fraktade sina varor på mindre halvfria fartyg alternativt ofria kom att drabbas 
av förhöjda tullar och avgifter.40 

Begreppet helfrihet innebar dock inte att varorna som fraktades på dessa 
fartyg var tullfria. Skillnaden mellan hel- och halvfrihet var sällan särskilt 
stor procentuellt sett. För textilier och sybehör skiljde det vanligen några 
procentenheter mellan dem som fraktades på hel- respektive halvfria och 
ofria fartyg. Exempelvis en vara som fraktades på ett fartyg med ofrihet be-
lades med tolv procent i tull på varans värde. Halvfrihet innebar tio procent i 
tull och helfrihet en åttaprocentig tull.41  

1723 var städerna fulla med så kallade främmande expediter, det vill säga 
utländska handlande eller agenter, som försåg minuthandeln med varor. Den 
stora importen av lågprisvaror, liksom utlänningarnas sjöfart, ansågs vid 
1723 års riksdag alltmer kväva utveckling av den inhemska manufakturen 
och den egna sjöfarten. Det viktigaste, enligt Arnberg, vid denna riksdag 
rörde dock åtgärder om hur den svenska sjöfarten skulle främjas, vilket ledde 
till produktplakatets införande året efter. Produktplakatet innebar att främ-
mande fartyg enbart fick föra in varor producerade i sitt eget land eller i sina 
kolonier. 1726 skärptes produktplakatet så att främmande fartyg inte heller 
fick frakta svenska varor mellan landets inhemska hamnar. Inte heller svens-
kar fick på utländska skepp föra in varor, som inte tillverkats eller växt i det 
land som skeppet härstammade från.42 

Syftet med produktplakatet var enligt tidigare forskning främst att stimu-
lera rederinäringen och tillverkning av större fartyg. Rederinäringen i sin tur 
hade oftast en koppling till exportverksamhet och exportörer som var del-
ägare i skeppsvarv. Men, produktplakatet kunde även påverka importen då 
utlandsägda fartyg från detta år, endast fick föra in de varor som hade produ-
cerats, endera i det egna landet, eller i det egna landets kolonier.43 Tanken 
bakom lagstiftningen var också att försöka hindra handel via mellanhänder, 
vilket ansågs öka Sveriges kostnader. För importören kan produktplakatet 
därför ha inneburit att han/hon tvingats söka nya handelspartners i andra 
hamnstäder med åtföljande ökade kostnader. En sådan omställning kan också 
ha påverkat importens textila innehåll om de nya leverantörerna saknade de 
tyger som tidigare importerades. 

                                                      
40 Egen tolkning utifrån Modée (1742); Westrin T. (1913), s. 27–29, RST 466; Arnberg J.W. 
(1868), s. 9, 15. Angående storleken på fartygen och deras fördelning mellan olika regioner 
1720, se kapitel II:1, Tabell II1:3. 
41 Jämför Taxa inrättad år 1726 hwarefter Tullen och Licenten för utgående och inkommande 
wahror wid Stora Siö-tullen ska erlägga, Kongl. Maij:ts nådige förordning Hwarefter Wisse 
inkommande wahror/utom den wanlige Tullen och umgiälderne/med 5 proc cent, såsom en 
allmän Landshielp komma at beläggas, Gifwen Stockholm i RådsCammaren den 4 Junii 1728. 
Se diskussion i kapitel II:1. 
42 Arnberg J.W. (1868), s. 9, 15, 17.  
43 Se t.ex. Carlén S. (1997), s. 285–286, 306, 320–322; Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 670–676; 
Arnberg J.W. (1868), s. 52; Westrin T. (1917), s. 27–29, RST 466.  
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Under perioden fram till 1726 förändrades tullsatserna för import ett flertal 
gånger. De utgick till ett visst antal procent av varans tullvärde per enhet, men 
ovanpå den ordinarie tullsatsen lades ytterligare en avgift, den så kallade 
licenten. Även den avgiften beräknades, såsom tullen, på en viss procent av 
varans tullvärde per enhet, vilket skiljer gentemot extra-licenten. 1726 revi-
derades importtullarna återigen. Bland annat kom tullen att sänkas för vita 
och ofärgade tyger med fyra procentenheter. I samband därmed infördes 
också en extra licent för sidenvaror, vilken dock började gälla först fyra år 
senare. För det siden som kom från hamnstäder väster om Elbe var avgiften 
två daler silvermynt per hundra riksdaler, och från hamnstäder öster om 
Elbes mynning en daler silvermynt. Det innebar att för importen av siden 
gynnades hamnstäder i Östersjöområdet. Exempelvis kom avgiften för tyget 
Estamin att skilja med drygt tio procentenheter mellan det som fraktades på 
fartyg med helfrihet och det med halvfrihet.44 

Fram till 1726 kan handelspolitiken trots allt betraktas som relativt liberal 
åtminstone jämfört med vad som skulle komma under 1730-talet. Tulltaxorna 
hölls relativt låga av hänsyn till konsumenternas behov och importförbuden 
var få. En vara som belagts med importförbud före 1728 var peruker. För-
budet omfattade dock inte privatimport. Från denna tid börjar dock handels- 
och näringspolitiken allt mer övergå till att försöka få landet i mesta möjliga 
mån oberoende av import från andra länder. Målet med den förda politiken 
skulle uppnås genom importförbud, exportpremier, statsbidrag, privilegier 
och reglementen. De tidigare privilegierna som hade försvagats under kriget, 
började nu återskapas. Ett medel för att minska de handelsunderskott som 
man ansåg fanns, var att grunda nya manufakturer. Under 1710-talet hade 
det ansetts vara viktigast att förädla de inhemska varorna. Från slutet av 1720- 
talet ansågs det vara lika viktigt att få igång produktion även om den var 
baserad på utländska råvaror.45  

Ett sätt att finansiera inhemsk manufaktur var att ta ut en extra avgift på 
utländska importvaror som istället kunde tillverkas i landet. Ett annat sätt var 
att införa en personlig avgift på 1/8 procent som alla handlande skulle betala 
på det inköpta beloppet på varor som hade importerats. På så sätt lades grun-
                                                      
44 Se kapitel II:1.  
45 Westrin (1869/1909 samt 1913); Taxa inrättad år 1726 hwarefter Tullen och Licenten för 
utgående och inkommande wahror wid Stora Siö-tullen ska erlägga, Kongl. Maij:ts nådige 
förordning…; Arnberg J. W. (1868), s. 21, 24; Karlsson Å. (1994), s. 69. Se också Danielsson C. 
(1930). Med statsbidrag och privilegier avses att manufakturerna gavs bidrag för sin uppbygg-
nad samt räntefria lån. De erhöll också privilegier från staten för tillverkning av en viss vara 
ibland flera varor. Det utfärdades också privilegier för handelsmonopol på vissa marknader, 
exempelvis det Ostindiska & det Lewantiska kompaniet. Det var därmed ett krav från närings-
idkare att få privilegier, för att därigenom kunna utestänga andra från verksamheten, det vill 
säga monopol. Med reglementen avser Arnberg troligen främst manufakturerna. Arnberg 
hävdar att handelsunderskottet byggde på oriktiga antaganden. Bland annat ansågs den 
olovliga importen uppgått till nästan lika mycket som den lovliga. Detta anser Arnberg vara 
orimligt då dels tullarna var låga, dels att den största andelen av importen utgjordes av mycket 
skrymmande varor.  
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den till den så kallade landshjälpsfonden. Även om förbud och höga tullsat-
ser ansågs nödvändigt, ansågs det samtidigt vara skadligt genom att det 
uppmuntrade till lurendrejeri och smuggling. Därför var det viktigt att först 
se till att den inhemska industrin kunde fylla landets behov innan man 
genomförde förbud mot import. För att stimulera framväxten av, exempelvis, 
en inhemsk sidentillverkning, skulle ett förbud mot import av siden genom-
föras. Samtidigt infördes undantag från detta förbud. För att få rätt att driva 
handel med sidentyg skulle de handlande vara skyldiga att samtidigt 
finansiera inhemsk sidenvävning genom att fungera som förläggare till siden-
vävare. Förordningen omfattade även kläde. Detta för att de istället för att 
smuggla skulle uppmuntras att saluföra den inhemska tillverkningen. Det var 
inget nytt politiskt grepp, redan Karl XI hade försökt med samma politik 
utan att uppnå någon effekt.46 Den stora skillnaden var att Karl XI använde 
sig av tvång medan det nu var frivilligt att bli förläggare. 

Landhjälpsavgiften som infördes 1728 omfattade fler än femhundra import-
artiklar och kombinerades med förbud mot import av vissa hantverksvaror. 
Redan på våren började de handlande klaga över att taxan sattes godtyckligt 
eftersom vissa av de varor som belades med avgifter inte tillverkades i 
tillräcklig mängd inom landet. De handlande fick stöd från tullarrende-
societeten i sin kritik. Landshjälpsavgiften blev kvar men kom att modifieras. 
För de vävnader som inte alls tillverkades i Sverige medgavs vissa lättnader i 
avgifterna jämfört med andra tyger.47 I samband med införandet justerades 
också tullvärdet per enhet uppåt för vissa varor. Dock gällde detta främst 
specerier. Inga tyger eller sybehör berördes denna gång. Däremot kom 
färdigsydda produkter som rockar och klänningar att få ett höjt tullvärde per 
enhet. 48 

I slutet av 1729 kompletterades den nyss diskuterade avgiften med att det 
infördes förbud för vissa samhällsgrupper att bära utländskt tillverkade ull- 

                                                      
46 Kongl. May:ts Förnyade Placat Och Stadga, Angående Förbudne Sijden-Tyg och andre 
slijkes Wahrur, Daterat Stockholm den 4 Februarii Åhr 1693; Westrin T. (1913), s. 1272, 
RST 1566. Angående landshjälpfonden, se också Arnberg J. W. (1868), s. 26–28, 40–44. 
Tanken från början var att den personliga avgiften skulle omfatta alla och tas ut med 1/8 av 
det inköpta beloppet. Efter protester kom avgiften endast omfatta de handlande. Om att de 
hade haft rätt att sälja i öppen bod, se Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 588–592. 
47 Arnberg J. W. (1868), s. 34 och 40–41. 
48 Kongl. Maij:ts nådige förordning Hwarefter Wisse inkommande wahror/utom den wanlige 
Tullen och umgiälderne/med 5 Pro cent, såsom en allmän Landshielp komma at beläggas, 
Gifwen Stockholm i RådsCammaren den 4 Jumii 1728.; Taxa inrättad år 1726 hwar efter 
Tullen och Licenten för utgående och inkommande waror wid Stora Siötullen/Efter en wiß 
afgift af hundradet/kommer att erläggas/ifrån 15 Maij Anno 1730, Uppå hans Kongl. Maij:ts 
allernådigste Befallning till deß Commercie Collegium publicerad 2 § och 7 §. Samma källa 
gäller även för 1726 års tullhöjning. Till skillnad mot tidigare bakades aldrig extra-licenten 
denna gång in i den vanliga, utan blev ett tillägg. Den vanliga licenten låg fortfarande på 
mellan två och fyra procent av varans värde. Detta förfarande användes också vid andra 
tilläggsavgifter. Däremot i Stockholms tolagsjournal redovisas extra-licent och tullavgifter 
sammanslaget i en enskild kolumn bredvid tullavgiften. Se vidare kapitel II:2.  
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och regarnströjor. I detta sammanhang infördes också införselförbud på 
dessa varor.49  

1730-talet 
Tullar och avgifter på de flesta importerade varor var inte satta enbart av ett 
fiskalt intresse från staten. De var även ett led i att försöka minska importen 
för att öka förutsättningarna för inhemsk produktion. Ett typexempel på detta 
var att tullen på dricksglas 1728 hade ökats markant. Vid helfrihet belades de 
grova dricksglasen med 50 procent i tull och för fina glas 25 procent. Tullen 
på övrigt glas bibehöll däremot en tullsats på 6-8 procent.50 Däremot hade 
staten enbart fiskala skäl till att beskatta livsmedel. Spannmål och vissa 
andra livsmedel saknade tidvis tullar och perioder när avgifter uttogs sattes 
tullsatsen lågt. Kaffe hade en relativt jämn tullsats under perioden. Det var 
först på 1740-talet som denna produkt drabbades av höga avgifter. Däremot 
försökte man minska importen av färdig tobak redan under 1730-talet och på 
1740-talet infördes importförbud. Bakom beslutet låg att man under 1730-
talet försökte få igång en inhemsk odling av tobak.51  

Den så kallade landshjälpsfonden inrättades i slutet av 1720-talet. Fonden 
byggdes upp med hjälp av den ovannämnda landshjälpsavgiften. Medlen 
användes till att ge ekonomiskt stöd, såsom räntefria lån, till de inhemska 
manufakturerna. Till en början gick alla medel till Alingsås manufaktur där 
ett flertal politiker och borgare i Stockholm ägde lotter. Redan vid 1730-
talets början fick allt fler manufakturer få ekonomiskt stöd från fonden.52 En 
avgift uttogs för att finansiera denna fond. Landshjälpen innebar att kost-
naden för de flesta varor ökade med fem procentenheter. Förutom införandet 
av själva avgiften togs också ett beslut om att beskatta färdigbearbetade och 
obearbetade varor olika. Det dröjde dock fram till 1730 innan denna 
särskilda beskattning infördes. Då innebar det att de obearbetade varorna 
beskattades lägre jämfört med färdiga varor. Förutom alla förhöjda tullar och 
avgifter på importen fick de handlande ytterligare kostnadsökningar år 1730, 
då de belastades med så kallad arm- och sjörättspenning, vilken därmed 
återinfördes. Armpenning vilket tidigare utgått med 2 öre smt och sjörätts-
                                                      
49 Westrin T. (1913), s. 388, RST 703. Förordningen kom 17/10 1727 men började gälla först 
17/10 1729. Under detta år införs också förbud att sälja drycker och vissa varor till tjänste-
folk, köpmansgossar och lärpojkar. Tidigare hade förbudet endast omfattat studerande. Strax 
efter införs också ett förbud för införsel av vissa drycker, med vissa undantag. Se s. 397–398, 
RST 711 och RST 712. 
50 Se kapitel II:1, 1728 års tull- och licenttaxa. 
51 Westrin T. (1869/1909, 1913, 1917 och 1921/1922); Modée (1742 och 1746). Detta är en 
sammanfattning utifrån de förordningar och förslag som kom från rikets ständer och sekreta 
utskottet, angående tullhöjningar och importförbud som finns medtagna i Westrin. Den ökade 
tullen på kaffe var låg och kan jämföras med att tullen för te, choklad och tobak ökade 1735 
med 16 öre smt per skålpund. Westrin T. (1917), s. 1202–1203, RST 1522. Arnberg J.W. 
(1868), s. 36. Se också kapitel II:1. 
52 Se ex. Stråle G. (1884), s. 151 ff.; Boëthius B. (1943), s. 143. 
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penningen med 4 öre smt per 200 dsm tullvärde för importen fördyrades då 
avgiften från detta år skulle beräknas per 100 dsm tullvärde. Kostnaden 
endast för denna avgift steg alltså med det dubbla. En annan förändring som 
tillkom 1730 var att den så kallade inkvarteringstolagen53, det vill säga den 
avgift som borgare skulle erlägga för inkvartering av soldater, höjdes till 1,5 
procent.54 Inkvarteringsavgiften hade funnits redan tidigare, den infördes 
redan under 1600-talet och det var endast borgare som betalade denna.55 

Tullar var som påtalats inte alltid enbart en fiskal fråga. När manufakturister 
och fabrikörer inte lyckades få igenom importförbud brukade de däremot få 
igenom ökade tullar istället.56 I detta hänseende sattes tullarna av närings-
politiska skäl. Syftet var att därigenom minska importen av de substituerbara 
produkter som konkurrerade med den inhemska produktionen. 

Det fanns också utrikespolitiska faktorer bakom tullhöjningar och import-
förbud. Tydligast framkommer detta vid införandet av extra-licenten 1730 
och vid 1735 års tullhöjningar. 1735 var det handeln med textilier i Östersjö-
området som skulle minskas. Det innebär att textilier som utskeppades i 
Östersjöområdet fram till mynningen av Elbe, över 260 artiklar, belades nu 
med ytterligare tio procent av tullvärdet per enhet i extra tull, förutom de 
övriga avgifterna. De varor som importerades från eller via övriga länder 
fick betala fem procent. Alla slags vävnader förtullades enligt denna nämnda 
princip. Däremot belades de tyger som definierades som halvfabrikat med en 
något lägre tullsats förutsatt att det inte var grovt kläde. Vid 1730-talets 
början tillkom ytterligare en avgift som skulle betalas till den så kallade 
spinnhusfonden. Denna gällde inledningsvis endast för varor importerade till 
Stockholms hamn. Från år 1735 kom den att omfatta samtliga stapel- och 
uppstäder. Avgiften skulle betalas, dels som en åttondel av det som ”köptes 
vid bank”, vilket innebar att bland annat alla växelaffärer blev dyrare, dels 
med en fjärdedel av priset vid fastighetsköp.57 Då växlar var en viktig 
ingrediens för att utrikeshandeln skulle fungera steg kostnaderna för att göra 
en affär.  

Från 1730 började därmed allt fler importrestriktioner att införas. Detta 
trots ett motstånd från vissa ”borgare”. Till en början rörde det enstaka pro-
dukter, såsom förbudet att importera färgat regarn. Den första större 

                                                      
53 För en närmare beskrivning, se kapitel II:1. 
54 Taxa inrättad år 1726 hwar efter Tullen och Licenten för Utgående och inkommande Waror 
Wid Stora Sjö=Tullen/ Efter en wiß afgift af hundradet/kommer att erläggas/ifrån den 15 
Maij Anno 1730. 1–3 §; SSA: M&R 1639–1849: Kungliga brev 1719–1730: E1a:9, nr. 149 
daterat 24/11 1730. Se även Westrin T. (1917 och 1922). 
55 Se t.ex. Corin C-F. (1958), s. 38. 
56 Westrin T (1913, 1917 och 1922); t.ex. s. 300 ff. RST 1163 bröderna Pauli; RST 1165 
tobaksfabrikörerna. SSA: BÄ: Serie FI:2 vol. 1: Div. Handlingar, blad 652–654. 
57 Westrin T (1917); Arnberg J.W. (1868), s. 50. För motstånd bland grupper av borgare se ex. 
SSA: BÄ: Serie FI:2 vol. 1 Div. Handlingar blad 652–654, som visar det starka motstånd som 
föregick förbudet av färgat regarn. 
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principiella förändringen kom i slu-
tet av 1731 då det fattades beslut om 
åtgärder för att hämma så kallat 
överflöd och yppighet.  

Det innebar införselförbud för vissa 
siden, färdigsydda kläder och andra 
textilier, spetsar etc. Dock fanns det en 
stor grupp dyrbara textilier som un-
dantogs liksom mat, dryck och kryd-
dor. De tyger som undantogs var de 
allra dyraste, såsom damaster, sarge 
av siden, bordeleuer, men också en 

del billigare sorter såsom baster, tafter och armosin etc. Istället för rena 
förbud belades denna grupp av textilier med en extra avgift. Ett 
importförbud var förberett men genom diverse protester från bland annat 
importörerna själva kom det delvis att skjutas upp.58 En bidragande orsak 
därtill var att många av de nämnda varorna endera saknade tillverkning i 
Sverige eller så var produktionen låg. En annan trolig orsak var att de 
privilegier som getts till det Ostindiska kompaniet samma år berörde nämnda 
tyger.59 En viktig del i denna förordning var det konsumtionsförbud som 
infördes för vissa sociala grupper.60 

Efter 1731 utökades antalet produkter som förbjöds. Av en förordning 1735 
framkommer att, ”[l]andshjälpsavgift skulle erläggas för alla de varor som 
inkommo men som egentligen bort vara förbjudna”.61 Därmed avsågs de 
varor som hade blivit förbjudna att föras in i landet både i samband med den 
förordning som kom 1735 och i tidigare förordningar. Förordningarna inne-
höll i praktiken undantag under en övergångsperiod. Vissa hade fortfarande 
rätt att importera varorna medan andra inte fick göra detta. En orsak var att 
vissa personer eller grupper i sina privilegiebrev hade tillerkänts rätt att in-
föra aktuella varor. Då privilegiebreven var ett kontrakt utställt för en viss 
period kunde sådana handlande hävda att kontraktet brutits om tullpolitiken 
kom i konflikt med deras i privilegiebrevet garanterade rättigheter. De kom 
däremot inte undan landshjälpsavgiften.  

Fram till 1735 omfattade som nämnts de olika förbuden för införsel främst 
enstaka varor eller varugrupper. I början av 1733 tillsattes en kommission 
som skulle föreslå taxor och förordningar om förbud mot införsel av hand-

                                                      
58 Westrin T. (1917), s. 300–304. Även adel och ämbetsmän protesterade mot beslutet. Angå-
ende vilka varor som omfattades av importförbud och från vilka år, se kapitel II:1. 
59 Arnberg J.W. (1868), s. 40–42, 53; Nyström J.F. (1883), s. 5 ff. 
60 Se kapitel II:1. 
61 Westrin T. (1917 och 1922). Där framkommer att det från 1731 tillkom successivt ett flertal 
textila produkter som belades med importförbud. Dessutom belades fartyg från Östersjön till 
”Elbströmmen” med extra tull för importvaror därifrån under perioden fram till 1738; 
Gerentz S. (1951), s. 240. Se även Malmström C.G. (1895), del 1, s. 94.  

Bild 2:1 Taft.  

 
Källa: RA: Kommerskollegium, bild 15A . 
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arbetsartiklar. Med handarbetsartiklar förstods även tyger. Resultatet av 
kommissionens förslag blev dock ganska magert. Ett problem var att kom-
missionen och ständerna hade svårt att komma överens om när förbuden 
skulle börja gälla.62 Först året efter, 1734, lyckades de enas om vilka varuslag 
som skulle förbjudas.  

Då det blev känt att de nya importförbuden skulle börja gälla redan från 
1735 skickade borgerskapets äldste en supplik, det vill säga en protest. De 
menade att de varuslag som importförbuden omfattade för det aktuella året 
redan hade beställts. De varor som omfattades av förbudet var alla dock 
tänkta av lagstiftarna att kunna tillverkas inom landet i tillräcklig mängd 
samt kvalitet. Dessutom omfattades alla de varor som betraktades ”till över-
flöd och yppighet tjenande…” enligt överflödsförordningarna av beslutet. 
Tillämpningen av beslutet om 1735 års importförbud flyttades då fram till 
senare under året. När även denna tid gått kunde fortfarande de importörer 
som kunde styrka att varorna endera inkommit eller varit beställda innan 
förordningen publicerats, få ytterligare uppskov. Som nämnts fanns det även 
i denna förordning ett flertal undantag. Ett av undantagen var att de som 
ägde eller bidrog med kapital till manufakturer fick fortsätta importera ut-
ländska textilvaror. En annan särbestämmelse var att engelska kramvaror 
undantogs eftersom de inte ansågs lika skadliga som de tyska.63 Det innebär 
att den textila importen från England gynnades i förhållande till Östersjö-
hamnar. 

Någon större förändring mot 1731 års överflödsförordning skedde dock 
inte. Det innebär att allt slags nipper, det vill säga muffar, kragar, dosor, 
gehäng, knappar etc. samt alla uddar och spetsar ingick även i denna över-
flödsförordning. Dessutom tillkom tyger av sammet, plys (plyß), mode eller 
klädebonader. Andra varugrupper som också förbjöds var sådana som till-
verkades i trä och smide.64 Även denna gång gjordes undantag för damaster, 
taft och armosin etc. som fick fortsätta att importeras. Vidare tillkom ytterli-
gare varor såsom rappétobak (1734/35) och flaggduk (1731) på listan över 
förbjudna varor.65 Förutom införselförbud belades såsom tidigare vissa sociala 
grupper med konsumtionsförbud av ett flertal varugrupper, huvudsakligen 
textilier.66 
                                                      
62 Arnberg J.W. (1868), s. 41–42. 
63 Westrin T. (1917), s. 978–982. Vad som avsågs med utländsk textil framgår ej. Att det 
gällde tyger råder det dock ingen tvekan om. Däremot framgår det inte om även färdigsydda 
kläder fick fortsätta att importeras. Det som avsågs med att de engelska kramvarorna inte 
ansågs lika skadliga, framgår aldrig. Däremot tycks diskussionen ha rört att kostnaden för att 
importera dessa varor var lägre och därför mindre skadlig för landets ekonomi. Dessutom 
exporterade Sverige till ett högre värde, än värdet var på det som importerades från England. 
Arnberg J.W. (1868), s. 43–44. Citatet, se s. 44. 
64 Samtliga förbud finns i kapitel II:1. För tyger, se kapitel II:3. 
65 Westrin T. (1913), RST 992; Westrin T. (1921), s. 300 ff. RST 1163. Flaggduk i detta fall 
avsåg troligen ett glest ylle som användes till foder i uniformskläder. Se kapitel l II:3; se 
också kapitel II:1. 
66 Se kapitel II:1. 
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För att uppmuntra direkthandel med Medelhavsländerna hade svenska 
skepp redan två år tidigare fått en lindring av tullen för varor som importera-
des därifrån. Tanken bakom var att landet därigenom skulle själva få intäk-
terna av fraktkostnaderna, vilka annars gick till utländska händer. Det 
Levantiska kompaniet som bildades i Stockholm kom däremot inte att tillå-
tas föra in förbjudna varor såsom Ostindiska kompaniet fick. Kompaniet var 
också tvunget att erlägga tull och avgift som övriga importörer för de varor 
som föll inom fabrikernas tillverkningsområde.67  

Den ekonomiska politik som fördes för att få till stånd fabriker riskerade 
att komma i konflikt med de överflödsförordningar som införts. Manufaktu-
rerna skulle tillverka de varor som tidigare importerats, samtidigt som själva 
bruket av samma slags varor var förbjudna. Dessa motsägelser ledde till att 
återigen nya förordningar utfärdades som tillät bruk av inhemska varor men 
inte utländskt tillverkade av samma slag. Det var alltså konsumtionen av 
utländska varor som ansågs skadlig, inte varorna i sig.68 Av politiska skäl 
ansågs konsumtionen av tyska varor mer skadlig än de engelska vilket fram-
gick ovan. 

Fram till 1738 tillkom även en del kompletteringar med pålagor på 
importerade textilier och annat som endera belades med en högre tull eller 
importförbud. Totalt infördes det under perioden ett tjugotal förordningar 
som förbjöd import av en rad specificerade varor. Tre av de förordningar 
som tillkom under 1730-talet omfattade en stor mängd varor, i första hand 
textilier. De flesta tyger omfattades dock av alla förordningar. Undantag från 
förbuden gjordes för vissa siden samt tyger av ull som inte tillverkades i 
tillräcklig mängd. Ett annat material som undantogs var bomull. Bomulls-
tyger samt det ylle som tilläts belades istället med allt högre tull, särskilt de 
från Östersjöområdet. 

I tidigare forskning har det framförts två skilda uppfattningar angående i 
vilken utsträckning hattarnas ekonomiska politik skulle ha varit ny eller om 
de bara övertog den som förts innan. Den förstnämnda uppfattningen att de 
började föra en ny ekonomisk politik kan knappast styrkas av ovanstående 
resultat. Med hattarnas tillträde tillkom visserligen nya tulltaxor och införsel-
förbud och som Heckscher påpekat innehåller förbudslistan många hundra 
olika varor men domineras av textil och beklädnadsvaror. Detta stämmer 
också väl överens med de varor som upptas i 1739 års tull- och licenttaxa. 
Vad Heckscher dock tycks ha förbisett är att de flesta varorna som ”förbjöds” 
det nämnda året ingick redan i 1735 års förordning eller de kompletterande 
förordningar som kom under 1730-talet. Den största skillnaden var att 1739 
års tull- och licenttaxa fördelar de förbjudna varorna med betydligt större 
precision, det vill säga varje tygsort och deras kvalité finns specificerad. 
Detta saknades i tidigare förordningar då tyger ofta var sammanslagna i 

                                                      
67 Arnberg J.W. (1868), s. 43–44, 60. 
68 Arnberg J.W. (1868), s. 51.  
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grupper eller förbjudna med hänvisning till att landets produktion var till-
räcklig hög. 1739 överklagades förbuden på samma sätt som tidigare. Im-
portförbuden skulle träda i kraft från maj 1740 men stämplat gods fick säljas 
i ytterligare två år. 1739 infördes också en lurendrejeriförordning där hus-
visitationer medgavs för att bromsa olaglig handel och smuggling.69 De 
importförbud som skulle träda i kraft 1740 gavs dock ytterligare uppskov.70 
De införselförbud som tillkom vid 1740-talets början avsåg det ylle som från 
1735 hade belagts med en högre tull. 

Arnberg däremot menar att hattarna ärvde det tidigare ekonomiska syste-
met. Enligt honom var det enda nya kreditsystemet som bland annat rymde 
de så kallade pantlånen och andra subventioner.71 Denna undersökning styrker 
Arnbergs uppfattning och har tydligt visat att den ekonomiska politik som 
hattarna förde efter 1739 hade grundlagts redan tidigare. Arnbergs uppfatt-
ning kan dock utvecklas då också stora delar av kreditsystemet hade grund-
lagts i samband med inrättandet av landshjälpsfonden. Fondmedlen användes 
som ekonomiskt stöd till manufakturerna redan från 1720-talets slut och 
redan i början av 1730-talet fick allt fler manufakturer ta del av detta stöd. 
Inte heller hattarnas lurendrejeriförordning som kom 1739, vilken medgav 
husvisitationer, var något nytt. Detta hade tillåtits redan 1693 av Karl XI . 
Även den konsumtionsaccis som återfinns i 1739 års tull- och licenttaxa var 
något som hade funnits sedan 1600-talet. Listan på produkter utvidgades 
något, men framför allt var den mer specificerad än tidigare.72  

Effekten av tullar och införselavgifter 
Vilken roll spelade då de höjda tullarna och avgifterna perioden 1720–1740? 
Förutom höjningar av tullar och avgifter för ett stort antal varor som var 
generella tillkom ytterligare effekter från och med år 1722 beroende på om 
fartygen var ofria respektive hel- eller halvfria och därtill kom en regional 
dimension. Det är ofta lätt att stirra sig blind på procentsatser vars skillnad 
ofta kan se ganska liten ut. Om den ena får betala två procent mer än den 
andra har dock stor betydelse beroende på värdet som importeras. När det 

                                                      
69 Kongl. Maj:ts Taxa hwarefter Stora Siö-tullen Uppå alla Inkommande wahror bör erläggas 
och upbäras hwarjemte bifogas en Förteckning uppå alla de wahror som förbudne äro at i 
Riket införas. Gifwen Stockholms i Rådcammaren den 8. juni 1739; Arnberg J.W. (1868), 
s. 78, 85–87; Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 664. Se också kapitel II:1, 1739 års tull- och 
licenttaxa samt Anmärkning till 1739 års tull- och licenttaxa. 
70 Kapitel II:1, Anmärkning till 1739 års tull- och licenttaxa. 
71 Arnberg J.W. (1868), s. 78, 85 ff., 111. 
72 Kongl. May:ts förnyade Placat och stadga/angående Förbudne Siden Tyg och andre silkes 
Wahrur Daterat Stockholm den 4 Februarii Åhr 1693, 1 §. Att förordningen från 1693 tilläm-
pades före 1739, se kapitel II:2 i samband med diskussionen om smuggling. Angående eko-
nomisk stöd till manufakturerna från landshjälpsfonden, se ex. Stråle G. (1884), s. 151 f. Se 
också kapitel II:1. 
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dessutom tillkommer extra påslag vars storlek beror på varifrån en produkt 
importeras såsom 1735 kan den egentliga kostnadsskillnaden bli stor. De 
extra tullavgifter som tillkom beräknades separat och lades ovanpå den tull- 
och licentavgift som fanns. Samma slags tyger beskattades olika beroende på 
om de importerades från hamnar i ”Öster- eller Västerhavet”, vilket i stort 
sett motsvarar dagens Östersjön respektive Nordsjön. I Österhavet ingick 
dock hamnar fram till Elbes mynning, med andra ord; Hamburg ingick i 
Västerhavet medan samtliga danska hamnar ingick i Österhavet. Mot denna 
bakgrund presenteras här en jämförelse av de statligt pålagda kostnaderna för 
import av samma slags tyg, varav den ena lasten utskeppades från hamnar i 
Östersjön och den andra från hamnar i Nordsjön. Beräkningarna återfinns i 
kapitel II:1. 

I räkneexemplet användes två likvärdiga tyger, vilka importeras av en 
svensk73, men det fanns normalt också stora skillnader mellan tullvärdet av 
jämförbara varor från de olika områdena. De engelska textilierna hade oftast 
ett lägre tullvärde per aln jämfört med textilier som kom från andra länder. 
Det innebär att skillnaden mellan de kostnader som uppstod för importen av 
tyger, kunde vara både lägre eller högre beroende på var de tillverkades.74 

Resultatet av undersökningen då ett kläde från Schlesien respektive Holland 
jämförs visar att det var först från 1728 som den samlade effekten av tullar 
och avgifter gav en betydlig kostnadsökning. Det påvisade förhållandet 
gäller för i stort sett samtliga övriga textilier utöver de två som undersöks i 
detalj. Resultatet styrker därmed tidigare forskning som ansett att tullarna 
hölls relativt låga under 1720-talets början.  

Denna undersökning visar att återinförandet av hel-, halv och ofrihet 1722, 
gav större kostnadsfördelar för svenska importörer än vad som tidigare fram-
kommit i forskningen. Visserligen skiljer till en början inte tullsatserna sig åt 
speciellt mycket, men med alla sidokostnader och de specifika tullökningar-
na för vissa regioner samt licent och extra-licent blev kostnadsskillnaden 
successivt allt större. Nordsjövaror fraktades vanligen på helfria eller ofria 
fartyg. I Östersjön däremot var det halvfrihet eller ofrihet som var vanligast. 
Det var endast i undantagsfall som tyger fraktades på fartyg som översteg 50 
läster (det vill säga helfria fartyg) om de kom från Östersjöområdet, medan 
det motsatta gällde från Nordsjön i början av 1720-talet.75 

                                                      
73 Med svensk avses här att det var en individ som bodde, var mantalsskriven, i Sverige under 
den aktuella tidpunkten. 
74 För uppgifter om tullvärde per enhet, tullar och avgifter på vilken beräkningarna gjorts, se 
kapitel II:1, tabell II1:1-2. Att de engelska tygerna betraktades hålla en högre kvalité fram-
kommer i Westrin T. (1917) SU 142 3 §. I detta sammanhang framkommer också ett förslag 
att tyska varor snart skulle förbjudas då de kunde säljas till ett lägre pris än svenska. RST 
anser dock att det för tillfället räckte med en höjning. Däremot kan förslaget ha påverkat 
importörerna att försöka finna andra tyger eller att börja importera från andra orter. Se också 
Danielssons C. (1930), s. 150.  
75 Angående fartygens storleksfördelning mellan regionerna se kapitel II:1, tabell II1:3-4. 
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Undersökningen visar att fram till 1726 var det ofta billigare att importera 
från Nordsjöhamnar oavsett om det skulle betalas hel-, halv- eller ofri tull. 
Detta berodde på att licentavgiften efter 1722 vanligen var satt lägre för im-
portvaror från dessa hamnar. Från 1726 utjämnades denna differens. På 
kläde, som undersöks här, fanns det mellan 1726 och 1730 ingen uttalad 
regionalt baserad skillnad i varken tullar och avgifter. För de flesta tyger 
gällde alltså samma tullsatser fram till 1735, men däremot skilde sig kostna-
derna för olika slags fartyg; ofria, halvfria och helfria. År 1730 var det Nord-
sjöområdet som fick en högre ökad kostnad genom extra-licenten vilken 
dock endast avsåg siden. Först 1735 ökade kostnaderna för tullen åter men 
då påverkades varor från Östersjöländer mest. Det innebar att skillnaden i 
avgifter och pålagor mellan att importera från Östersjöhamnar eller från 
Nordsjöhamnar kom att bli mycket stor. 1735 kom det att skilja femton pro-
centenheter om lasten fraktades med fartyg som hade ofrihet. Importörer av 
tyger tillverkade i Östersjöområdet på ofria fartyg fick betala drygt fyrtio 
procent mer i tullar och avgifter än de som importerade tyger från Nordsjö-
området.76 Det fanns däremot en tendens att gynna handeln för siden inom 
Östersjöområdet mellan 1730 och 1735. Därefter var det i stället oavsett 
kategori av tyg handeln på Nordsjön som gynnades.  

En av de skillnader som också uppstod berodde på om tyget fraktades på 
svenskägda fartyg eller ej. Skillnaden i detta fall var alltid till de svenska 
fartygens fördel, då det var dessa som fick hel- respektive halvfrihet. Mellan 
att frakta på ett svenskt fartyg med helfrihet och ett utländskt med ofrihet 
uppstod en skillnad på cirka 14 dsm 1722 och på minst 15 dsm från 1726 till 
de svenska fartygens fördel. Om frakten skedde på svenskbyggda fartyg med 
helfrihet steg kostnaden ändå fram till 1728 från 36 till 57 dsm och med 
halvfrihet till nästan 65 dsm. Med 1735 års förordning kom varornas ur-
sprung att påverka tulltaxan även om de fraktades på svenskbyggda fartyg. 
Det innebar att om någon importerade schlesiskt kläde av en given kvalité 
istället för ett holländskt, skilde kostnaden för införsel enbart enligt tulltaxor 
och licenter etc. med 15 dsm till den tyska varans nackdel.77  

I 1739 års tull- och licenttaxa förändrades tullvärdet på flertalet textilier 
varvid också tullen vanligtvis ökade, men som tidigare påpekats fick denna 
tulltaxa aldrig någon effekt under den period som denna studie omfattar.78 I 
slutet av perioden hade tullar och avgifter för tyger från Nordsjön som im-
porterades på svenskbyggda fartyg med helfrihet respektive halvfrihet stigit 
med 36 dsm respektive 43,5 dsm. Motsvarande för samma slags varor från 

                                                      
76 Se kapitel II:1 samt tabell II1: 1-2. 
77 Detta gäller förutsatt att varan fraktades på likvärdiga fartyg, det vill säga vare sig det kom 
från Holland eller Tyskland med ett fartyg som hade helfrihet eller halvfrihet. Se tabell II1:1-2 i 
kapitel II:1. 
78 Kongl. Maj:ts Taxa hwarefter Stora Siö-Tullen Uppå alla Inkommande Wahror Bör Ärläg-
gas och upbäras hwarjemte bifogas en Förtecknin uppå alla de Wahror som förbudne äro I 
riket införas. Gifwen Stockholm I Råd-Cammaren den 8 Junii 1739. Se också kapitel II:1. 
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Östersjöområdet var 51 respektive 58,5 dsm. Även frakter via svenska fartyg 
påverkades av den högre tullen på sidentyger.  

Sammantaget fanns det alltså en stor kostnadsskillnad för import av textilier 
i slutet av perioden beroende på varifrån varan importerades, och typen av 
fartyg som förde in dem. Hur stor denna skillnad var, var beroende på vilket 
fartyg som tyget anlände på samt var det tillverkades. Högst kostnad erlades 
av de tyger som tillverkats i Östersjöregionen och som anlände på fartyg 
med ofrihet och lägst på tyger tillverkade i Nordsjöregionen som anlände på 
fartyg med helfrihet. Mellan dessa var skillnaden i det räkneexempel som 
används 30 dsm vilket motsvarar drygt fyrtio procent. 

Även om skillnaden mellan de olika tullsatserna inte tycks vara stor i abso-
luta tal bör det ha påverkat konkurrensen mellan olika slags handlande beroen-
de på vilket slags fartyg som användes, varifrån det kom samt vilket slags 
tyg som köptes och om den handlande var beroende av en speciell leverans-
ort. Om importören var knuten till Östersjöregionen för att vederbörande 
hade möjlighet att få kredit enbart där alternativt att denne saknade kontakter 
med leverantörer i Nordsjöhamnar, kan skillnaden i införselavgifter ha 
försvårat försäljningen av dennes textilier. Detta då det knappast är rimligt 
att anta att en kund skulle betala mer för ett tyg från Östersjön om det finns 
ett likvärdigt tyg till lägre kostnad i en bod intill. 

Tidigare har påpekats att importörerna förutom de ovan beskrivna kostnads-
ökningen för tullar och avgifter även påverkades av andra kostnadsökningar. 
Ytterligare några avgifter som tidigare ej nämnts var hamn-, bro- och 
stämpelavgifter, packare- och torgpenning. Flertalet av dessa betalades i fast 
pris men vissa var satta med procentsats. Även dessa kostnader steg under 
1730-talet.79 Samtliga dessa kostnadsökningar borde rimligen ha påverkat 
priset till konsumenterna, vilket i sin tur bör ha påverkat importen av tyger. 

Sammantaget visar denna undersökning att de ökade kostnaderna för tullar 
och avgifter bör ha påverkat produktinnehållet i Stockholms import vad avser 
det textila inslaget. De kostnadsskillnader som uppstod mellan olika regioner 
borde åtminstone under 1730-talet också ha påverkat kundernas efterfrågan. 
En efterfrågeförändring bör ha påverkat varifrån tygerna anlände, något som 
i sin tur kan resultera i en förändring vad gäller vilka textilier som importe-
rades. Samtidigt fanns det en möjlighet när kostnaden för det importerade 
tyget steg att övergå till de inhemska, förutsatt att det fanns substituerbara 
eller komplementära att tillgå.  

                                                      
79 von Stierman A.A. (1760), s. 859 ff. 1687: Stämpelordningen; Westrin T. (1917 och 1922); 
SSA: BA: Serie GIa 1:3–26: Taxeringslängder 1720–1740; HA: Serie A1:61–78, Huvudserie, 
Protokoll; Corin C-F. (1958), s. 35. 
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Slutsatser 
Syftet med detta kapitel var att mer ingående undersöka den handels- och 
näringspolitiska omläggningen, för att därigenom få fram hur omläggningen 
av handels- och delar av näringspolitiken kan ha påverkat importen av texti-
lier. 

I kapitlet har framgått att 1720, då avhandlingen har sitt utgångsår, var ut-
rikeshandeln öppen och tullar och avgifter för införseln var förhållandevis 
låga samt att det i stort sett saknades import- och försäljningsförbud, vilket 
stämmer väl överens med tidigare forskning. Under 1720-talet införs succes-
sivt begränsningar och från 1720-talets slut ökade både antalet import-, 
konsumtions- och försäljningsförbud. Importens innehåll kan därför förväntas 
ha förändrats från denna tid. Medan konsumtionsförbuden rimligen innebar 
att importen av dessa varor möjligen sjönk men utan att upphöra, bör det 
förväntas att importförbuden resulterade i att varan försvann. Särskilt i slutet 
av 1730-talet bör det därför gå att finna en skillnad mellan vilka textilier som 
importerades i början och i slutet av perioden. Undersökningen visar också 
att de flesta importförbud införts redan innan hattarna övertog makten, något 
som motsäger tidigare forskning. En orsak till de avvikande resultaten kan 
vara att skillnaden mellan de förordningar som kom under hattarnas regering 
och de som införs 1730 och 1735, var att hattarnas förordningar var mer 
detaljerade. Med detta avses att varje tyg etc. som förbjöds fanns 
specificerade, vilket skiljer emot i de tidigare förordningarna då tyger etc. 
ofta var hopslagna. Istället låg betoningen på vilka som undantogs från 
förbuden. Dessutom fanns det ett flertal förordningar under 1730-talet som 
endast omfattade enstaka tyger. Det är också tydligt att de importförbud som 
infördes för siden gällde vissa specifika sorter, medan andra undantogs. 
Tydligt är också att tyger tillverkade i bomull aldrig förbjöds att importera, 
däremot fanns konsumtionsförbud för vissa bomullstyger för specifika 
kundgrupper. Det innebär att införselförbuden framförallt borde ha påverkat 
importen av ylle och linne samt specifika tyger av silke. Det som tillkom 
efter 1738 var en del tyska tyger. Dessa tyg, liksom tyger av bomull belades 
istället med högre tullsats. 

Undersökningen i detta kapitel visar också att den handelspolitik som be-
drevs hade både ett näringspolitiskt och ett utrikespolitiskt inslag under peri-
oden. Redan införandet av hel- och halvfriheten hade en utrikespolitisk 
karaktär. Detta då helfrihet endast gavs till skepp som var 50 läster eller mer, 
vilket vid 1720-talets början gynnade handeln med Nordsjön då de flesta 
större fartyg kom därifrån. Införandet av produktplakatet kan visserligen ses 
som att det påverkade handeln med alla länder lika. Redan tidigare har fram-
gått att importen av textilier, särskilt engelska tyger, i början av 1720-talet 
oftast skedde genom mellanhänder i Östersjön. Särskilt efter 1726, då produkt-
plakatet förstärktes och bland annat omfattade även svenskarnas införsel på 
utländska skepp, bör därför denna typ av handel upphöra eller åtminstone 
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minska betydligt. Skärpningen kan ha gett upphov till problem för de hand-
lande att ställa om sin utrikeshandel, särskilt för dem som enbart importerat 
varor från hamnar i Östersjön. Det kan därför förväntas att textilier från 
Nordsjön som importerats via Östersjöhamnar tillfälligt minskade bland 
importen för att senare återkomma. Produktplakatet i kombination med 
återinförandet av hel- och halvfriheten bör alltså ha fått betydelse för hur, 
med vem och varifrån importen till Stockholm anlände.  

Tullar var också ett medel att styra den kvantitet som importerades av ett 
specifikt tyg. När det ansågs att produktionen i Sverige fortfarande var otill-
räcklig ökades tullen hellre än att det infördes ett importförbud. Redan från 
1720-talets mitt fanns det en möjlighet att importera vita och ofärgade tyger 
med en reducerad tull. Detta kan därför ha påverkat importen. Med alla tull-
ökningar från 1720-talets slut kan detta ha lett till att importen av färgade 
tyger minskade. Något som särskilt efter 1730-talets mitt bör ha varit mer 
eftertraktat för att därigenom minska kostnaderna för införseln. 

Tullvärdet per enhet förändrades inte under perioden. Däremot blev kost-
nadsökningar för införseln successivt allt kraftigare främst från 1720-talets 
slut och framåt. Dessa ökningar fick under 1730-talet ett allt tydligare utrikes-
politisk inslag. Införselavgifterna för textilier steg betydligt särskilt från 
1720-talets slut och framåt. Kraftigast ökning fick de textila varor som im-
porterades från Östersjön minst om lasten anlände på svenska skepp med 
helfrihet. Denna skevhet i kostnader kan också ha påverkat grupper av 
handlande i olika utsträckning, vilket i sin tur kan ha resulterat i att deras 
ekonomiska utveckling blev såsom beskrivningen av Fült och Steen i kapitel 
I:1 skildrar. Det kan alltså förväntas att importen åtminstone temporärt kan 
ha påverkats, när importörerna sökte efter nya leverantörer.  

Tydligt är att grunden till den ekonomiska politiken som kom att fortsätta 
bedrivas fram till 1800-talets mitt hade grundlagts redan före hattarna över-
tog makten. Producenterna subventionerades genom bland annat lägre tullar 
på import av råvaror och halvfabrikat, men från 1720-talets slut kunde de 
också få direkt ekonomiskt stöd genom landshjälpsfonden. Kreditsystemet 
hade därmed också grundlagts redan innan.  

Handels- och den del av näringspolitiken som studerats i detta kapitel bör 
därmed ha påverkat den textila importen sett till vilka tyger etc. som impor-
terades. 
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KAPITEL I:3 

Utrikeshandelns anpassning till det nya 
regelverket  

 

Inledning 
I det förra kapitlet behandlades den ekonomiska politikens omläggning under 
perioden 1720–1740. Att de protektionistiska inslagen blev alltmer påtagliga 
och bör ha påverkat utrikeshandeln har alltså redan framgått. Kostnads-
ökningar och den differens som uppstod beroende av fartygets storlek och 
härkomst kombinerat med import- och försäljningsförbud etc. bör ha 
påverkat importen åtminstone från slutet av perioden. I kapitel I:2 framkom 
också att övergången till 1734 års lag ändrade förutsättningarna för vissa 
grupper, exempelvis för kvinnor, som kan ha deltagit i utrikeshandeln men 
också stadens handel; något som i sin tur kan ha påverkat även importen till 
staden. Implementeringen av lagen kom troligen också att påverka stadens 
näringslivsstruktur. Utrikeshandeln var under hela perioden öppen för alla 
oavsett ståndstillhörighet, civilstånd och bosättningsort. Från och med detta 
kapitel övergår studien till att ur olika perspektiv försöka finna i vilken 
utsträckning utrikeshandel och då främst den textila importen påverkades av 
denna omläggning. 

Den ekonomiska politik som fördes under perioden 1720–1740 var inriktad 
på att hämma importen inte minst av fabricerade textilier, för att därigenom 
skapa förutsättningar för importsubstitution. Tillverkningen gynnades genom 
importförbud och varierade tullsatser, därför var tullkostnaden för råvaror 
mycket låg när den överhuvudtaget togs ut. Även de lägre tullkostnaderna 
för vitt och ofärgat tyg låg i denna linje. Ytterligare stöd för inhemsk pro-
duktion gav överflödsförordningarna och landshjälpsavgiftens införande, det 
vill säga en avgift som de som importerade fick betala och som överfördes 
till produktionen. Syftet med detta kapitel är att undersöka hur utrikes-
handeln anpassade sig till det nya regelverket. 

Som en bakgrund besvaras frågan om hur Stockholms utrikeshandel skilde 
sig gentemot den svenska, exklusive de finska stapelstäderna, samt kontra 
andra svenska stapelstäder. Den senare och mer omfattande delen av kapitlet 
rymmer att ur olika perspektiv analyser av Stockholms import med fokus på 
den textila sektorn och dess anpassning till lagstiftningen.  
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Studien av Stockholm bygger i huvudsak på en studie av stadens tolags-
journaler. Då Stockholms hela utrikeshandel undersöks baseras den egna 
undersökningen på åren 1720, 1730 samt 1738. Då tullvärdet per enhet ald-
rig förändrades under perioden 1720–1738 motsvarar ett lägre tullvärde 
också en reell kvantitativ minskning. Källan behandlas separat och utförligt i 
kapitel II:2. 

Sveriges och Stockholms utrikeshandel  
De handelsbalanser som upprättades under frihetstidens början kritiserades 
redan av dåtidens politiker. Enbart det kraftiga pålägget för smuggling tyder 
på att de var tendentiösa, då pålägget, vilket bland andra Arnberg påpekar, 
uppgick nästintill till samma belopp som hela landets beräknade import.1 
Heckscher väljer därför att istället bygga på uppgifter om importvarornas 
volym under perioden 1718/19–1726/27 när det gäller importen. Däremot 
använder han värdeuppgifterna för exporten. Utifrån dessa uppgifter och 
Öresundstullsräkenskaperna kommer han fram till att det aldrig var någon 
expansion av importen efter kriget. Han menar också att det under perioden 
1720–1740 inte heller skedde några genomgående förskjutningar mellan 
varugrupperna.2  

Då det inte finns någon bättre statistik att tillgå över den svenska utrikes-
handeln före 1740 har de värden som uppges i handelsbalanserna använts 
efter vissa justeringar. För att justera för det uppenbart tendentiösa inslaget 
har den uppskattade smugglingen räknats av. Den andra justeringen avser 
den finska utrikeshandeln. Den saknas i 1721 års handelsbalans och har därför 
tagits bort för övriga år, med reservation för 1736/37 års handelsbalans. I 
denna handelsbalans saknas information om vilka stapelstäder som ingår. 
Det är därför möjligt att den finska utrikeshandeln ingick detta år, trots att 
finska hamnar under andra år förts som separata poster. Oavsett vilket bör 
utfallet knappast påverkas annat än marginellt, då den finska utrikeshandeln 
under andra år uppgick till mindre än en procent av den totala svenska utrikes-
handeln. 

Det mönster som framträder är att den svenska importen ska ha stigit med 
över hundra procent mellan 1685 och 1736/37 då den uppåtgående trenden 
bröts. Fram till 1730-talets början hade också exporten en uppåtgående trend 
om än i mindre omfattning. Denna statistik visar att exporten under 1730-
talet, trots att den premierades av den ekonomiska politiken, återgick till 
1685 och 1721 års nivåer. I slutet av 1730-talet var exportens värde nästan 
1 500 000 dsm lägre än den uppges ha varit 1721. Enligt handelsbalanserna 
skall den svenska importen redan 1721 ha stigit med nästan tjugo procent mot 

                                                      
1 Arnberg J.W. (1868), s. 22. Se också diskussion i kapitel II:2. 
2 Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 645–646. 
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Diagram 3:1 Utvecklingen av Sveriges och Stockholms utrikeshandels, mätt 
i dsm, enstaka år perioden 1685 samt 1720–1740.  
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Källa: Egen bearbetning; se tabell B3:1 i kapitel II:6.  
Från 1721 är de värden som använts till sammanställningen de som uppges före tillägg för 
smuggling. Observera också att råvaruimporten saknas i Stockholms totala tullvärde. 
 
mot 1685. Varken införandet av hel- och halvfriheten, produktplakatet, de 
höjda införselavgifterna eller importförbuden avspeglar sig i den utveckling 
handelsbalanserna speglar för denna period snarare tvärtom, då importen 
efter 1721 steg allt snabbare. Fram till trendbrottet 1735/36 låg ökningen i 
genomsnitt på 6,5 procent per år. Mellan 1735/36 och 1736/1737 steg im-
porten enligt handelsbalanserna med knappt två procent. År 1738 noteras en 
sänkning. 

Trenden enligt handelsbalanserna visar att den svenska importen, exklusive 
de finska stapelstädernas import, fortsatte att stiga fram till efter 1735 då ett 
brott avspeglas. Heckscher menade som ovan nämnts, att det inte var någon 
expansion av importen efter kriget. Handelsbalansernas uppgifter bör därmed 
användas med stor försiktighet. 

Studien av Stockholms utrikeshandel i tolagsjournalerna visar att varken 
importen eller exporten hade samma trend som den nationella. För Stock-
holms del var exporten, mätt i totalt tullvärde, högre både 1730 och 1738 än 
den var 1720. Ett prisfall på den europeiska marknaden under 1730-talet 
tycks alltså lämnat exporten från Stockholm helt opåverkad.3 Importen till 

                                                      
3 Angående prisfallet i Europa, se ex. Heckscher E.F. (1949), del 2:3, diagram XI, XII, XIV. 
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staden visar i sin tur att den hade påverkats redan 1730 av den ekonomiska 
politik som bedrevs. 

Visserligen var troligen importen till Stockholm 1720 högre än den skulle 
ha varit annars på grund av de ryska härjningarna året innan, men det kan 
knappast förklara hela nedgången. Som framkom i kapitel I:1 hade Stock-
holm en befolkningsökning, vilken snarare borde ha bidragit till en ökad 
eller bibehållen import. Åtminstone borde importen 1730 ha kunnat förvän-
tas lega på motsvarande 1720 års nivå. Möjligen skulle den lägre importen 
till Stockholm 1730 och 1738 kunna förklaras av variationer mellan åren. 
Det finns dock inget som tyder på att importen undersökta år skulle vara 
lägre än omkringliggande år. Ett sådant antagande är snarare orimligt, då dels 
det största antalet aktörer som deltog i stadens utrikeshandel under perioden 
1720–1740 återfanns 1730, dels då varken antalet fartyg eller lastkapaciteten 
var lägre varken 1730 eller 1738 än tidigare år.4 

En förklaring till de tydliga trendskillnaderna mellan den nationella nivån 
och Stockholm är att det finns en stor risk att samma varor registrerades som 
import över fler hamnar under 1730-talet. Orsaken är i sådana fall, 1730 års 
förordning vilken innebar att samtliga skepp som anlöpte hamn skulle för-
tullas oavsett om deras last skulle till orten eller ej. Förordningen skulle 
alltså ha kunnat bidra till en ökning av den statistiska bilden av importen till 
landet. 

Möjligen skulle en viss förklaring till skillnaderna också kunna vara att 
Stockholms import i högre grad innehöll textilier, särskilt de sortiment som 
den nya ekonomiska politiken avsåg att begränsa, medan den till andra stä-
der till stor del bestod av ett annat innehåll. 

En fingervisning fås om en jämförelse görs av importen till de städer som 
bedrev utrikeshandel. Överlag talar allt för att importen över Stockholm i 
viss utsträckning hade en annan karaktär än importen i de andra hamnarna 
vid periodens början. Dessutom skiljer varusortimentet betydligt mellan de 
olika städerna, vilket framkommer i tabell 3:1. 1720 stod Stockholms impor-
törer för nästan åttio procent av de specerier, mätt i skålpund, som för-
tullades i landet. Samma år importerades också nästan sjuttio procent av den 
totala mängd tyger, tobak, spannmål oh råvaror som ull, lin och hampa, och 
cirka nittio procent av de drycker och det te av det som förtullades i Sverige. 
Omfånget kan därför vara ett tecken på att vissa aktörer, såsom Gunnar 
Wetterberg menar, mer eller mindre var specialiserade på vissa varor i 
Stockholm.5 

                                                      
4 Angående antalet fartyg och lastkapaciteten, se kapitel II:1: tabell II1:3-4; angående antalet 
aktörer i utrikeshandeln, se Aldman L-A. (2006 b), s. 84–88. 
5 Wetterberg G. (2002), s. 821. 
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Tabell 3:1 Importen av vissa varugrupper 1720, fördelade på Stockholm, 
Göteborg, Norrköping och övriga städer. Kvantitet 
Varugrupper Stockholm Göteborg Norrköping Övriga 

städer1 
Totalt 

Salt (tunnor) 31 579 13 102 1 347 19 975 66 003 
Tobak (skålpund) 786 399 198 050 27 232 148 048 1 159 726 
Tyger (aln) 997 392 238 737 40 223 186 248 1 462 600 
Spannmål2 

(tunnor) 
 

118 940 
 

26 780 
 

121 
 

27 033 
 

172 874 
Specerier 
(skålpund) 

 
932 

 
81 

 
24 

 
139 

 
1 176 

Drycker (Åhm) 8 873 115 162 915 10 065 
Te (skålpund) 1 748 59 10 89 1 906 
Ull (skålpund) 52 000 9 600 2 400 16 000 80 000 
Lin (skålpund) 459 200 129 600 2 400 126 900 718 100 
Hampa 
(skålpund) 

 
1 102 800 

 
103 200 

 
800 

 
193 800 

 
1 400 600 

Källa: Egen bearbetning av Boëthius B. & Heckscher E.F. (1938), s. 352–357. Avrundat. 
Anm. 1: I gruppen ”övriga städer” ingår totalt 16 stycken; Christianstad, Gävle, Halmstad, 
Helsingborg, Kalmar, Karlskrona, Karlshamn, Landskrona, Malmö, Marstrand, Nyköping, 
Strömstad, Uddevalla, Varberg, Visby och Västervik. 
Anm. 2: Råg ingår ej i denna beräkning då uppgiften om mängden saknas i Boëthius och 
Heckschers excerpter för ett flertal städer. Möjligen importerades det ingen råg till dessa 
städer en undersökning av huruvida detta är fallet har dock ansetts ligger utanför detta arbete.  
 

I tidigare forskning hävdas att en förskjutning av utrikeshandeln från 
Stockholm till Göteborg ägde rum under perioden, då Ostindiska kompaniet, 
som tillkom 1731, började bedriva sin handel över Göteborg. Detta trots att 
de flesta delägarna bodde och hade sin verksamhet i Stockholm. I detta fall 
styrde privilegiebrevet varifrån handel skulle äga rum. Det innebar troligen 
att en del av Stockholms utrikeshandel överfördes till Göteborg, varvid Göte-
borgs import steg. Med andra ord skulle Stockholms mindre andel av impor-
ten kunna vara ett utfall av att det skedde en omfördelning mellan de olika 
stapelstäderna.6 

Enligt Ivan Lind bestod Ostindiska kompaniets import av bland annat av 
te, kryddor, siden och andra tyger. Lind menar att Göteborgs utrikeshandel 
steg under perioden och att det särskilt på 1730-talet fanns ett flertal goda 
år.7 Då kompaniet enligt privilegierna tilläts fortsätta importera de varugrup-
per som förbjöds, är det knappast förvånande att Göteborg hade en del goda 
år under 1730-talet, medan Stockholms import sjönk. Detta då Stockholm 
1720 hade importerat det mesta av det te och de textilier som anlände till 
Sverige. Johan Nyström menar att te och textilier dominerade kompaniets 
import.8 Det var alltså några av de produkter som Stockholm importerat 
mycket av 1720 vilka därmed skulle kunna ha förskjutits till att importeras 

                                                      
6 Nyström J.F. (1883), s.5 ff.; Lind I (1923), s. 21. Se också Frängsmyr T. (1990). 
7 Lind I. (1923), s. 25. 
8 Lind I (1923), s. 21, 25; Nyström J.F. (1883), s. 5 ff. 
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via Göteborg. Förhållandet mellan Stockholm och Göteborg tycks dock un-
der hela perioden ha varit att Göteborgs import värdemässigt motsvarade 
runt trettio procent av Stockholms, vilket framgår i diagram 3:2.9 

En rimligare förklaring till Stockholms avvikande trender, förutsatt att 
handelsbalanserna har en viss sanningshalt, är alltså att andra stapelstäder 
ökade sin import. Dessutom tycks det tillkommit fler stapelstäder under pe-
rioden, åtminstone ingår fler i handelsbalanserna under senare år. En kraftig 
ökning av den svenska importen fram till 1736/37 kan dock knappast förkla-
ras ens av detta, inte ens om hänsyn tas till att råvaruimportens värde saknas 
i underlaget för Stockholms totala tullvärde under perioden. Detta då det i 
sådana fall skulle innebära att Stockholm gick från att 1720 stått för cirka 
åttio procent av landets import till att 1738 stå för mindre än hälften. Att 
någon annan stapelstad alternativt att övriga stapelstäder tillsammans skulle 
ha ökat sin import i en sådan omfattning borde i sådana fall avspeglas i 
Boëthius och Heckschers statistisk över importens kvantitativa storlekar till 
olika städer.10 Dessutom tyder utvecklingen inom Göteborgs import på att ett 
sådant utfall är orimligt. 
 
Diagram 3:2 Stockholms och Göteborgs import 1720–1740, mätt i tullvärde, 
dsm. 
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Källa: Egen bearbetning; se tabell B3:2 i kapitel II:6. 
                                                      
9 Sett till det totala tullvärdet för Stockholm respektive Göteborg var förhållandet dem emel-
lan cirka trettio procent. Om istället en summering görs av dessa städers totala tullvärden 
utgjorde Göteborgs import mindre än en fjärdedel av städernas sammanlagda totala tullvärde 
under hela perioden. Se tabell B3:2 i kapitel II:6. 
10 Boëthius B. & Heckscher E.F. (1938). 
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De av Lind betraktade goda åren för Göteborg på 1730-talet visar sig ha 
ett lägre totalt tullvärde än 1720 års import. Utrikeshandeln dit kan därför 
knappast ha bidragit till den ökade import som beskrivs i de svenska handels-
balanserna. Det går dock inte att utesluta att Stockholms import i viss 
utsträckning minskade på grund av att andra städer ökade sin och genom att 
importen av vissa varugrupper försköts till andra städer. Åtminstone kan 
importen av textilier och te ha förskjutits till Göteborg. Kanske är det såsom 
Heckscher påpekar att en lägre import vanligen berodde på att spannmåls-
importen sjönk.11 

Den troligaste orsaken till de vitt skilda trenderna är att handelsbalanserna 
uttrycker en klar överskattning av importen då de upprättades med det klara 
och tydliga politiska budskapet, att stödja manufakturerna genom att minska 
importen till landet. Redan dåtidens aktörer kritiserade uträkningarna och 
bland annat bestod 1726 års kritik i att importen var överskattad medan ex-
porten var underskattad. De handelsbalanser som upprättades från 1720-
talets mitt gjordes under ledning av landets näringsminister (president i 
kommerskollegium), Daniel von Höpkens12, och inte av finansministern 
(president i statskontoret) Sven Lagerberg13. Förfarandet väcker därför miss-
tankar om att det fanns bakomliggande egenintressen som låg till grund för 
sammanställningarna. Jacob von Hökerstedt satt nämligen i ledningen för 
Riddarhusets manufaktur och hade köpt lotter i Alströmers manufaktur året 
innan. Troligen baserade han sina beräkningar på 1721 års sammanställda 
handelsbalans. Sanningshalten i denna handelsbalans kan också starkt ifråga-
sättas, då denna gjorts av Johan Ehrenpreus i syfte att återvinna tullarrendet. 
Ett av hans argument för att återfå tullarrendet var att smugglingen skulle ha 
stigit kraftigt sedan han förlorade detta 1719, vilket han försökte bevisa 
genom 1721 års upprättade handelsbalans.14 

Denna studie visar att Stockholm 1720 dominerade såväl importen och 
exporten till landet, både kvantitativt och sett till det totala tullvärdet. Den 
visar också att de svenska handelsbalanserna under frihetstidens första år-

                                                      
11 Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 650. 
12 Daniel Niclas von Höpkens var president i kommerskollegium, vilket motsvarar dagens 
näringsminister. Det var visserligen landshövding Jacob von Hökerstedt, (även assesor i 
kommersekollegium) som hade gjort beräkningarna men det var von Höpkens som använde 
dem i den näringspolitiska debatten under ex. 1726/27 års riksdag. Både von Höpkens och 
von Hökerstedt hade intressen i manufaktur. von Höpkens var delägare i Vedesvåg och Hö-
kerstedt hade intressen i Allingsås och Barnängens manufaktur. Se ex. Wetterberg G. (2006), 
s. 469, 702. 
13 Sven Lagerberg var president i statskontoret, vilket motsvarar dagens finansminister. Han 
var också riksråd och lantmarskalk från 1723 års riksdag. Se t.ex. Wetterberg G. (2006), 
s. 381, 670, 703. 
14 Arnberg J.W. (1868), s. 21–24; Stråle G.H. (1884), s. 151 ff., 237 ff.; Boëthius B. (1943), 
s. 108, 159; Wetterberg G. (2006), s. 670–674. Se även Boëthius B. & Heckscher E.F. (1938), 
Inledningen. Se också hur egenintressen låg bakom användandet av smuggling som argu-
mentation i kapitel II:2. 
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tionden måste användas med stor försiktighet. Det återstår mycket innan vi 
vet hur utrikeshandeln under denna period gestaltade sig i verkligheten. 

Stockholms import: dess innehåll och ursprung   
Tidigare framgick att Stockholms import 1720 innehållsmässigt skilde sig från 
andra städers och att vissa varugrupper under 1730-talet tycks ha förskjutits 
till Göteborg. En förklaring till varför Stockholms import hade en nedåt-
gående trend kan alltså i viss utsträckning förklaras av ett förändrat produkt-
innehåll. Av 1720 års imports totala tullvärde, exklusive råvaror, utgjorde 
spannmål cirka 48 procent, Textilier och sybehör 25 procent, alkohol 8 pro-
cent, salt 2 procent och övriga varor 17 procent, vilket framgår av tabell 3:2.  

Spannmålen var alltså en dominant varugrupp i importen 1720. Den var 
också markant högre än för de andra undersökta åren, då spannmål utgjorde 
runt trettio procent. Förklaringen ligger troligen i att staden detta år i större 
utsträckning än andra år försåg omlandet med spannmål, då de ryska härj-
ningarna utmed Östersjökusten 1719, hade resulterat i att gårdar och skördar 
bränts ned.15 Visserligen kan det uppfattas som att spannmålsimporten fort-
satte att minska då 1738 års värde var lägre än åtta år tidigare. Den värde-
mässiga skillnaden mellan 1730 och 1738 kan dock anses ligga inom ramen 
för de variationer som normalt fanns, vilket stämmer väl med Åmarks be-
skrivning av spannmålsimporten till Sverige från 1732 och framåt. Heck-
scher menar att dessa variationer troligen berodde på att det inhemska 
skördeutfallet var olika respektive år. 16 

Tabell 3:2 visar att importen av fabricerade textilier ökar för att sedan 
minska. Den enda post som ökar under hela perioden är saltet. Salt låg 1738 
värdemässigt nästan lika högt som importen av dessa textilier. Utvecklingen 
för importen av salt kan knappast – som Carlén och Högberg gör – förklaras 
enbart av produktplakatets införande. Det förklarar knappast varför importen 
av salt till Stockholm steg så kraftigt. Stigningen tycks ha varit kopplad till 
importen av att andra produkter minskade. Möjligen kan den ökade importen 
av salt förklaras av att staden, förutom att bidra till mälarlandskapens behov, 
också stod för en stor andel av den kvantitet salt som skulle till Norrland och 
Finland. I tolagsjournalerna under 1730-talet framkommer också ytterligare 
ett mönster. Under detta årtionde började Stockholms handlande i allt större 
utsträckning agera som mellanhänder i utrikeshandeln med salt. Bland annat 
reexporterades år 1738 drygt 8 000 tunnor salt till hamnstäder såsom Libau, 
Kurland, Windau och Köningsberg, vilket tidigare varit ovanligt.17 
                                                      
15 För vidare diskussion om de ryska härjningarna 1719, se kapitel II:2 samt Hedenstierna B. 
(1943). 
16 Åmark K. (1915), s. 104 ff. Se även Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 645. 
17 Högberg S. (1969), s. 222–223. Se även Carlén S. (1997), kapitel 7; SSA: SER: Stockholms 
stads huvudbok med verifikationer: inkommande tolag 1720 dito 1727, 1730 och 1735; SKA: 
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Tabell 3:2 Stockholms import exklusive vissa råvaror 1720–1738 fördelad 
på olika varukategorier, mätt i totalt tullvärde, i tusentals dsm, samt den 
procentuella andel av tullvärde för importen. 
Varugrupp/årtal 1720 

tullvärde, 
dsm 

1730 
tullvärde, 

dsm 

1738 
tullvärde, 

dsm 

1720 
% 

1730 
% 

1738 
% 

Fabricerade textilier 754 867 578 25  33  25 
Spannmål, gryn, 
ärtor & bönor 

 
1 451 

 
717 

 
707 

 
48  

 
 28  

 
 30  

Vin, sprit, öl 256 191 210 8  7   9  
Salt 58 112 550 2   4  24  
Övrigt 1 517 718 284 17  28  12  
Totalt 2 3 037 2 606 2 330 100  100  100  

Källa: SSA: SER: Stockholm stads verifikationer, inkommande tolag 1720; dito 1730; SKA: 
GIb, Tolag för inkommande 1738. 
Anm. 1: I gruppen övrigt ingår div. varor, även kryddor förutom salt och livsmedel förutom 
spannmål, gryn, ärtor och bönor samt skor. 
Anm. 2: Observera att det är den del av råvaruimport som var befriad från tull eller endast 
skulle betala 1/8 procent i tull som inte är inkluderad i dessa siffror då endast kvantiteten går 
att få fram. Till denna grupp hör bland annat de textila råvarorna. Se kapitel II:2.  
 

I gruppen ”övrigt” ingår en mängd produkter. Som för spannmål varierade 
utvecklingen mellan åren. Bland de varugrupper som påverkades mest under 
1730-talet fanns exempelvis choklad, speglar och puder. Som framgår av 
tabell 3:3 saknades puder helt som importvara 1738, andra varugrupper hade 
minskat betydligt och ytterligare andra hade ökat. 

Trots att kaffe belades med högre tull 1735 fortsatte importen att stiga. 
Den fortsatta ökningen stämmer också väl överens med att också importen 
av tillbehör såsom kaffekoppar, kaffekvarnar etc. fortsatte under hela perio-
den. Importen av te hade däremot minskat betydligt mellan 1730 och 1738. 
Denna nedgång skulle kunna hänföras till 1735 års extra påslag med 16 öre 
smt per skålpund som teimporten fick. Möjligen kan tullökningen ha på-
verkat efterfrågan som resulterat i en efterfrågeförändring mellan te och kaffe i 

 
Tabell 3:3 Utvecklingen för ett urval av produkter från gruppen ”övriga 
varor” som importerades till Stockholm 1720–1738, mätt i totalt tullvärde, 
hundratals dsm. 
 1720 1730 1738 

Socker och sirap 776 1 091 1 453 
Kaffe 68 182 189 
Te 27 259 3 
Choklad 70 10 11 
Speglar 45 41 9 
Puder 16 <0,5 0 

Källa: se tabell 3:2 
                                                                                                                             
Stadens verifikationer ser. G1b tolagsjournaler för inkommande 1738. Observera att 
nederlagsalt ej ingår i tabellens sammanställning. 
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Stockholm i slutet av 1730-talet. Troligare är dock att en stor del av förklar-
ingen till nedgången ligger i att te, till skillnad mot kaffe, börjat importeras 
via Göteborg sedan det ostindiska kompaniet etablerat sig där 1731. Lind 
påpekar att kompaniet var mer intresserad av te än kaffe, och att mer än nittio 
procent av dess te återutfördes, det vill säga såldes till andra länder. Medan 
kaffe hämtades från andra europeiska hamnar, exporterade det svenska ost-
indiska kompaniet te till dem.18 Det är därför rimligt att en del av det te som 
stannade i landet såldes vidare till Stockholm. 

Importen av socker och sirap däremot steg, och 1738 importerades för 
drygt 87 procent mer, mätt i tullvärde, än arton år tidigare. Redan 1730 im-
porterades mer än fyrtio procent mer socker och sirap till staden och mellan 
1730 och 1738 steg importen värdemässigt med ytterligare 33 procent. Av 
intresse att notera i detta sammanhang är att trots att cirka tre fjärdedelar av 
det socker och sirap som anlände 1720 och 1730 och än mer 1738 gick till 
stadens sockerbruk betraktades det aldrig tullmässigt som en råvara; inte ens 
efter 1734 års importförbud på raffinerat socker. Det är alltså den stigande 
produktionen hos Stockholms sockerbruk som till största del står för att det 
totala tullvärdet på socker och sirap ökade under perioden. I vilken utsträck-
ning som importförbudet på raffinerat socker verkligen påskyndade utveck-
lingen, vilket Klas Rönnbäck anser återstår dock att utforska. Importen av 
raffinerat sockret hade redan dessförinnan minskat betydligt.19  

I tabell 3:2 framgick att även importen av grupperna fabricerade textilier 
och alkohol var värdemässigt högre 1730 än 1720 för att sedan åter sjunka 
till 1738. Trots den hårda ekonomiska politiken under 1730-talet med tull-
höjningar och importförbud, visar det sig att Stockholms import av fabricerade 
textilier fortfarande 1738 uppgjorde en fjärdedel av det totala tullvärdet 
(exklusive råvaror). Däremot visar det sig att denna varukategori låg cirka 23 
procent under 1720 års nivå. Fabricerade textilier hade därmed minskat både 
i förhållande till 1730 års och 1720 års nivå. 

Ett förvånande resultat är att fabricerade textilier hade ett högre totalt tull-
värde 1730 än 1720, även om uppgången tycks ha varit tillfällig. Troligen 
berodde denna stigning på stadens befolkningsökning. Det innebär att 1720-
talets ekonomiska politik med bland annat införandet av produktplakatet och 
                                                      
18 Lind I. (1923), s. 23. Om Stockholm hade kvar ungefär samma konsumtionsnivå av te 1738 
som 1730 bör mellan 20 000–25 000 skålpund kommit från Göteborg. Om 90 procent av det 
som anlände gick på reexport, tyder Linds siffror för importen 1735 att det ska ha återstått 
cirka 34 060 skålpund. Efter att ha fyllt Stockholms behov, skulle det innebära att konsumtio-
nen av te låg på cirka 0,4 kg/invånare i båda städerna, vilket är ett rimligt antagande. Dess-
utom var ägarna till kompaniet bosatta i Stockholm och bedrev handelsverksamhet där. Det 
första ostindiska skepp återvände till Göteborg hösten 1733,och före detta år kan knappast 
kompaniet ha påverkat Stockholms utrikeshandel. Se Arnberg J.W. (1868), s. 54; Müller L. 
(2004), s. 238–240. 
19 Gerents S. (1951), s. 270–271; Rönnbäck (2007), s. 125. I stort sett allt socker som importera-
des till Stockholm före 1730 och 1738 uppges endast som socker. Det är dock knappast troligt 
att Stockholms sockerbruk, som stod för över nittio procent av den kvantitet som importerades, 
skulle ha importerat raffinerat socker. 
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avgiften till landshjälpsfonden inte slagit igenom när det gäller importen av 
fabricerade textilier åtminstone sett till det totala tullvärdet. En tolkning 
skulle kunna vara att befolkningsökningen var större än den befolkning som 
stadens hantverkare och manufakturister hade möjlighet att producera för. 

Ett sätt att utröna i vilken utsträckning den textila importens sammansätt-
ning påverkades av den ekonomiska politiken är att närmare undersöka var-
ifrån tygerna anlände. Såväl Sven-Erik Åström som Cornelia Meyer-Stoll 
menar att det förekom en geografisk specialisering inom utrikeshandeln i 
slutet av 1600-talet. Enligt Meyer-Stoll innebar den geografiska specialise-
ringen vanligen att köpmännens sortiment kom att koncentreras till ett urval 
av produkter.20 Det tycks som det fanns en trend åtminstone bland köpmän i 
Östersjön. Det saknas dock information om i vilken utsträckning också 
svenska utrikeshandlare var eller kom att geografiskt specialisera sig från 
frihetstidens början. Om det fanns geografiskt specialiserade handlande kan 
förlusten av Östersjöprovinserna i kombination med omläggningen av den 
ekonomiska politiken ha resulterat i omställningsproblem, särskilt för den 
utrikeshandel som var specialiserad på Östersjöområdet.  

Möjligheten att importera påverkades av produktplakatets införande 1724 
och dess förstärkning 1726. Varornas tillverkningsort blev avgörande för på 
vilka fartyg de fick fraktas och tullen blev beroende av om fartygen klassades 
som hel-, halv- eller ofria. Det möjliga utfallet av de förordningar och för-
ändringar som bör ha påverka kostnaderna för importörerna under perioden 
1720–1738 har beräknats dels för Holländskt kläde, dels för Schlesien kläde 
tillverkat i Schlesien i dag beläget i Polen vid tyska gränsen.21   

Bilden av de tyger som anlände till Stockholm efter det stora Nordiska 
kriget innehöll ett brett sortiment. Den största andelen av de tyg som anlände 
utgjordes snarast av tyger ämnade för en annan marknad än adel och sam-
hällets välbeställda. 1720 importerades drygt 200 olika sorters tyg till Stock-
holm, om inte hänsyn tas till olika kvalité.22 Av dem kom nästan 130 stycken 
från Östersjöhamnar och cirka 90 från hamnar i Nordsjöområdet. Endast 14 
sorter importerades från båda regionerna.23 Det tyder på att åtminstone de 
olika hamnarna hade specialiserat sig på olika sortiment. Såväl Åström som 
Heckscher beskriver att de engelska tygerna köptes via mellanhänder vanli-
gen från de nordtyska eller polska hamnarna.24 Om importörerna tidigare 
enbart handlat via tyska mellanhänder bör de alltså ha blivit tvungna att byta 
hamnar i samband med att produktplakatet förstärktes om de ville ha tillgång 

                                                      
20 Se Åström S-E. (1963), s. 172–178; Meyer-Stoll C. (1988), s. 25, 115–117. Meyer-Stoll 
visar också att det i början av 1680-talet var relativt sällsynt bland ”köpmännen” i Lübeck att 
dessa handlade med fem länder eller fler. Mer än 90 procent handlade med maximalt fyra 
länder och drygt 65 procent handlade enbart med ett land. 
21 Se kapitel II:1. 
22 För definition av ordet kvalité, se kapitel I:4, Den samlade importen. 
23 SSA: SER: Stockholm stads verifikationer, Inkommande tolag 1720. 
24 Åström S-E. (1963), ex. s. 68, 76. 
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till samma kategorier av tyger som tidigare. De kan dock istället ha valt att 
byta till likvärdiga produkter av ett högre eller lägre värde, vilket kan ha 
påverkat det totala tullvärdet. För ett studium av handelns kvantitativa rikt-
ning är det därför missvisande att använda tullvärdet. Därför används den 
mängd aln som anlände från respektive regioners hamnar som ett mått. Att 
den ekonomiska politik som bedrevs gav effekt på utrikeshandeln med texti-
lier framgår tydligt i tabell 3:4. 

Någon större förändring tycks dock knappast ha skett 1727 vad gäller ut-
rikeshandelns riktning. Produktplakatets införande tycks åtminstone kortsiktigt 
ha fått en mildare effekt på importen av tyger än på salt som beskrevs ovan. 
Då importen av tyger 1727 (se kapitel II:6, tabell B4:1) var något lägre än 
tidigare, är det dock svårt att dra några direkta slutsatser annat än att det 
möjligen fanns en marginell förskjutning. För att kunna dra bättre slutsatser 
behövs en djupare undersökning av själva innehållet. Däremot går det att dra 
vissa slutsatser efter 1727, då alltmer av tygerna importerades från Nordsjön 
vilket framgår i tabell 3:4. Fram till 1730 hade tyger från Östersjöhamnar 
dominerat importen, men från detta år hade skillnaden mellan de båda regio-
nerna nästintill utjämnats. Tullvärdet visar att hamnarna runt Nordsjön till 
och med hade ett högre värde 1730 än samtliga Östersjöhamnar hade till-
sammans. År 1738 är förhållandet mellan de olika regionerna nästintill omvänt 
oavsett hur det mäts.25 

Stormaktsväldets fall och den ekonomiska politik som fördes från mitten 
av 1720-talet, påverkade importen av tyger. Då landshjälpsavgiften var lika 
stor för båda regionerna, kan den knappast ha haft någon effekt. Eftersom 
det var först 1727, när produktplakatets förstärkning började gälla, är det 
troligt att det var svårare att kringgå förordningen från detta år. Under 1730-
talet bidrog tullhöjningarna till att allt mindre tyg importerades, samtidigt 
som allt mer hämtades från Nordsjön. Det går alltså att hävda att den 
svenska ekonomiska politiken gynnade exportörerna i Nordsjöregionen.  

Det kan därmed konstateras att även om importen av fabricerade textilier 
exklusive råvaror 1738 fortfarande utgjorde en fjärdedel av Stockholms import 
 

Tabell 3:4 Den procentuella fördelningen av de tyger som importerades 
1720–1738, fördelade på Östersjö- respektive Nordsjöhamnar i 1720–1738, 
mätt i procent av den totala kvantiteten, alnar. 
Årtal/Import från 1720  

% 
1727 

% 
1730 

% 
1738 

% 

Östersjöhamnar 78 77 53 39 
Nordsjöhamnar 22 23 47 61 
Summa 100 100 100 100 

Källa: Se tabell B3:3 i kapitel II:6. Observera att Hamburg ingår i Nordsjöhamnar, då deras 
fartyg gick ut genom Elbe. 
                                                      
25 Se kapitel II:5 och tabell B3:3 i kapitel II:6. 
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Tabell 3:5 Importen av fabricerade textilier fördelad på tyger, andra vävna-
der, kläder & sybehör, 1720–1738, mätt i tullvärde, tusentals dsm, samt 
procentuell andel av tullvärdet. 
 1720 

tullvärde 
1730 

tullvärde 
1738 

tullvärde 
1720 

% 
1730 

% 
1738 

% 

Tyger  626,0 608,0 549,5 83,0 70,0 95,0 
Andra vävnader 39,0 175,0 0,5 5,0 20,0 <0,1 
Kläder & sybehör 89,0 84,0 28,0 12,0 10,0 5,0 
Summa  754,0 867,0 578,0 100,0 100,0 100,0 

Källa: Se tabell 3:2.  
 
hade något förändras. Om det textila innehållet exklusive råvaror till Stock-
holm delas upp i fler nivåer framträder en förändring av den textila impor-
tens struktur dit, vilket framgår av tabell 3:5. Det är dock ingen tvekan om 
att tyger var den dominerade posten inom denna import under hela perioden. 
Däremot visar det sig att medan tyger samt kläder & sybehör hade minskat 
redan 1730 hade gruppen andra vävnader ökat fram till detta år. Med andra 
vävnader avses ”färdigskurna tyger” avsedda för sömnad i landet samt tyger 
för bosättningsändamål. Av det totala tullvärdet för gruppen kläder & sybehör 
utgjorde olika typer av band mer än sextio procent.  

Det var framförallt kläder och band som stod för 1738 års värdemässiga 
minskning, medan andra sybehör i stort sett behöll sitt värde, en viss ökning 
emot tidigare kan dock skönjas. Bakom 1730 års ökning av andra vävnader 
låg att det inkom mer ”färdigskuret” tyg detta år än övriga år. Det sista året 
hade importen av andra vävnader nästintill upphört. Det nya regelverket 
påverkade alltså den textila importens innehåll.  

Det nya regelverket påverkade alltså den textila importens innehåll.  
Även om en diskussion angående tröjor och mössor kan kännas lite udda 

har den relevans för undersökningen då överflödsförordningarna förutom 
införselförbud också innehöll förbud mot denna konsumtion för vissa sociala 
grupper. Importen av trikåer var också något som man politiskt ville stävja. 
Något egentligt förbud att importera trikå fanns inte före 1735 års förordning 
såsom det fanns för andra typer av kläder exempelvis halsdukar. Halsdukar 
försvann i princip i samband med att importen av dem förbjöds. När det 
gäller andra stickade plagg såsom tröjor och mössor påminner importen för-
ändringar under perioden, snarare på överflödsförordningar betydelse när det 
gäller att begränsa konsumtionen för vissa grupper. 

I tabell 3:6 framgår att mängden tröjor som importerades till Stockholm 
efter det Stora nordiska kriget var ganska liten, mindre än tvåhundra stycken. 
Den begränsade mängden tyder på att det nog var sällsynt att de sociala 
grupper som förbudet omfattade överhuvudtaget köpte tröjor som importe-
rats. Samtidigt var den obetydliga mängden som anlände till Stockholm 1720 
förvånansvärt låg då regarntröjor tillhört de mest populära under 1600-talet, 
något som i viss utsträckning kan iakttagas också efter kriget. Mängden som 
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Tabell 3:6 Antalet mössor samt tröjor 1720–1738 som importerades till 
Stockholm. 
 1720 1727 1730 1738 

Regarntröjor 171 12 12 0 
Ulltröjor 6 36 0 0 
Andra tröjor, silke, krinolin 
barn (underfodrad) 

 
6 

 
4 

 
0 

 
0 

Totalt antal tröjor 183 52 12 0 
     
Regarn mössor 1 170 x 4 146 0 
Ullmössor 1 929 x 15 486 816 
Bomullmössor 0 x 247 1 362 
Filtmössor 480 x 1 548 2 754 
Övriga mössor 781 x 807 67 
Totalt antal mössor 4 382 x 24 886 4 999 

Källa: Se tabell 3:2 samt: SSA: SER: Stockholms huvudbok med verifikationer: Inkommande 
tolag 1727.  
Anm. Jämför gärna med att det under 1690 slut importerades över fyrahundra tröjor till 
Stockholm. SSA: SER: Stockholms huvudbok: Inkommande tolag 1690. 

 
som importerades hade dessutom sjunkit med över nittio procent sju år senare, 
det vill säga 1727. Det dröjde dock till efter 1730 början innan importen 
hade upphört, det vill säga den hade upphört redan innan förordningen som 
förbjöd importen av dem kom. Man kan undra över varför förbud för landets 
lägre befolkningsskikt att bära regarntröjor överhuvudtaget infördes då 
importen var mycket ringa. Möjligen var förordningen ett sätt att förebygga 
att andra grupper började konsumera dessa tröjor då andra slutade. Medan 
regarntröjorna minskade steg till en början importen av ylletröjor, men även 
de och andra tröjor slutade importeras under 1730-talet. I detta fall skulle 
förbudet som infördes efter 1728 kunna förklara varför ulltröjor saknades 
helt i 1730 års import. Detta då importen av ulltröjor hade stigit 1727 för att 
efter 1728 års förbud helt försvinna. 

Än tydligare blir det när importen av mössor undersöks. 1720 dominerade 
ull- och regarn som material i de mössor som anlände till staden.26 Sett ut-
ifrån mössor, vilka undantogs från 1728 års konsumtionsförbud, visar detta 
exempel på att mössor av regarn och ull importerades allt mindre under 
1730-talet. Istället var det andra importerade stickade material som det im-
porterades alltmer av. I detta fall var det bomullsvaror som alltmer efter-
traktades, men än mer steg dock efterfrågan på filtmössor. En viss förklaring 
till utvecklingen sammanhänger troligen med utrikeshandelns successiva 
övergång till Nordsjöhamnar, varmed också nya varugrupper introducerades 
i Stockholm. Både bomulls- och filtmössor anlände främst från dessa hamnar. 

Effekten av importförbud på de färdigsydda kläderna, först regarns- och 
ylletröjor 1728, och sedan 1731 på många andra kläder samt sybehör, påver-
kade importen av dessa varugrupper. Det var främst färdigsydda kläder, 
                                                      
26 ”halvylle.” Se vidare kapitel II:3. 
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såsom livstycken, klänningar och skjortor som importerades i mindre ut-
sträckning, 1738. Trots förbuden mot sidenband försvann de dock aldrig helt 
som importvara. Orsaken var troligen att banden bland annat behövdes i 
samband med färdigställande av kläder, dels till dekoration, dels till att dölja 
sömmar. Enligt Cecilia Anner var det sistnämnda en vanlig sömnadsmetod 
under tidigmodern tid.27 Även om hänsyn tas till att färdigsydda kläder troli-
gen kunde smugglas lättare än tyger är det knappast troligt att det skedde i 
större mängd. Det är mer troligt att mycket kompenserades genom att kläder 
syddes färdiga av en skräddare i landet. Den fortsatta importen av band tyder 
också på det. Ett annat tecken är att det efter 1720 förekom import av ”fär-
digskurna” tyger, till exempel klänningar. Det var också denna kategori som 
återstår i 1738 års import, medan andra färdigskurna tyger, exempelvis till 
handdukar och annat vilket kan kategoriseras som textila bosättningsvaror, 
hade upphört.  

En annan färdigsydd produkt var näsdukar. Näsdukar är också ett typ-
exempel på hur den ekonomiska politiken kom att påverka utrikeshandelns, 
både vad avser handelspolitiken och vad avser de överflödsförordningar som 
infördes, vilket framgår i tabell 3:7. I samband med att 1735 och 1736 års 
överflödsförordningar där också införselförbud ingick visar det sig att näs-
dukar av siden försvann nästintill helt, vilket därmed kan kopplas direkt till 
förordningen. Visserligen köptes sidennäsdukarna troligen främst av de mer 
välbärgade i samhället, men näsdukar vävda av andra material användes och 
köptes också av många andra sociala grupper, vilket framgår av kvantiteten 
som importerades och då specifikt den kraftiga uppgång som skedde fram till 
1730-talets början. Den kraftiga uppgången följdes av en än kraftigare ned 
gång 1738, då importen av de flesta sorter hade upphört helt och endast två 
dussin totalt importerades. De mest populära näsdukarna vid 1720-talets 
början var de tillverkade av bast, åtminstone sett utifrån mängden som im-
porterades. Sju år senare hade linnenäsdukarna större andel av importen än 
de av bast. Samma år hade även bomullsnäsdukar börjat slå igenom och tre 
år senare var importen av dem större än linnenäsdukarna, däremot var bast-
näsdukarna återigen de mest populära 1730. Importen av bastnäsdukar tyder 
på att dessa köptes av ett bredare socialt skikt och att nedgången 1738 var ett 
resultat av de överflödsförordningar som införts. Än tydligare blir det då det 
framgår att bakom det ena dussinet som fortfarande importerades 1738 stod 
sidennäsdukar som kungen genom en adelsman importerade. Det var också 
en adelsman som importerade det andra dussinet vars råvaruinnehåll dock är 
okänt. Att döma av tullvärdet per näsduk tycks det dock ha varit näsdukar av 
linne. 
                                                      
27 Jag vill tacka Cecilia Aneer (februari 2005), doktorand vid Institutionen för Hushållsveten-
skap vid Uppsala Universitet, för informationen om att band både användes som hjälpmedel 
för att dölja sömmar och för dekoration vid klädsömnad under 1600- och 1700-talet. Att band 
användes som dekoration på framförallt kvinnliga kläder framgår av Rangström L. (1997), 
s. 174.  
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Tabell 3:7 Antalet importerade näsdukar till Stockholm 1720–1738 fördelat 
på material. 

Näsdukar i 1720 1727 1730 1738 
Siden 1 073 992 987 12 
Halvsiden 786 799 744 0 
Bomull 150 457 1 516 0 
Bast 1 261 1 036 2 032 0 
Linne 712 2 151 1 340 0 
Övriga 420 113 555 12 
Totalt 4 402 5 548 7 174 24 

Källa: Se tabell 3:2 och 3:6. 
 

Det är därför rimligt att anta att den ökade importen av andra vävnader 
och andra textila varor 1730 hörde ihop med stadens befolkningsökning och 
att det var inflyttningen till staden som framförallt bidrog uppgången. Som 
framgått resulterade befolkningsökningen däremot varken i att importen av 
tyger eller kläder & sybehör till en värdemässig ökning utan snarare tvärtom. 
Det tycks alltså som om den ekonomiska politiken hade gett viss effekt redan 
1730, möjligen hade den inhemska produktionen stigit redan under 1720-talet. 

Generellt sett var dock både gruppen andra vävnader och gruppen kläder 
& sybehör små poster under perioden och fokus i den resterande avhand-
lingen kommer därför ligga på importen av tyger. Det var också i första hand 
de importerade tygerna som åtminstone politiskt sett skulle substitueras med 
inhemska tyger.  

Sammanfattningsvis tyder mycket på att det nya regelverket fick effekt re-
dan under 1720-talet. Trots den allt intensivare satsningen på att begränsa 
och förhindra import av tyger under 1730-talet var importen värdemässigt 
ganska omfattande. Nedgången 1738 skulle möjligen kunna tolkas som en 
effekt av att vissa tyger började föras in via Göteborg, möjligen i kombination 
med ett ökat utbud av inhemskt siden. En troligare orsak är den förskjutning 
av utrikeshandeln som skedde framförallt efter 1727 mellan Östersjön och 
Nordsjön. Till skillnad emot tyger i slutet av 1730-talet påverkades dock de 
andra textila kategorierna värdemässigt betydligt mer. Importen av andra 
vävnader hade i stort sett upphört. Kläder & sybehör importerades 1738 till 
en tredjedel av 1720 års totala tullvärde, varav sybehör stod för den största 
andel. Tydligt var dock att medan både kläder och band sjönk tyder den 
något högre importen av andra sybehör såsom nålar, tråd etc. liksom det 
förhållandet att ”färdigskurna” tyger till kläder fortsatte anlända på att dessa 
varor färdigställdes i landet. 

Råvaruimporten  
Råvaror som var befriade eller endast betalade 1/8 procent i tull har måst 
exkluderats i beräkningar av importens totala tullvärdet till Stockholm, efter-
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som tullvärdet endast sällsynt uppgavs i tolagsjournalerna.28 Dessa råvaror 
anges endast i kvantiteter, vilket skiljer dem gentemot andra råvaror, såsom 
socker som gick till raffinering, där informationen om tullvärdet ingår.  

Av de råvaror som saknade tullvärde utgjorde hampa 1720 den kvantita-
tivt största posten, vilket framgår av tabell 3:8. Textila råvaror utgjorde 
mindre än en tredjedel och tobak cirka en åttondel. Tio år senare hade im-
porten av samtliga dessa kategorier stigit och tillsammans importerades 
drygt en femtedel mer. Den största ökningen skedde dock under 1730-talet. 
Kvantiteten 1738 var mer än sextio procent högre än åtta år tidigare. Förhål-
landet mellan importerad av hampa och de andra råvarorna hade förändrats 
markant. Skillnaderna hade nästintill hade utjämnats helt. 

Tanken bakom införandet av hel- och halvfriheten samt införandet av 
produktplakatet ska bland annat ha varit att stimulera skeppsbyggnationen 
varför importen av hampa kunde förväntas stiga redan under 1720-talet, men 
den steg endast marginellt. Istället var det de andra råvarugrupperna som 
ökade betydligt. Medan importen av hampa steg med cirka två procent under 
1720-talet, ökade importen av tobak med drygt tjugo och de textila råvarorna 
inklusive färg med drygt femtiosex procent. Under 1730-talet var det främst 
tobak och de textila råvarorna som steg kraftigast. Medan importen av 
hampa, som användes både till att tillverka rep och segelduk, steg med in-
emot 24 procent ökade importen av textila råvaror inklusive färgämnen med 
drygt 48 procent. Hur stor andel av hampan som användes vid fram-
ställningen av rep respektive segelduk eller andra tyger av hampa är dock 
svårt att avgöra.  

Den kraftiga ökningen av tobaksråvaran är dock i viss utsträckning fiktiv, 
eftersom vem som hade rätt att få sin bladtobak definierad som råvara tycks 
ha förändrats under perioden. Medan det 1720 endast var två av importörer-
na som fick tullättnader för denna råvara, visar det sig att arton år senare fick 

 

Tabell 3:8 Viss råvaruimport till Stockholm 1720–1738, mätt i skeppspund 
(sku) avrundat till heltal samt den procentuella andelen av de som betalade 
1/8 % i tull. 

Kategori råvara 1720 
sku 

1730 
sku 

1738 
sku 

1720 
% 

1730 
% 

1738 
% 

Hampa 3 010 3 083 3 812 57 48 36 
Tobak 707 857 3 044 13 13 29 
Textila råvaror 
och färgämnen 

 
1 585 

 
2 476 

 
3 667 

 
30 

 
39 

 
35 

Källa: Se tabell 3:2 
Anm. Observera att uppgifterna i tabell 3:1 för Stockholms del stämmer dåligt med Boëthius B. 
& Heckscher E.F. (1938) för ex. hampa och ull. Handelsstatistiken har lägre värden för dessa 
poster, medan lin stämmer helt med de egna framtagna beräkningarna. Importen av hampa var 
enligt tolagsjournalerna 253 sku mer och för ull 12 sku mer. 

                                                      
28 För vidare diskussion angående råvarorna i tolagsjournalerna, se kapitel II:2.  
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samtliga importörer av bladtobak denna tullättnad. 1738 hade det alltså ingen 
betydelse om importören själv bedrev ett ”tobaksspinneri” eller en ”tobaks-
fabrik” eller inte, såsom kravet tycks ha varit det första året. Det är därför 
svårt att avgöra i vilken utsträckning som det verkligen låg en produktions-
ökning bakom importens utveckling utan en fördjupad undersökning. Då en 
undersökning av tobakstillverkningen ligger utanför syftet med detta arbete 
lämnas ämnet över till framtida forskning. 

Tydligt är dock att importen av de textila råvarorna och textila färgämnen 
sammantaget steg under perioden. Från att ha utgjort 30 procent av råvaru-
importen 1720 utgjorde de textila råvarorna runt 37 procent det sista året. 
Mängdmässigt hade importen av dessa råvaror mer än fördubblats mellan 
1720 och 1738. Importförbuden och de differentierade tullsatserna hade up-
penbarligen haft effekt.  

Slutsatser 
Syftet med detta kapitel var att undersöka hur utrikeshandeln anpassade sig 
till den nya ekonomiska politiken under frihetstidens första årtionden. Det är 
inget tvivel om att Stockholm 1720 dominerade både vad gäller exporten och 
importen till landet. Därefter råder en viss tveksamhet över om andra stapel-
städer ökade sin import och minskade sin export i den utsträckning som då-
tidens handelsbalanser ger ett intryck av. Trots justeringar för de tydligt 
tendentiösa inslag som fanns i de första årtiondenas upprättade handels-
balanser och trots att de finska hamnarna har exkluderats visar handelsbalan-
serna en uppåtgående trend för importen fram till 1730-talets mitt. 
Stockholms import visar däremot en nedåtgående trend redan från 1730. I 
kapitlet har dock framgått att det saknas underlag för slutsatsen att andra 
städers import skulle ha stigit i den utsträckning som krävdes för att kom-
pensera nedgången och genom jämförelsen med Göteborgs utveckling visar 
det sig att även importen dit sjönk över perioden som helhet. Däremot fanns 
en uppenbar förskjutning när det gäller importen av te under 1730-talet, vilket 
kan förklaras med att Ostindiska kompaniets fartyg under 1730-talet anlände 
till Göteborg.  

Fabricerade textilier hade en relativt stor andel av importen under hela 
perioden, mätt i totalt tullvärde. Andelen var fortfarande 1738 relativt omfat-
tande men sett till det totala tullvärdet visar det sig att importen hade 
värdemässigt minskat under samtliga år. Spannmål var den klart största posten 
i början av undersökningen. Den stora mängden 1720 tyder på att spann-
målen gick till de människor som drabbats av de ryska härjningarna året 
innan. Importen av salt, kaffe samt socker och sirap ökade under perioden. 
Av de råvaror som saknade angivelse om tullvärde visar det sig att hampa 
som dominerat denna del av importen 1720 endast i mindre utsträckning 
steg, trots att hampa användes vid tillverkning av rep och segelduk. Sats-
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ningen på skeppsbyggnad avspeglas alltså endast i begränsad utsträckning av 
importen av hampa. Däremot steg tobaksråvaran liksom att de textila rå-
varorna ökade markant och 1738 var dessa var för sig nästintill på samma 
nivå som importen av hampa. Åtminstone till viss del kan den kraftiga ökning-
en av tobak förklaras med en förändrad policy. 1720 var det bara ”tobaks-
fabrikörerna” som fick tullättnaderna, medan alla importörer av bladtobak 
fick tullättnader 1738. Det är inte något tvivel om att importförbuden och de 
differentierade tullsatserna hade haft effekt.  

En av de varugrupper som bidrog till det lägre totala tullvärdet för Stock-
holms import 1738 var alltså fabricerade textilier. Trots minskningen ut-
gjorde fabricerade textilier fortfarande en fjärdedel av stadens import vid 
periodens slut. Satsningen på att minska importen av tyger som kunde till-
verkas inom landet var omfattande. Nedgången 1738 skulle därför kunna 
tolkas som en effekt av ett ökat utbud av inhemska tyger. En annan skulle 
kunna vara att den förskjutning av utrikeshandeln som skedde framförallt 
efter 1727 påverkade tullvärdet. Utrikeshandeln försköts från Östersjön till 
Nordsjön. Efter förlusten av Östersjöprovinserna hade handelspolitiken ut-
formats för förbättrade förutsättningar för handel med Västeuropa. Denna 
utformning resulterade också i att Östersjön dominans vad gäller handel med 
textilier bröts redan 1730 och åtta år senare var det Nordsjön som domine-
rade denna handel. Denna utveckling visar tydligt att tullpolitiken, inklusive 
hel- och halvfriheten, i kombination med produktplakatet verkligen var ett 
effektivt sätt att styra om utrikeshandeln. 

Fabricerade textilier bestod av de tre undergrupperna tyger, andra vävnader 
samt kläder och sybehör. Av dessa var posten tyger den klart största under 
hela perioden och 1738 stod denna post för 95 procent. Den näst störst 
posten 1720 var kläder och sybehör. 1730 däremot importerades andra väv-
nader, det vill säga ”färdigskurna tyger” och textilier för bosättningsändamål, i 
betydligt större omfattning än tidigare för att 1738 nästintill ha upphört. 
Kvar fanns bara ”färdigskurna tyger”. Allt mindre färdiga kläder importe-
rades under perioden. De ersattes i viss utsträckning med ”färdigskuret” tyg 
redan från slutet av 1720-talet. Importen av det ”färdigskurna tyget” med-
förde en viss ökning av andra sybehör än band. Trots att band var en viktig 
del vid hopsyningen av tyger under perioden sjönk importen av dessa varor 
till och med under 1720-talet. Införselförbuden på 1730-talet bidrog troligen 
till den fortsatta minskningen, men importen upphörde aldrig trots förbuden. 
Då båda kläder & sybehör samt andra vävnader stod för en relativt 
begränsad del av fabricerade textilier kommer undersökningen fortsättnings-
vis avgränsas till importen tyger. För att kunna fastställa i vilken utsträckning 
handelspolitiken påverkade importen av tyger behövs en mer detaljerad 
undersökning. Förskjutningen av handeln borde rimligen ha påverkat tyg-
importens innehåll. 
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KAPITEL I:4 

Regelverket och Stockholms import inom 
textil sektor 

 
Inledning 
I föregående kapitel behandlades utrikeshandelns anpassning till den nya 
lagstiftningen. Stockholms import studerades då ur olika perspektiv med 
fokus på relationer till den textila importen. I detta sammanhang visades att 
tullpolitiken och produktplakatet resulterade i att Östersjöhandelns dominans 
vad gäller Stockholms import av textilier bröts 1730. Då handeln med texti-
lier 1720 i de olika regionerna i stor utsträckning var specialiserad på olika 
sortiment bör denna förskjutning ha lett till att produktinnehållet förändra-
des. Det framgick också att tyger stod för den klart största andelen av de 
textilier som importerades. I detta kapitel kommer därför en mer detaljerad 
studie göras angående hur handelspolitiken påverkade importen av tyger.  

Syftet med detta kapitel är alltså att studera på vilket sätt handelspolitiken, 
det vill säga främst tullpolitikens och produktplakatets införande, påverkade 
importen av tyger såväl kvantitativt som dess produktmässiga sammansätt-
ning 1720–1738. 

Kapitlet inleds med en övergripande studie av relationen mellan olika kate-
gorier av tyger och deras utveckling i förhållande till handelspolitiken under 
perioden. Därefter kommer tygerna att behandlas utifrån den råvara som 
respektive tyg var vävt av. Vilka specifika tyg som förts till respektive grupp 
och motiveringen till varför just till denna grupp behandlas ingående ges i 
avdelning II: 3. De kategorier som används i det följande är bomullstyg, 
linne, ylle, kläde, siden, samt ”övriga tyger”. Kapitlet är efter en övergripan-
de beskrivning indelat så att varje kategori undersöks för sig. De mer detalje-
rade studierna inleds med en analys av bomullstyger och därefter kommer 
avsnittet om linne. I nästföljande avsnitt studeras ylle innan kläde respektive 
siden studeras. Vidare berörs – mycket kortfattat – importen av övriga tyger. 
Därefter undersöks också importen av färgade och mönstrade tyger. Kapitlet 
avslutas med slutsatser. 

Samtliga undersökningar i detta kapitel bygger i huvudsak på Stockholms 
tolagsjournaler för åren 1720, 1727, 1730 samt 1738. Som underlag för 
framställningen finns också mindre omfångsrika undersökningar av andra år, 
vilket beskrivs mer ingående i kapitel II:2. Främst används dock 1735 års 
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import av tyger som ett komplement. I denna analys ingår all import av de 
tyger som anlände till staden och som i kapitel I:3 ingick i gruppen tyger. 
Fokus i detta kapitel ligger på en studie av den kvantitet tyg som importera-
des. Den analyseras ur olika perspektiv.  

Importen av tyger 

Den samlade importen 
Det var en relativt stor mängd olika sorters tyger som importerades under 
perioden 1720–1738. Tygets namn och kvalité, samt ofta den basråvara som 
använts står angivet i tolagsjournalerna. Ibland har det dock krävts uppgifter 
från andra källor eller litteratur med textilvetenskaplig inriktning för att fast-
ställa råvaruinnehållet.1 Hur ett tyg och dess kvalité definieras utgår från 
faktorer som vävteknik, mönster, färgsättning och appretering2 (efterbehand-
ling). Generellt sett kategoriserades de flesta vävnader utifrån råvaran. Sorter 
som var baserade på mer än en råvara sorteras i föreliggande arbete inom 
gruppen ”övriga tyger”, det vill säga tillsammans med tyger som var ospeci-
ficerade eller där det saknas tillräcklig information om tygets råvara. Även 
för tyger som hade samma namn kunde det finnas skillnader som hade att 
göra med vad tyget användes till. Tygets kvalité har betydelse då det är stor 
skillnad i nedlagt arbete mellan ett grovt tyg och ett mycket fint. I tolags-
journalerna anges åtta olika finheter eller kvaliteter; mycket grovt, grovt, 
grövre, ordinarie/gemen, medel, medelfin, fin, finare och mycket eller extra 
fint. Samma indelning går att finna i bouppteckningar med varulager efter 
handlande.3 

Här används dock en enklare gruppering främst i tre kategorier; grova, or-
dinarie/gemena samt fina och ibland separeras gruppen medel. Den finfördela-
de skillnaden mellan de olika kvalitéerna saknar betydelse i det här aktuella 
sammanhanget. Däremot har det i detta arbete betydelse om tyget var grovt 
eller ej samt fint eller ej, när importens förändring diskuteras i relation till 
handelspolitikens inverkan. 

I detta arbete kommer jag att konsekvent använda den stavning och be-
nämning som fanns i tolagsjournaler och annat material under den aktuella 
perioden med ett undantag. Undantaget rör bokstaven C i början av ordet, 
vilket innebär att då det i källorna står exempelvis Cattun kommer det i 
denna detta kapitel stå Kattun. I övrigt bibehålls den stavning som förekom-
mer i källorna. I de fall som det förekommer fler former av stavningar av ett 
                                                      
1 Se kapitel II:3. 
2 För närmare beskrivning av ordet appretering, se kapitel II:3. 
3 Se exempelvis SSA: RR & Mag: EIIA2: Inventariebok: BOU 1721:1, s. 472; 1729:2, 
s. 727 ff.; 1730:2, s. 1093 ff.; 1731:1, s. 357; 1740:2, s. 954.  
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tyg anges dessa stavningar första gången som de nämns. Jag har alltså 
medvetet valt att behålla den stavning som finns i de källor som har använts. 
Huvudskälet till detta förfarande är att tyger med samma beteckning eller 
snarare likartad benämning kan ha förändrats i fråga om materialinnehåll 
eller annat under senare period. Ett annat skäl är att ett visst tyg under denna 
period, kunde under senare tidsperioder representera en grupp av tyger. 
Exempelvis estoff var beteckningen på ett specifikt ylle, åtminstone fram till 
1738. Åtminstone det som benämndes estoff innehöll alltid guld eller silver. 
Under senare perioder används samma beteckning, eller varianten stoff, för 
att urskilja de tyger av ull som helt eller delvis vävdes av kamullsgarn från 
kläde vilket tillverkades av kardgarnsull.4 

I det följande skall produktsortimentets eventuella förändring analyseras 
utifrån en beräkning av tullvärdet per importerad aln inom olika delar av 
sortimentet. Då tullvärdet var oförändrat under hela perioden uttrycker ett 
ökat tullvärde en ökad import. Undersökningen inleds med en redovisning av 
tullvärden. 

I diagram 4:1 visas importen av de olika kategorierna av tyger i tullvärde. 
Tullvärdet för importerat linne förblev relativt oförändrat fram till 1730 för 
att sedan sjunka. Även ylle hade en stigande trend som bröts under 1730-talet 

 
 

Diagram 4:1 Tullvärdet, dsm, för importen av tyger 1720–1738 fördelad på 
kategorier.  
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Källa: se tabell B4:1 i kapitel II:6.  

                                                      
4 De varianter av stavning som förekommer i litteratur etc. samt den normaliserade stavningen 
som förekommer i SAOB återfinns i kapitel II:3 med hänvisning till den stavning som före-
kommer i de källor som har använts till detta arbete. 
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Importen av dessa tyger var 1738 värdemässigt nästan nere på 1727 års nivå. 
Kläde fluktuerade något vilket framgår i diagram 4:1. Importen av bomull 
ökade kraftigt från 1727.  

1600-talets manufakturpolitik ska ha varit inriktad på kläde och siden, 
som brukar betraktas som lyxbetonade textilier.5 Det framgår också att im-
porten av siden påverkades markant av den förda ekonomiska politiken redan i 
slutet av 1720-talet. Däremot tycks inte kläde ha påverkats nämnvärt. Kanske 
berodde det på att den inhemska tillverkningen saknade möjligheter att 
kompensera för en minskad import. Genomslaget vad avser siden kom efter 
1727, då både landshjälpsavgiften och den extra tull som lagt specifikt på 
siden hade införts. 1730 hade värdet av importerat siden mer än halverats 
mot tre år tidigare. 1738 hade värdet återigen nästintill halverats mot åtta år 
tidigare. Det skulle kunna tyda på att den inhemska tillverkningen hade möj-
lighet att substituera den lägre importen. Bakom nedgången 1738 ligger tro-
ligen också både importförbuden och 1735 års tullhöjningar. Både 1735 och 
1736 hade ett flertal siden förbjudits i överflödsförordningarna, även om 
förbuden endast avsåg vissa enfärgade (ibland benämnt kulöra) siden samt 
senare också de brokader samt andra tyger som innehöll guld och silver. 
Intressant att notera är dock att importen av siden minskat redan innan det 
Ostindiska kompaniet startade sin verksamhet. Den lägre importen kan där-
för knappast förklaras av att kompaniets handel fördes via Göteborg. Möjli-
gen skulle en del av den värdemässigt lägre importen 1738 kunna förklaras 
med kompaniets handelsverksamhet.6 

Även kategorin ”övriga tyger” tappade mark efter 1730. Endast en mindre 
andel utgjordes av tyger som inte hade specificerats i tolagsjournalerna vad 
avser material alternativt gått att få fram på annat sätt.7 Den största delen av 
det lägre totala tullvärdet i denna grupp berodde på att allt mindre tyger med 
blandade råvaror anlände. Det var alltså inte ett utslag av att allt fler material 
var specificerade eller har varit möjliga att identifiera. Exempelvis importe-
rades det 1738 drygt sjuttio procent mindre halvsiden än 1730; detta trots att 
halvsiden inte tillhörde de tyger som hade införselförbud. Möjligen skulle 
1735 års tullhöjning kunna ha varit en faktor. En troligare förklaring kan 
vara 1736 års förordning som bland annat innebar att stora befolkningsgrup-
per förbjöds bära halvsiden.8 

Den mest utvecklade av de överflödsförordningar som upprättades under 
perioden fram till 1740 var 1731 års förordning. Denna innehöll en mängd 
specifika importförbud men också tydliga föreskrifter om vad som fick bäras 

                                                      
5 Angående att 1600-talets manufakturpolitik var inriktad på siden och kläde, se ex. Ny-
ström P. (1955), s. 93–96, 121–125. 
6 Angående 1730-talets överflödsförordningar, se kapitel I:2 alternativt kapitel II:1.  
7 De ospecificerade tyger som finns kvar i gruppen ”Övriga tyger” var de där materialet inte 
var möjligt att få fram. För vilka dessa tyger är, se kapitel II: 3. 
8 För importen av halvsiden, se tabell 4:16. För förbud och tullhöjningar, se kapitel I:2 samt 
kapitel II:1. 
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i olika sammanhang och av vilka. Framförallt var den inriktad på begrav-
ningar och klädsel i samband med sorg. Redan året innan hade en mer av-
gränsad förordning kommit som förbjöd vissa sociala grupper att bära 
importerade ull- och regarntröjor. Fem år senare, 1735, infördes ett förbud 
för tjänste- samt för annat ”gement och löst folk i städer och på landet” att 
bära silke, ”sidentyg”, sidenbaster, halvsiden, holländska lärfter, nettelduk, 
flor, kloster- och Wahrendorflärft. Undantag gjordes för kattun och bomulls-
lärft, förutsatt att de införskrivits vita och då endast om tyget användes till 
mössor, halsdukar och förkläden. Dessutom förbjöds människor att i sam-
band med sorg bära och bruka ”boijer”, ”friserade och frisade Rattiner” samt 
överdragna hattar och värjor, gravörer och siden creponer till ”skärp och 
huvur”.9 Texten i överflödsförordningarna tyder på att även den fattigare 
delen av landets befolkning köpte vissa av de tyger som importerades. Be-
greppen ”gement och löst folk” avsåg knappast städernas köpmän och hant-
verkare. Att även fattiga köpte tyger framkommer också i de handlandes 
bouppteckningar, då det bland företagens fordringar kan förekomma noter-
ingar såsom ”för fattig att betala”.10 Importen borde rimligen även ha påver-
kats av dessa typer av förordningar. 

Om man istället för tullvärdet använder mängden alnar som importerades, 
förändras bilden av linne- och bomullsimporten kraftigt samt ylleimporten 
något, vilket framgår i diagram 4:2.  

 
Diagram 4:2 Kvantiteten, alnar, för importen av tyger till Stockholm 1720–
1738, fördelad på olika kategorier.  
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Källa: Se tabell B4:1 i kapitel II:6. 

                                                      
9 Se kapitel II:1, 1735 års tull- och licenttaxa och 1731 års överflödsförordning: förbud 4) och 
7). Dåtidens begrepp gemen är likvärdigt med dagens begrepp enklare. Det innebär att med 
gement folk avsåg enklare människor, det vill säga människor som saknade ståndstillhörighet, 
soldater, de anställda vid manufakturer etc. samt de fattiga. Även vissa delar av borgerskapet, 
såsom krögare, skeppare etc., kunde inkluderas i begreppet. För tyger, se kapitel II:3. 
10 Se ex. SSA: M & RR: Inventariebok: BOU: 1730:2, s. 1093 ff. 
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Tabell 4:1 Genomsnittligt tullvärde per aln, dsm, för importen av tyger till 
Stockholm 1720–1738, fördelad på de olika kategorierna (avrundade siff-
ror). 

 1720 1727 1730 1738 

Bomull 0,67 1,47 0,53 0,44 
Linne 0,25 0,17 0,20 0,51 
Ylle 0,42 0,48 0,45 0,53 
Kläde 1,57 1,42 1,35 1,85 
Siden 1,26 1,36 0,98 0,93 
Övriga tyger 0,67 1,44 0,45 0,73 
Alla 0,57 0,54 0,41 0,61 

Källa: SSA: SER: Stockholm stads huvudbok med verifikationer, Inkommande tolag 1720, 
dito 1727 och 1730; SKA: Serie GIb, Tolagsjournal över inkommande 1738. 

 
Fram till 1727 hade linne nästan fördubblats. 1738 däremot var importen 

av linne över 60 procent lägre än både 1727 och 1730, samt nästan fyrtio 
procent under 1720 års nivå. Trots denna utveckling av kvantiteten var vär-
det på ungefär samma nivå 1727 som 1720 då det importerades drygt 40 pro-
cent mindre. Det betyder att det genomsnittliga värdet på det linne som 
importerades 1738 var högre än tidigare, vilket framgår av tabell 4:1. Mellan 
1730 och 1738 hade det genomsnittliga tullvärdet/aln mer än dubblerats, 
vilket visar en övergång till finare vävnadstyper, då tullvärdet var satt efter 
principen, ju högre tullvärde per aln desto finare vävnadstyp11. Troligen var 
övergången till finare vävnadstyper ett resultat av den extra tullhöjning som 
genomfördes 1735, vilken gav ytterligare ett procentuellt påslag i förhål-
lande till tullvärdet per aln, som i första hand avsåg att bestraffa de billigare 
tygerna från Östersjön. Det var dessa som åtminstone i den politiska debat-
ten beskrevs som de mest skadliga. Bland annat de tyska tygerna beskrevs 
som skadliga då dessa kunde säljas billigare till konsumenterna än de in-
hemska tillverkarde.12 I tabell 4:2 framgår att sett till det genomsnittliga vär-
det höll tyger från Östersjön en lägre nivå än de från Nordsjön. Skillnaden i 
kostnad hade dock efter att produktplakatet införts, alltmer utjämnats. Detta 
var troligen en följd av att mellanhandeln hade hindrats, varigenom de billi-
gare tygerna från Nordsjön efter 1720 kom att importeras från denna region. 

 
 
Tabell 4:2 Genomsnittligt tullvärde per aln, mätt i dsm, för de tyger som 
importerades 1720–1738, fördelade på olika regioner. 
 1720 1727 1730 1738 

Östersjöhamnar dsm/aln 0,44 0,45 0,35 0,49 
Nordsjöhamnar dsm/aln 1,02 1,00 0,47 0,68 

Källa: se tabell 4:1. 

                                                      
11 För olika vävnadstyper, se kapitel II:3. 
12 Se kapitel I:2 eller Arnberg J.W. (1868) s. 45. 
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För bomullsimporten har däremot värdet per aln minskat mellan 1730 och 
1738; man har i genomsnitt övergått till ett enklare sortiment. Om importen 
mäts i alnar visar det sig att kläde förhöll sig relativt stabilt fram till 1730 för 
att därefter minska något. Det genomsnittliga värdet för kläde per aln sjönk 
fram till 1730 och var sedan som högst 1738. Ylle hade fram till 1730 hållit 
ett relativt stabilt genomsnittligt värde, men dess värde hade stigit 1738 
gentemot åtta år tidigare trots att importen, mätt i alnar, detta år var som 
lägst av samtliga nedslagsår. Med andra ord måste även importen av kläde 
och ylle ha bestått av helt andra sorter eller kvalitéer 1738 än tidigare. 

Efter att ha ökat något kvantitativt 1727 sjönk den begränsade importen av 
siden successivt för var varje år. Minskningstakten avtog dock något under 
1730-talet. Mellan 1727–1730 hade den legat på över 13 procent men sjönk 
efter 1730 till i snitt 7 procent per år. Förstärkningen av produktplakatet och 
införandet av landshjälpsavgiften var troligen en bidragande orsak till att 
minskningen under slutet av 1720-talet var högre per år än senare trots över-
flödsförordningarnas förbud bland annat 1731, 1735 och 1736. Det genom-
snittliga värdet fluktuerade något mellan åren, men skillnaderna var ganska 
marginella. Möjligen kan det något lägre genomsnittliga värdet 1738 tyda på 
att det detta år importerades billigare siden än tidigare. ”Övriga tyger” fluk-
tuerade betydligt både vad avser kvantitet och genomsnittligt värde. 

Sammanfattningsvis visar denna undersökning att handelspolitiken påver-
kade den textila importens produktinnehåll. Om det fanns en specialisering 
bland de aktörer som importerade tyger, bör linne-, siden- och klädeshand-
lare ekonomiskt ha påverkats negativt mer än de andra. Sidenimporten hade 
minskat med över sjuttio procent mellan 1720 och 1738 och importen av 
halvsiden minskade under 1730-talet, liksom importen av linne och kläde. I 
fallet med halvsiden bör förändringen kunna hänföras till tullhöjningarna 
men kan också tillskrivas överflödsförordningen, då 1736 års förordning 
innebar att stora befolkningsgrupper förbjöds bära halvsiden.13 Beskriv-
ningen av den ekonomiska utvecklingen för Steen och Fült i inledningen till 
avhandlingen kan därmed förklaras av att deras handel var inriktad på olika 
varugrupper. 

Importen fördelad utifrån råvara 

Importen av bomullstyger 
Bomullstyger tillverkades först i Asien, men redan från 1700-talets början 
producerades större mängder bomullstyg i ett flertal europeiska regioner som 
exempelvis norra Italien, Schweiz, södra Tyskland, Westfalen, Rhenlandet14, 
                                                      
13 För 1736 års förordning, se kapitel II:1. 
14 Södra Tyskland utgörs idag av delstaterna Bayern och Baden-Württemberg, Westfalen 
utgör en del av dagens delstat Nordrhein-Westfalen, Rhenlandet är en gammal benämning på 
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Tabell 4:3 Importen av bomullstyg till Stockholm 1720–1738 fördelad på 
sortiment, mätt i alnar samt tygets tullvärde per aln. 
Varunamn Tullvärde/aln i dsm 1720 1727 1730 1738 

Kattun 10–16 öre smt 191 561 19 433 142 774 167 013 
Guiness 16–21 öre smt 70 25 30 164 89 433 
Nopkens 17–24 öre smt 4 991 4 120 15 489 49 093 
Bomullslärft  8–10 2/3 öre smt 12 308 52 2 512 5 973 
Bomullstyg 16–21 öre smt 2 000 2 887 0 10 010 
Camfas 
(Canifas) 

 
16–21 öre smt 

 
2 254 

 
0 

 
205 

 
3 718 

Diverse 
bomullstyg 
som anlände 
enstaka år 

 
 
 

24–1,25 dsm  

 
 
 

7 052 

 
 
 

32 

 
 
 

90 

 
 
 

0 
Totalt 220 236 26 549 191 234 325 240 

Källa: se tabell 4:1. 
Anm. Uppgiften om tullvärde/aln avser standardtyger. Skillnaden beror av varifrån tyget 
anlände. Tyget kunde ha ett högre tullvärde/aln men hade då en specifik egenskap exempelvis 
innehöll guld, och silver etc. 
 
Hamburg och hela Holland. 15 De flesta av dessa regioner hade möjligheten 
att skeppa tygerna via Nordsjöhamnar utan att bryta mot det svenska 
produktplakatet. Italien tillhörde visserligen Medelhavsregionen, ett område 
som hade speciella undantag. Men, även tyger därifrån berördes av 
tullpolitiken i de fall varorna inte skeppades direkt till Stockholm utan gick 
via hamnar i Nordsjön eller Östersjön.  

Bomullstyger importerades i ökad mängd över perioden. Importen steg 
från 1720 års nivå på cirka 220 000 alnar till 325 000 år 1738. (se tabell 4:3) 
Det genomsnittliga värdet per aln som fram till 1727 hade stigit till 1,47 dsm 
sjönk såväl 1730 som 1738 då det stannade på 0,44 dsm.16 Dock fluktuerade 
importen mellan åren och 1727 års drastiskt minskade import; en nedgång 
med 88 procent, är anmärkningsvärd. Den enda rimliga orsaken till detta 
utfall är att förstärkningen av produktplakatet som infördes från detta år 
måste ha ställt till omställningsproblem för importörerna. Möjligen kan den 
ryska offensiven 1726 spelat roll.17 
                                                                                                                             
området vid den mellersta delen av Rhen och ingår i dagens Rheinland-Pfalz. Även om de 
idag tillhör Tyskland var de då egna furstendömen. Då de saknade egna hamnar både längs 
Nordsjön och längs Östersjökusten kunde de därmed välja fritt vilken väg tygerna transporte-
rades för att säljas till Sverige. 
15 Se ex. Kerridge E. (1985), s. 221. Enligt O’Brien m.fl. ska England under denna period 
fortfarande ha haft problem med att tillverka rena bomullstyg, istället vävdes tyger där varpen 
var av linne och inslaget av bomull. Se O’Brien P., Griffiths T. & Hunt P. (1991), s. 415. 
Tyger innehållande två råvaror såsom linne och bomull definierades i Stockholm som ”halv-
linne” etc. och ingår därför under kategorin ”övriga”. 
16 Se tabell 4:1 och 4:3. 
17 Angående den ryska offensiven1726, se ex. kapitel II:2. Trots den ryska offensiven i Öster-
sjön visar importen av nopkens att denna inte tycks ha påverkat handeln nämnvärt då 1726 års 
import av nopkens var till och med högre än 1727. Detsamma gäller 1728 års import. Det 
tyder snarare på att det var produktplakatet som påverkade handeln mest, vilket alltså är base-
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Av de bomullstyger som an-
lände dominerade genomgående 
tyger som benämndes cattun, 
vilket fortsättningsvis kommer 
att skrivas kattun. Dessa tyger 
svarade år 1720 för 86 procent 
av importen, åren 1727 och 1730 
för 73 respektive 74 procent och 
år 1738 för 51 procent.  

Importen av bomullstyger 
rymde, vilket framgår av tabell 
4:3, förutom kattun, även guiness, 
nopkens, bomullslärft, ”bomulls-
tyg”18, camfas (canifas) samt di-
verse bomullstyg. Definitionerna 
för respektive tygsort återfinns i 
kapitel II:3. 

Precis som importen av kattun steg importen av ”bomullstyg”, guiness 
och nopkens mellan 1730 och 1738. Andelen av dessa bomullsvävnader steg 
för ”bomullstyg” från 1 procent till drygt 3 procent, för guiness från mindre 
än 1 procent till 27 procent och för nopkens från 2 till 15 procent. För kattun 
var visserligen importen 1720 något högre än senare men efter omställ-
ningen 1727 visar den samma uppåtgående trend som de övriga. Det sist-
nämnda gäller också för tyget kamfas, som med sin maximala andel dock 
icke nådde mer än en importandel om drygt 1 procent år 1738. Det fanns 
vissa tyger såsom sawian, som dök upp i mindre poster vissa år, men sakna-
des övriga. En trolig orsak är att priset på de tyger som anlände i mindre 
poster endast vissa år, avvek betydligt från det bomullstyg som vanligen 
importerades. Exempelvis sawian hade det dubbla tullvärdet per aln mot 
nopkens. Det går därmed knappast tala om trender när det gäller dessa tyger. 

Av de bomullstyger som anlände dominerade alltså genomgående tyger 
som benämndes kattun. Tyget kattun är främst känt för att det trycktes, lik-
nande det som bild 4:1 illustrerar. Enligt Ingegerd Henschen kom benäm-
ningen ”kattun” därför senare att förknippas med och användas enbart för 
dessa tryckta tyger. Kattun var egentligen en lärft men särskildes alltid från 
bomullslärft i Stockholms tolagsjournaler och bouppteckningar. Att de verk-
ligen särskildes visar sig speciellt vid de tillfällen då tulltjänstemännen änd-
rat när en importör uppgett bomullslärft då det i själva verket var kattun. Det 
finns då alltid en notering om felaktigheten samt ett tillägg på den över-
                                                                                                                             
rat på den övergripande undersökningen av andra år. Den enda rimliga förklaringen till den 
lägre importen är därför den förstärkning som skedde av produktplakatet vilken började gälla 
från januari 1727.  
18 Orsaken till att det ena tyget benämns bomullslärft och det andra benämns bomullstyg har 
troligen med att de var vävda på olika sätt, se diskussion i kapitel II:3. 

Bild 4:1 Tryckt kattun 

 
Källa: Eget fotografi. 
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skjutande kostnaden då tullvärdet per aln var lägre för bomullslärft än för 
kattun. Dessutom var importören tvungen att skriva en ny verifikation. Detta 
tyg, liksom guiness, användes oftast som insatsvara vid de svenska kattun-
tryckerierna. Det mesta som anlände 1720–1738 var otryckt kattun, vilket 
framgår i tabell 4:4. Det vanligaste var att de otryckta kattunerna också var 
ofärgade. Det förekom också att kattuner var färgade på diverse olika sätt 
eller randiga och blommerade. 1720 utgjordes nästan tjugo procent av de 
kattuner som anlände av tryckta kattuner. Tio år senare hade andelen minskat 
till under tio procent och ytterligare åtta år senare var det endast en procent 
av de anlända kattunerna som var tryckta. 

Denna utveckling kan tolkas på två sätt, endera minskade efterfrågan på 
tryckta kattuner i Stockholm eller ökade produktionen av kattuntryck i Sve-
rige. Något som talar för den senare förklaringen är att importen av färgade, 
blommerade, randade etc. kattuner fortsatte att volymmässigt stiga. De 
”ospec.” och vita/ofärgade hade stigit 1738 i förhållande till 1720 års im-
port.19 

Precis som importen av kattun steg importen av ”bomullstyg”, guiness 
och nopkens mellan 1730 och 1738. Andelen av dessa bomullsvävnader steg 
för ”bomullstyg” från 1 procent till drygt 3 procent, för guiness från mindre 
än 1 procent till 33 procent och för nopkens från 2 till 18 procent. För kattun 
var visserligen importen 1720 något högre än senare men efter omställ-
ningen 1727 visar den samma uppåtgående trend som de övriga. Det sist-
nämnda gäller också för tyget kamfas, som med sin maximala andel dock 
icke nådde mer än en importandel om drygt en procent år 1738. Det fanns 
vissa tyger såsom sawian, som dök upp i mindre poster vissa år, men sakna-
des övriga. En trolig orsak är att priset på de tyger som anlände i mindre 
poster endast vissa år, avvek betydligt från det bomullstyg som vanligen 
importerades. Exempelvis sawian hade det dubbla tullvärdet per aln mot 
nopkens. Det går därmed knappast tala om trender när det gäller dessa tyger. 

 
 

Tabell 4:4 Den procentuella andelen kattuner fördelat på tryckta färgade 
och ofärgade 1720–1738, (i procent av den totala kvantiteten alnar).  
Procentuell andel/årtal 1720 1727 1730 1738 

Tryckta 19 17 10 1 
Färgade,  4 82 8 7 
”Ospec.” & ofärgade 77 1 82 92 
Totalt 100 100 100 100 

Källa: Se Tabell B4:2 i kapitel II: 6.  
Anm. I färgade ingår blomerade, randiga och blekta tyger och i de ”Ospec.” & ofärgade, ingår 
vita bomullstyger vilka på grund av råvaran betraktats som ofärgade. 

                                                      
19 Henschen I. (1942), s. 125. Henschen nämner i sin avhandling att det var under 1700-talet 
som ordet övergick till sin nuvarande betydelse. Om att guiness också användes som insats-
vara, se kapitel II:3.  
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Sammanfattningsvis utgjorde de tyger som baserades på bomull som råvara 
huvudsakligen av kattun, nopkens samt under 1730-talet tillkom guiness.20 

Medan importen av kattuner fluktuerade upp och ned liksom bomullslärft, 
kamfas och ”bomullstyg” mellan åren avviker guiness och nopkens från 
detta mönster. Även om importen av kattun var högre än normalt 1720 kan 
detta knappast vara en förklaring till att kattun sjönk med nästintill nittio 
procent 1727. Särskilt då tyget senare visar en uppåtgående trend. Guiness 
avviker såtillvida att importen före 1730 var nästan obetydlig för att därefter 
öka markant till 1738. Än mer intressant är dock den volymmässiga ökning 
som nopkens och ”bomullstyg”, det senare på en blygsam nivå, hade efter 
1727. Detta då dessa tyger, till skillnad mot det mesta av den guiness som 
importerades, såldes direkt till slutkonsumenter. Värt att notera är att 
”bomullstyg” var det enda tyg som tycks opåverkat av produktplakatets för-
stärkning, då importen var högre 1727 än tidigare. Istället saknas tyget helt 
tre år senare för att 1738 ha mer än tredubblats i mängd gentemot 1727 års 
nivå. Möjligen var nedgången 1730 en effekt av att nopkens importerades i 
större volymer detta år. 

När man bryter ner importen av bomullstyger på olika tygsorter visar det 
sig att den icke var opåverkad av den handelspolitik som bedrevs under peri-
oden. Importen av de vita och ofärgade tygerna fick en lindring av den ordi-
narie tullavgiften i samband med 1726 års tull- och licenttaxa infördes. 
Dessutom undgick importörerna att erlägga de extra tullar som införs under 
perioden varav den första var landshjälpsavgiften som införs 1728 och näst-
följande 1735. Dessa extra tullar var såsom tidigare framgått beräknade som 
en viss procentsats på det tullvärde per enhet som stod upptaget i tulltaxan 
och beräknades fristående från den ordinarie tull och licentavgiften. Detta 
bidrog troligen till den ökade importen av ofärgade tyger 1730 och framåt 
(se kapitel I:5). Importens nedgång 1727 berodde rimligen på förstärkningen 
av produktplakatet med dess förbud mot mellanhandel detta år. Dessutom 
ökade importen totalt sett under 1730-talet samtidigt som de tryckta kattu-
nerna minskade.  

Av tabell 4:5 framgår att tullagstiftningen påverkade kvalitén av det 
bomullstyg som importerades. När det gäller bomullslärft var det importen 
av den gemena kvalitén som ökade under perioden. År 1730 utgjordes en 
fjärdedel av importen av gemena kvalitéer, medan dessa åtta år senare ut-
gjorde över fyrtio procent. En liknande tendens kan ses för importen av de 
tyger som endast benämns bomullstyger. Dessa hade vanligen ett högre tull-
värde per aln än bomullslärft. Medan denna övergripande kategori till en 
början dominerades av mer kostsamma tyger hade andelen sådana högre kva- 

                                                      
20 Nopkens tillhörde de något dyrare bomullstygerna som importerades regelbundet under 
perioden. Tyget hade ett tullvärde per aln på 17 öre smt. Sawian, som används som exempel, 
hade däremot ett tullvärde per aln på 1 dsm 8 öre smt, det vill säga mer än det dubbla mot 
nopkens.   
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Tabell 4:5 Den procentuella fördelningen av olika kvalité bland de importe-
rade bomullstygerna 1720–1738 (procent av antalet alnar). 
 1720 1727 17301 1738 

Grova Kattun 0,75 0,00 0,83 73,20 
Ordinarie/gemen Kattun   

98,80 
 

100,00 
 

98,34 
 

1,70 
Fin Kattun 0,45 0,00 0,83 25,10 
Totalt Kattun 100,00 100,00 100,00 100,00 
     
Grov bomullslärft 9,60 0,00 0,00 0,00 
Gemen bomullslärft  

0,60 
 

7,70 
 

25,10 
 

43,90 
Fin bomullslärft 89,80 92,30 74,90 56,10 
Totalt bomullslärft 100,00 100,00 100,00 100,00 
     
Gemen bomullstyg 0,00 0,00 24,00 62,20 
Fint bomullstyg 100,00 100,00 76,00 37,80 
Totalt bomullstyg 100,00 100,00 100,00 100,00 
     
Gemen nopkens 1,80 1,10 0,80 1,40 
Fin nopkens 98,20 98,90 99,20 98,60 
Totalt nopkens 100,00 100,00 100,00 100,00 

Källa: Se tabell B4:11 i kapitel II:6.  
 
liteter år 1738 sjunkit till under fyrtio procent. Importen av nopkens höll 
däremot enhetlig kvalité under hela perioden. Däremot är bilden splittrad när 
det gäller kattun. 

Fram till och med 1730 var närmare hundra procent av de importerade 
kattunerna av kvalitéer som benämndes ordinarie/gemena. 1738 däremot 
stod de grova kattunerna för mer än sjuttio procent av den årliga importen 
och de fina för en dryg fjärdedel. Utvecklingen bland kattuner gick alltså i 
huvudsak från gemen kvalité till grova men i viss utsträckning också till 
finare. Förskjutningen mot finare skulle kunna förklaras av att de procentu-
ella extratullar som infördes slog hårdare mot det enklare sortimentet då 
tullvärdet per enhet var detsamma för samtliga kvalitéer av samma vävnad. 
Detta eftersom de finare kvalitéerna kunde säljas till ett högre pris i stadens 
bodar.21 

Importen av bomullstyger tycks enligt tabell 4:6 knappast ha påverkats 
alls av produktplakatet. Men, såsom tidigare framgick var importens ned-
gång 1727 alltför markant för att kunna hänföras till andra faktorer, utom 
möjligen ryssarnas offensiv året innan, särskilt då importen tre år senare 
hade återhämtat sig och ibland till och med var högre än tidigare. Möjligen 
skulle det kunna hävdas att 1735 års tullsats motverkade den uppåtgående 
trend som generellt hade funnits vad gäller importen av bomullstyger från 
Östersjöområdet. 

                                                      
21 Angående priser i Stockholm, se kapitel II:4. 
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Tabell 4:6 Den procentuella fördelningen av bomullstyger med avseende på 
härkomst 1720–1738 (procent av antal alnar.) 
Tyg och skeppens regionala härkomst 1720 1727 1730 1738 

Allt bomullstyg Östersjön 43,5 53,3 64,2 49,7 
Allt bomullstyg Nordsjön 56,5 47,7 35,8 50,3 
     
Kattun Östersjön 45,7 45,8 66,0 69,6 
Kattun Nordsjön 54,3 54,2 33,0 30,4 
     
Guiness Östersjön 100,0 100,0 92,0 20,0 
Guiness Nordsjön 0,0 0,0 8,0 80,0 
     
Bomullslärft Östersjön 0,0 10,0 1,0 0,0 
Bomullslärft Nordsjön 100,0 90,0 99,0 100,0 
     
Nopkens Östersjön 57,6 62,6 97,0 100,0 
Nopkens Nordsjön 42,4 37,4 3,0 0,0 

Källa: Se tabell 4:1 
 

När det görs en nedbrytning visar det sig att importen av kattuner, som 
kvantitativt dominerade importen, i slutet av perioden anlände från Östersjö-
regionen i större utsträckning än tidigare. Det skulle i sin tur kunna vara en 
förklaring till varför kattunerna hade andra kvalitéer än tidigare. En förskjut-
ning mellan regionerna kan dock inte förklara det förändrade sortimentet av 
bomullslärfter. Bomullslärfter anlände uteslutande från hamnar i Nordsjön 
såväl 1720 som 1738. Övriga år kom en mindre andel, mellan en till tio pro-
cent, från hamnar i Östersjön. Nopkens som fram till 1730 hade anlänt från 
båda regionerna anlände endast från Östersjön i slutet av 1730-talet. 

När det gäller tyget guiness gick förskjutningen i motsatt riktning. I detta 
fall kom importen både 1720 och 1727 uteslutande från Östersjön men år 
1738 anlände endast tjugo procent från Östersjön. Det var dock en skillnad 
mellan den guiness som anlände från Östersjön respektive Nordsjön. Från 
den sistnämnda anlände alltid så kallad ostindisk guiness, vilket aldrig var 
fallet med den från Östersjön. Den asiatiska guinessen anlände rimligen till 
Göteborg via det svenska ostindiska kompaniet från och med tidigt 1730-tal. 

Att den samlade bilden visar att importen av bomullstyger höll en relativt 
jämn fördelning mellan regionerna under hela perioden beror därmed på att 
vissa tyger övergick till att nästintill helt importeras från Nordsjön medan det 
omvända förhållandet gällde för andra tygsorter. Det är troligast att förskjut-
ningarna berodde på en produktspecialisering inom de olika regionerna. 

Importen av linne 
Tyger av lin utgjorde de klart viktigaste textila importvarorna fram till 1730-
talets mitt i Stockholm. Mätt i alnar ökade importen av linne från 1720 till 1730 
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med 70 procent.22 Mellan 1730 och 1738, när importen av bomull steg 
kraftigt, föll importen av linne med nästan sextiofem procent. För linne hade 
det genomsnittliga värdet per aln minskat något 1727 för att därefter stiga. 
1738 hade det fördubblats gentemot 1720, det vill säga från 0,25 dsm till 
0,51 dsm. Denna fördubbling innebär att sortimentet måste har förändrats 
mot ett allt dyrare sortiment. 

Linne var den kategori av tyger som hade det allra bredaste sortimentet 
och det finns därför ingen möjlighet att såsom för bomull redovisa alla ingå-
ende tygsorter.23 Däremot kan linne delas upp i två huvudkategorier linne 
respektive linnelärft, vars skillnad framgår av bild 4:2. Av tabell 4:7 framgår 
att det mesta av det linne som anlände bestod av lärfter som vävnadstekniskt 
är på en relativ låg nivå. Endast i begränsad utsträckning innehöll därmed 
importen av linne vävnader som var resultat av en mer avancerad vävnads-
teknik är på en relativ låg nivå. 

Importen av de allra flesta sorter av linne hade en positiv utveckling fram 
till 1730, vilket framgår av tabell 4:8. Lärft från Schlesien (Schlessien) var 
det tyg som klart dominerade under hela perioden.24 Först efter 1730-talets 
mitt går det att se att importen av linne sjönk. Det var inte allt linne som 
minskade sin import under 1730-talet. Importen av Gripenburger-, Bihlefeldt- 

 
Tabell 4:7 Procentuella fördelningen av det linne som importerades 1720–
1738, fördelat på linne respektive lärft, (mätt procent av antal alnar).  
 1720 1727 1730 1738 
Lärft av lin 88 89 93 86 
Linne 12 11 7 14 
Totalt 100 100 100 100 

Källa: Se tabell B4:3 kapitel II:6. 
                                                      
22 Se tabell B4:1 i kapitel II:6 alternativt tabell 4:8 
23 För linne sortimentet, se kapitel II:3 
24 Se SSA: SER: Stockholms huvudbok med verifikationer, Inkommande tolag 1735. Detta är 
ett antagande som är baserat på att åtminstone åttio procent av importen sköttes av de hand-
lande, det vill säga något lägre än vad som gällde samtliga övriga år.  

Bild 4:2 Lärft respektive karminröd linne crepe 

                                         
Källa: Eget fotografi 
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Tabell 4:8 Importen av linne till Stockholm 1720–1738, mätt i alnar samt 
tygets tullvärde per aln. 
 Tullvärde/aln i 

dsm 
1720 1727 1730 1738 

Kammarduk 1 dsm–2 dsm 190 1 308 1 123 1 570 
Dräll 24–28 öre smt 10 112 8 128 12 633 12 461 
Damast av lin 28 öre smt–2 dsm 10 399 13 169 7 220 5 018 
Schlesienlärft 6 1/3–9 öre smt 79 701 13 496 91 438 108 204 
Bihlefeldtlärft 10 2/3 öre smt 3 630 2 560 7 923 25 450 
Gripenburgerlärft 10 2/3 öre smt 2 859 1 532 19 400 20 797 
Wahrendorflärft 16 öre smt 8 561 6 287 3 691 1 646 
Danziglärft 20 2/3 öre smt 4 521 1 785 1 486 270 
Holländsk lärft 21 1/3 öre smt 12 297 5 339 9 692 4 556 
Övrig lärft1 
(billigare) 

4–6 öre smt 118 797 112 480 125 207 875 

Övrig lärft1 11 öre–1 dsm 16 
öre smt 

83 415 389 499 305 686 19 713 

Övrig linne 28 öre smt–2 dsm 24 195 45 771 32 798 11 746 
Totalt linne  358 677 601 354 608 541 211 306 

Källa: Se tabell 4:1 samt anm. Tabell 4:5. För bättre precisering av olika lärfter respektive 
linne, se också tabell II3:1.  
Anm. 1738 hade mer än 2/3 av antalet alnar ett tullvärde på 7 öre smt/aln. Tidigare hade 
tullvärden mellan 4 öre-6 öre smt varit den dominerande posten bland dessa lärfter.   
 
och Schlesienlärft fortsatte att öka, trots att dessa sorter representerade de 
”lågpris” tyger som 1735 års tullagstiftning ville minska importen av. Det 
enda av de allra ”billigaste” linnet som i stort sett saknades 1738, var blan-
garn, vilket egentligen var tillverkat av en restprodukt av lin. Blangarn hade 
minskat betydligt i importen redan 1730.25 

De tekniskt mer avancerade tygerna kammarduk, dräll och damast, har 
något olika utveckling. Medan importen av damast sjönk under 1730-talet 
behölls den kvantitativa nivån av både kammarduk och dräll. Dräll som det 
importerades mest av utgjorde dock som mest 5 procent 1738. Andelen för 
kammarduk var aldrig högre än en procent. 

Trots att gruppen dräll kvantitativt behöll samma nivå saknades den allra 
dyraste drällen, dräll damast, helt 1738. Linnedamasten hade redan 1730 
minskat med 37,5 procent mot tre år tidigare. Den nedåtgående trenden höll i 
sig till 1738. Denna utveckling omfattade de flesta sorters damaster. Av den 
dräll damast som fortfarande anlände från Amsterdam stod den holländska 
envoyén Rumpf för i stort sett allt. Det var också samma envoyé som stod 
för mer än hälften av den damast som anlände från Lübeck samma år. Då 
minskningen skedde redan fram till 1730 kan det vara ett utslag av produkt-
plakatets förstärkning och mellanhandelns upphörande. 

Målet med den tullhöjning som genomfördes 1735 var, inte minst av poli-
tiska skäl, att minska importen av ”billiga” tyger från Östersjöregionen, sär-
                                                      
25 För närmare diskussion av blangarn, se kapitel II:3, och för volym tabell II3:1 i samma 
kapitel. 
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skilt de tyska. Trots att tullarna sattes lägre för exempelvis de mer exklusiva 
holländska lärfterna minskade importen av holländska lärfter medan de billi-
gaste lärfterna från Östersjön steg, vilket framgår av tabell 4:8. 1738 hade de 
holländska lärfterna minskat med drygt 46 procent i förhållande till åtta år 
tidigare. Även de lärfter från Östersjöregionen vars tullvärde per aln översteg 
11 öre smt hade minskat. Det innebär att 1735 års tullhöjning inte fick av-
sedd effekt. Importen av den dyrare linnelärften sjönk medan importen av de 
allra ”billigaste” tygerna steg. En förhållandevis stor andel av dessa lärfter 
var ännu 1738 grova. I fallet med lärften från Schlesien steg importen av den 
grova kvalitén i förhållande till andra, vilket framgår i diagram 4:3. Utveck-
lingen tyder på att det i Nordsjöregionen saknades substituerbara tyger till de 
allra billigaste lärfterna vilket troligen bidrog till att tullhöjningen aldrig fick 
effekt på dessa kategorier. 

En trolig orsak till utvecklingen för Schlesienlärft var att tullen var högre 
ju mer avancerad teknik som tillämpats när tyget vävdes och/eller appretera-
des. Tullvärdet per aln steg i detta fall vanligen med svårighetsgraden. Med 
andra ord, när tullen i mitten av 1730-talet steg, ledde det till att importen av 
de mer avancerade tygerna minskade. Då bomullstyger värdemässigt ofta låg 
i samma värdeklass eller lägre är det knappast orimligt att anta att åtmin-
stone en viss andel av linnet kan ha ersatts av bomullstyger. 

 
 
Diagram 4:3 Importen av grov lärft till Stockholm 1720–1738 fördelat på 
antal alnar. 
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Källa: Se tabell B4:4 i kapitel II:6.  
Anm: Troligen utgjordes en stor mängd av den Odefinierade lärften som anlände 1720 och 
1727 egentligen av lärft från Schlesien, det vill säga ”Schlessien lärft”, då det mesta av dessa 
anlände från Danzig och Lübeck. 
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En annan förklaring kan vara de överflödsförordningar som införs 1735, 
vilka förbjuder vissa sociala grupper att bära en del lärfter. En av dem som 
förbjöds var lärft från Wahrendorf vilken tillhörde ett mellanskikt sett till 
tullvärdet per aln bland lärfterna och som under hela perioden uppvisade en 
nedgång. I samma förordning förbjöds också den holländska lärften att bäras 
av vissa sociala grupper. Detta bidrog troligen också till at den holländska 
lärften minskade till skillnad mot Schlesienlärft vilken undantogs i förord-
ningen. 

Linne var fram till och med 1730 nästintill en ren östersjöhandel, vilket 
framgår i tabell 4:9. Först i slutet av 1730-talet går det att tala om en ökad 
handel med hamnarna i Nordsjöregionen. Därmed skiljer sig importen av 
linne från importen av bomullstyger, vilken var betydligt mer jämt fördelad 
mellan Nordsjön och Östersjön. Det skulle därmed kunna hävdas att varken 
införandet av hel- och halvfriheten eller produktplakatet påverkade handeln 
med textilier. Det är lärften från Schlesien som framförallt bidrar till att Öster-
sjön fortfarande 1738 har den största, men sedan 1730 kraftigt minskade an-
delen, av handeln med linne. Effekten av handelspolitiken blir dock uppenbar 
när hänsyn tas till de olika sorterna av tyg. Redan på 1720-talet fick handels-
politiken effekt när det gäller tygerna dräll och damast. 1727 ses en tydlig 
förändring och tre år senare hade importen av dräll och damast renodlats från 
respektive område. Stockholms utrikeshandlare importerade uppenbarligen 
endast från de regioner där respektive tyger producerades. 

Handelspolitiken fick trots allt viss effekt på handeln med linne. Framför 
allt går det att hävda att produktplakatet fick effekt; Mellanhandeln försvann. 
Däremot fick tullpolitiken knappast avsedd effekt. Avsikten med åtminstone 
1735 års förordning var att förhindra importen av tyger från Östersjön sär-
skilt de billigaste tygerna. Importen av holländska lärfter sjönk medan im-
porten av lärfter från Schlesien med flera områden fortsatte att stiga. Det 
förefaller troligt att de holländska lärfterna tidigare gått i tysk mellanhandel. 

 
 

Tabell 4:9 Den procentuella fördelningen av linne och lärft med avseende på 
varifrån de anlände, 1720–1738, (procent av antalet alnar). 
Tyg och skeppens regionala härkomst 1720 1727 1730 1738 

Dräll Östersjön 87,8 77,9 98,9 100,0 
Dräll Nordsjön 12,2 22,1 1,1 0,0 
     
Damast Östersjön 30,3 5,4 2,4 0,0 
Damast Nordsjön 69,7 94,6 97,6 100,0 
     
Allt linne och lärft Ö-sjön 82,5 89,1 99,3 61,9 
Allt linne och lärft N-sjön 17,5 10,9 0,7 38,1 

Källa: Se tabell 4:1.  
Anm: Den dräll och damast som fortfarande importerades från respektive område var gjord av 
andra än handlande. 
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Även importen från Schlesien var påverkad, då de grova kvalitéerna ökade 
medan de ordinarie och finare minskade. Kvalitetsfördelningen påverkades 
oavsett varifrån det importerade lärften anlände. Effekten av tullhöjningen 
under 1730-talet verkar ha blivit att det framförallt var importen av de mer 
”dyrbara” tygerna som påverkades negativt. De tekniskt enklare och oftast 
billigaste tygerna däremot tycks ha påverkats av andra faktorer än tullpoliti-
ken. Möjligen skulle tullhöjningen kunna ha varit en orsak till att importen 
av exempelvis damast sjönk. Det som talar emot var att det redan före 1735 
års tullhöjning fanns en nedåtgående trend.  

Importen av ylle  
Importen av kamgarnsbaserat ylle nådde sitt maximum 1730 och föll sedan 
med 32 procent till 1738 och nådde därmed sin 1720-talsnivå. Det genom-
snittliga tullvärdet för yllet 1738 hade stigit något i förhållande till år 1730. 
Värdet låg då 0,08 dsm högre än tidigare, och uppgick till 0,53 dsm. Då de 
flesta sorter som anlände utgjordes av tekniskt enklare och relativt billiga, 
vars tullvärde per aln understeg 16 1/3 öre smt, (cirka 0,5 dsm) är uppgången 
markant. Den visar att innehållet måste ha bestått av mer tyger av de dyrare 
sortimenten än tidigare och att den stora koncentrationen på de allra 
billigaste sorterna av ylle hade minskat. 

Ylle var ingen homogen grupp av tyger och sortimentet var betydligt bre-
dare än det för bomull och linne. Relativt enkelt kan dock tyger i kategorin 
ylle grupperas in i tre huvudgrupper utifrån respektive yllesorts tullvärde per 
aln. De ”billigaste” hade ett tullvärde som understeg 11 öre smt per aln. 
Bland dessa fanns exempelvis rask och crepon. Nästa grupp låg mellan 12-
17 öre smt per aln. Här ingick tyger såsom sarge, chalon, callminck (kall-
minck) och flanell. Till den tredje gruppen med ett tullvärde per aln från 24 
öre smt och uppåt hörde durantz, skotska yllen och damast av ylle och est-
amin. För durantz och de skotska yllena, se kapitel II:3, tabell II3:1.26 

Fram till 1730 var tygsorterna rask och kallminck de två mängdmässigt 
största posterna i ylleimporten, vilket framgår i tabell 4:10. Därefter gick 
tyget chalon (charlong) om rask. Ingen yllesort dominerade importen av ylle 
såsom Schlesienlärft dominerade importen av linne vid slutet av 1730-talet. 
Importen av olika sorters ylle varierade mellan olika år. Importen av i stort 
sett samtliga sorters ylle som tillhörde de allra billigaste minskade särskilt 
under 1730-talet, medan det lite ”dyrare ”sortimentet fortsatte att importeras 
i ungefär lika stor och ibland lite större omfattning än tidigare. Det var fram-
förallt importen av de billigare tygerna som tullhöjningen under 1730-talet 
avsåg att minska. Nedgången i importen skulle därför kunna tolkas som att 
handeln anpassat sig till lagstiftarnas avsikt med tullhöjningen. 

 
                                                      
26 För diskussion angående durantz, se kapitel II:3;  
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Tabell 4:10 Ett urval av importerad kamgarnsbaserad ylle till Stockholm 
1720–1738, mätt i antal alnar samt tullvärdet per aln. 
 Tullvärde/aln 1720 1727 1730 1738 

Svanskinn 9 öre smt 2 052 1 512 2 581 2 072 
Rask 10 öre smt 53 922 42 230 61 246 27 803 
Crepon av ylle 10 öre smt 2 381 169 1 451 1 270 
Chalon 16 öre smt 15 058 10 940 13 863 35 473 
Flanell 17 öre smt 5 006 8 693 20 001 16 048 
Kallminck 16 1/3 öre smt 23 504 1 108 46 329 40 383 
Sarge av ylle 17 öre smt 2 836 2 946 2 746 4 934 
Damast av ylle 1dsm 2 847 2 724 16 333 19 966 
Estamin 1 dsm 1öre smt 1 132 44 196 852 
Övriga 
vävnader 

10 öre smt–1 dsm 16 
öre smt 

65 028 100 372 85 508 21 193 

Totalt ylle  173 766 170 738 250 254 169 994 
Källa: Se tabell 4:1 samt anm. Tabell 4:5. För bättre precisering av olika sorters ylle se också 
tabell II3:1 kapitel II:3. 

 
Tyget rask var ett av det allra billigaste yllena som importerades. Det var 

också ett av de tyger som de inhemska producenterna tillverkade för bland 
annat leveranser till armén sedan 1600-talet.27 En förväntning var därför att 
importen skulle ha minskat när produktionen återupptogs efter kriget. Någon 
minskning av importen går dock inte att spåra förrän efter 1730-talets mitt.28 
Först år 1738 hade den rask som anlände utifrån halverats i relation till 1720. 
Det tycks därmed som om 1735 års tullhöjning, som framför allt avsåg bil-
liga tyger, fick effekt. 

Utvecklingen av importen för det ylle som var något dyrare var 
annorlunda. Under de tio första åren fyrdubblades importvolymen av flanell, 
därefter sjönk denna importkvantitet med in emot 20 procent fram till 1738. 
Importen av kallminck (av ylle) utvecklades på liknande sätt. Den nästintill 
fördubblades under de tio första åren och sedan stabiliserades import-
volymen på hög nivå. Importen av chalon däremot höll kvantitetsmässigt en 

                                                      
27 Se Kjellberg S.T. (1943) s. 217; se även Stråle G.H. (1884); Rosman H. (1929).  
28 Detta är ett antagande. Antagandet är byggt på att delar av uppgifterna om importen 1735 
har excerperats och då endast avseende de tyger som importerades av de handlande som 
importerat tyger under 1720-talet. Den grupp som excerpterna 1735 bygger på hade 1738 
fortfarande hand om mer än tre fjärdedelar av tygimporten. Ett rimligt antagande är därför att 
den andel som övriga importerade knappast var högre just 1735 än tidigare, då de som under-
sökts hade hand om över nittio procent tidigare. Först 1738 hade deras andel minskat till cirka 
85 procent. Den mängd rask som denna grupp av handlande importerade 1735 skiljde med 
knappt hundra alnar gentemot 1730. Det kan därför antas att den totala mängden bör ha legat 
på en liknande nivå 1735 som fem år tidigare. Möjligen finns en viss nedgång redan detta år. 
Orsaken till att 1735 års uppgifter saknas i denna framställning är att bara de som importerat 
textilier under 1720-talet ingick i excerpterna, vilket gör att uppgifter om en mängd tyger 
saknas. Då det tillkom en del nya textila handlande/importörer under 1730-talets början är det 
rimligt att anta att också en del av dem importerade rask under 1735, särskilt då de importe-
rade detta tyg tre år senare. SSA: SER: Stockholms huvudbok med verifikationer, Inkom-
mande tolag 1735. 
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relativt stabilt nivå fram till 1730-
talets början, men hade mer än för-
dubblades mellan de sista åren. 
Sargen (ylle) s om varit en sällsynt 
importvara under 1720-talet hade 
därefter en uppåtgående trend men 
importen översteg aldrig 5 000 alnar.29 
Något som styrker att handels-
politiken påverkade handeln var den 

tillfälliga nedgång i importen av bland annat kallminck som skedde 1727, 
vilken skulle kunna tolkas som en effekt av produktplakatets införande. Den 
handelspolitik som bedrevs gynnade importen av ”dyrare” tyger av ull under 
framförallt 1730-talet, vilket framgår exempelvis av utvecklingen för damast 
av ylle. Den gynnade dock icke det allra dyraste yllet. Importen av durantz 
av ylle som ligger inom ”övriga vävnader” i tabellen sjönk och saknades 
nästintill helt 1738, liksom också skotskt ylle, Däremot ökade importen av 
ylledamast som hade ett något högre tullvärde per aln än både det skotska 
yllet och durantz, medan importen av estamin som var ännu dyrare sett till 
tullvärdet per aln tycks ha återhämtat sig 1738. 

En förklaring till den lägre importen av durantz kan, som Sven Kjellberg 
påpekar, vara att tyget ibland benämndes kallminck.30 Importen av kallminck 
fortsatte att öka under 1730-talet medan durantz i stort sett försvann. Impor-
ten av durantz uppgick aldrig till några större mängder. Emot Kjellbergs 
förklaring talar, att tullskrivarna var noga med att notera när ett tyg uppgavs 
som en sort av importören, men i själva verket representerade en annan. Om 
dessutom tullkostnaden var högre för det tyg som anlände än för det som 
deklarerades ålades importörerna alltid ett tillägg. De fick också skriva en ny 
verifikation för tillägget. De skotska tygerna som också hade en negativ 
utveckling tycks ha ersatts av ”engelskt ylletyg”, som också ligger inom 
”övriga vävnader” i tabell 4:10.31  

Förvånansvärt är att importen av speciella yllesorter såsom damast fort-
satte att öka trots de stigande tullkostnaderna, i en del fall dessutom kraftigt. 
En förklaring till att importen av ylledamasten steg kan vara att det substi-
tuerade andra tyger såsom linnedamast och dräll. Ovan framgick att importen 

                                                      
29 Importen av tygerna återfinns även i kapitel II:3. 
30 Kjellberg S.T. (1943), s. 424. 
31 Det är dock inte säkert att importen av skotska tyger verkligen minskade. Nedgången i 
importen av tyger som benämndes som skotska skulle lika väl kunna vara en effekt av att de 
skotska tygerna inte längre benämndes särskilt. Detta då de skotska, liksom de irländska 
tygerna, enligt Powell, var tvungna att gå via engelska hamnar. Enligt Powell tvingade eng-
elsmännen både Skottland och Irland att låta sina textilier gå via engelska hamnstäder, där 
engelska handelsmän skulle sköta eventuell fortsatt utförsel. Det är därför troligt att då de 
engelska handelsmännen alltmer tog över exporten till andra länder, kom tygerna att sluta 
benämnas irländskt och skotskt ylle kan alltså under slutet av perioden ha varit inbakade i det 
som benämns som engelska tyger. Se Powell M.J. (2005), s. 151 ff. 

Bild 4:3 Tyget Kallminck. 

 
Källa: RA, Kommerskollegium, bild 11. 
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Diagram 4:4 Importen av ylle 1720–1738 fördelad på kvalité, mätt i antal 
alnar. 
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Källa: Se tabell B4:5 i kapitel II:6.  
Anm. Observera att det endast är det ylle som definierat utifrån kvalité som ingår. 
 
av linnedamast hade mer än halverats mellan 1727 och 1738, från nära 13 
200 alnar till 5 000 alnar, medan importen av ylledamast under samma 
period steg nästintill explosionsartat från knappt 3 000 alnar 1720 till nästan 
20 000 alnar år 1738. Även om trenden hade avmattats fortsatte importen av 
ylledamast att stiga med ytterligare 3 600 alnar år samtidigt som linnedamast 
minskade med ytterligare 2 200 efter 1730. Det förefaller troligt att linne-
damast i viss utsträckning substituerades med ylledamast till gardiner eller 
andra typer av förhängen. Detta styrks också av att det var det dyrare sor-
timentet av linnedamast som fortsatte att anlända i slutet av perioden medan 
de billigaste försvann helt. Det var knappast avsikten med den förda handels-
politiken. Importen av ylledamast steg i takt med att handeln från 1720-talets 
slut ökade mellan Stockholm och Frankrike, Portugal och England. Dess-
utom hade Ostindisk damast, vars råvaruinnehåll varierade32, slutat anlända 
till Stockholm 1738, trots att den fortfarande tilläts att importeras.  

Det förändrade innehållet inom det kamgarnsbaserade sortimentet kan till 
stora delar förklaras av den handelspolitik som bedrevs. När det gäller ex-
empelvis ylledamast fanns det möjligen också andra faktorer som kan ha 
påverkat handeln. 

Vid närmare granskning av kvalitéerna visar det sig att av det ylle som de-
finierades kvalitetsmässigt ökade det gemen/ordinarie sortimentet fram till 
1730, vilket framgår i diagram 4:4. Samma år hade det grova yllet minskat. 
1738 hade både det grova och det gemena/ordinarie minskat medan det fina 
                                                      
32 Den ostindiska damastens råvaruinnehåll bestod av silke och/eller silke med inblandning av 
exempelvis bomull.  
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yllet hade stigit. Detta skiljer yllet gentemot linne, vars grova sortiment 
ökade under 1730-talet. Tillsammans med att också det mer tekniskt avance-
rade yllet, såsom damast, minskade något visar detta att handeln anpassade 
sig till tullpolitiken och överflödsförordningar. 

Vid en närmare granskning visar det sig också, att de tygsorter som volym-
mässigt ökade, generellt sett anlände från Nordsjöhamnar, vilket framgår av 
tabell 4:11. Det var främst från hamnar såsom Cagliari, Bordeaux, Amster-
dam och London. Endast mindre mängder ylledamast importerades från 
Lübeck samt Wismar, det vill säga Östersjöhamnar. Efter 1720 importerades 
endast en marginell mängd ylledamast från Östersjöhamnar. Den som anlände 
1730 importerades av en diplomat.33 Den tyska mellanhandelns försvinnande 
till följd av produktplakatet samt tullpolitiken, som gynnade Nordsjöhamnar 
från 1730-talets mitt hade gett önskad effekt, det vill säga minskat utrikes-
handeln med Östersjöhamnar. Östersjöhandelns dominans under de tio första 
 
Tabell 4:11 Den procentuella andelen kamgarnsbaserade ylle fördelat på 
härkomst 1720–1738 (procent av antal alnar). 
Tyg och skeppens regionala härkomst  1720 1727 1730 1738 

Allt kamgarnsbaserat ylle Östersjön 74,8 70,1 60,6 25,0 
Allt kamgarnsbaserat ylle Nordsjön 25,2 29,9 39,4 75,0 
     
Urval av ylle1 Östersjön 73,3 72,9 60,6 30,3 
Urval av ylle1 Nordsjön 26,7 27,1 39,4 69,7 
     
Rask Östersjön 95,0 100,0 99,2 97,0 
Rask Nordsjön 5,0 0,0 0,8 3,0 
     
Fris2 Östersjön 100,0 98,0 95,0 100,0 
Fris2 Nordsjön 0,0 2,0 5,0 0,0 
     
Chalon Östersjön 5,0 5,0 5,0 0,3 
Chalon Nordsjön 95,0 95,0 95,0 99,7 
     
Damast av ylle Östersjön 28,0 0,0 1,0 0,0 
     
Damast av ylle Nordsjön 72,0 100,0 99,0 100,0 
     
Svanskin Östersjön 2,0 0,0 0,0 0,0 
Svanskin Nordsjön 98,0 100,0 100,0 100,0 

Källa: Se tabell 4:1. 
Anm. 1 I urvalet ingår ylle crepon, durantz, flanell och kallminck. Dessa sorter hade en lik-
nande utveckling och har därför slagits ihop. Jämför med utvecklingen för rask och fris vilka 
också domineras av Östersjön medan chalon och svanskin tillhör de sortiment som nästintill 
uteslutande anlände från Nordsjön. 
Anm. 2: I denna post ingår endast den fris som inte var av sorten fris kläde. Hit har också 
förts den ofriserade frisen. 
                                                      
33 1730 importerade en diplomat 188 alnar ylle damast från Lübeck. Då det var den holländska 
diplomaten, är det troligt att han haft tyget med sig från Holland. Därefter har ingen damast 
alls återfunnits bland importen som anlände från Östersjöhamnar. 
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åren hade helt brutits 1738, förutom när det gäller tyget rask och fris. Möj-
ligen berodde detta på att det saknades tillverkning i Nordsjöregionen av 
detta sortiment. 

Övergången till att handla allt mer från Nordsjöregionen resulterade i att 
importen av det tygsortiment som såldes därifrån ökade på bekostnad av 
tyger såsom fris, vilka ingår under ”övriga vävnader” i tabell 4:10, och som 
anlände från bland annat Lübeck. Detta trots att tullvärdet per aln emellanåt 
var högre på de sorters ylle som importerades från Nordsjöhamnarna jämfört 
med dem som kom från Östersjöhamnarna. Speciellt tydligt är det vid jämfö-
relsen mellan tyger med samma tullvärde per aln. 1730 importerades drygt 
45 000 alnar fris, åtta år senare drygt 7 000 alnar. Medan importen av fris 
sjönk steg den av chalon. 

Sammantaget visar denna undersökning att ylle påverkades i större ut-
sträckning av handelspolitiken än de aggregerade kvantiteterna ger sken av. 
Österjöns dominans för denna kategori hade brutits helt 1738 vilket dels var 
ett utslag av att kvantiteterna sjönk och att handeln styrdes över allt mer till 
denna region. Det resulterade också i att både sortimentet och kvalitén på 
yllet som importerades hade förändrats det sista året i förhållande till 1720 
års import. Denna förändring påbörjades 1727 då produktplakatet förstärk-
tes. Den successiva övergången skulle kunna tyda på att anpassningen tog 
viss tid att genomföra. Det gällde trots allt för utrikeshandelns aktörer att 
finna ett likvärdigt sortiment i Nordsjöområdet. Tydligt är dock att förskjut-
ningen resulterade dels i att kvantiteten ylle från Östersjön minskade, dels i 
att det importerade produktinnehållet 1738 hade mer av både dyrare ylle och 
finare kvalité än tidigare. Resultatmässigt var dock handelspolitiken gene-
rellt sett betydligt effektivare för ylle än för linne. 

Importen av kläde 
Kläde är egentligen också ett ylle. Skillnaden är att kläde är baserat på kard-
garn, korta ullfibrer, och alltid har efterbehandlats med valkning och över-
skärning. Valkningen var den process som gav klädet en filtad karaktär.34 Det 
finns ett antal kläden som aldrig benämns såsom kläde utan har avvikande 
namn. Hit hör tygerna boy och bredlisk.35 Vanligast är dock att tyger av klä-
destyp benämns som kläde, ofta med en geografisk eller färgmässig bestäm-
ning. Det geografiska sättet att benämna kläde var något som hade varit 
vanligt förekommande ända sedan medeltiden.36 

Kläde tillhörde de kategorier som hade det relativt bredaste sortimentet 
men importen till Sverige rymde ett sortiment som var långt smalare än impor-
ten av både ylle och linne under perioden. Importen av kläde utgjorde knappt 

                                                      
34 Nyberg K. (1992), s. 141, 368. 
35 För bredlisk, se också diskussion i kapitel II:3.  
36 Se t.ex. Kjellberg S.T. (1943), s. 59–60. 
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en tiondel av det linne som anlände. 1720 upp-
gick importen till nästintill 72 000 alnar 1720 
och cirka 52 000 alnar 1738. Tydligt är att 
fram till och med 1730 sjönk det genomsittliga 
värdet för kläde per aln från 1,57 till 1,35 för 
att 1738 ha stigit till över 1720 års nivå. Sett 
mellan 1730 och 1738 steg det genomsnittliga 
värdet på det kläde som importerades med 
0,5 dsm. 

Importen av kläde måste ha förändrats 
produktmässigt från 1720-talets början till 
1738, då det tidigare visats att det genom-
snittliga värdet per aln steg. Det tyder på att 
det importerades alltmer tekniskt avancerade 
eller högre kvalitéer av kläden i slutet av 
perioden. 

Tullhöjningen under 1730-talet resulterade 
dock i att dessa märken minskade fram till 
1738. Importen av Brandenburgskt kläde hade 
minskat från nästan 16 500 alnar till bara 
drygt 200 alnar mellan 1730 och 1738. Kläde 
från Schlesien behöll en nivå över 2 500 
alnar, vilket dock var betydligt mycket lägre 
än de cirka 15 000 alnar som anlänt 1727 och 

1730. Denna utveckling visar att tullhöjningen vid 1730-talets mitt fick 
betydelse och att handeln anpassade sig. 

Som framgår tabell 4:12 tycks det främst ha varit det billigare sortimentet 
som minskade under 1730-talet medan mellanklassen steg. I början av 1720-
talet och 1738 var spanska klädet det som volymmässigt importerades mest, 
men någon riktigt dominans såsom Schlesienlärft eller kattun hade tyget 
aldrig. Under 1720-talet steg dock klädet från Brandenburg och Schlesien 
och 1730 var dessa två de klart största sorterna som mängdmässigt impor-
terades. Volymen för dessa tyger var för sig 1730 var dock lägre än importen 
av det spanska hade varit 1720. En annan sort som importerades i relativt 
stor mängd sett till volymerna för kläde var det billiga tyget boy som dock 
sjönk drastiskt 1730 och Schlesien kläde. Boy tillhör de ”billigaste” former-
na av kläde, enligt tullvärdet per aln. Dess tullvärde låg mellan 8 och 12 öre 
smt, det vill säga i nivå med det billiga yllet. De flesta andra sorters kläde 
hade dock ett tullvärde per aln från 1 dsm till 3 dsm eller högre. 

Det spanska klädet som hade haft en markant nedgång fram till 1730 im-
porterades i större mängd 1738 än 1720. En liknande återhämtning tycks 
bredlisk ha haft, dock importerades denna sort aldrig i större mängd. Trots 
nedgången 1730 av boy tycks 1735 år överflödsförordning, vilken förbjöd 
människor att bära och bruka ”boijer” vid sorg inte påverkat importen alls, den 

Bild 4:4 Diverse kläden 1751. 
Melerad 

 
 
Fin 

 
Källa: RA: Kommerskollegium,  
bild 10 A och bild 02. 
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Tabell 4:12 Importen av kläden 1720–1738, mätt i alnar och deras tullvärde 
per aln fördelad på olika sorter. 
 Tullvärde i dsm 1720 1727 1730 1738 

Boy 8–10 öre smt 14 177 14 980 4 566 6 608 
Brandenburg 1 2 869 3 948 16 427 202,5 
Schlesien kläde 1 6 315 15 436 14 884 2 527 
Kientzell kläde 2 3 623 9 539 6 840 3 607 
Spanskt kläde 2,5 20 632 8 512 4431 29 751 
Bredlisk kläde 2,5 850 182 0 850 
Drape 4 1 540 2 281 637 103 
Gros de Tour & 
Naples 

3,5 0 44 252 736 

Övriga vävnader 0,5–2,75  22 208 4 541 9 295 7 446,5 
Summa  72 214 59 463 57 332 51 831 

Källa: Se tabell 4:1 samt anm. tabell 4:5. För bättre precisering av olika sorters kläde se också 
tabell II3:1 kapitel II:3.  
Anm. Det högre tullvärdet per aln för boy avser den sort som benämns svanskins boy.  

 
 

hade stigit något 1738. Möjligen berodde detta på den knappa inskränk-
ningen då förbudet i 1735 års överflödsförordning endast omfattade bruk i 
samband med sorg och inte som för exempelvis wahrendorfsk och holländsk 
lärft, vilka omfattade hela sociala grupper. Förbudet att bära och bruka boy 
vid sorg hade också införts redan 1722 utan någon effekt på importen.37 Den 
kraftiga uppgången av det spanska klädet 1738 bidrog till att det genom-
snittliga värdet 1738 hade stigit betydligt. 

Bilden förtydligas något då de kvalitéer som anlände undersöks, vilket 
framgår i diagram 4:5. Handeln med kläde tycks mer påverkad av handels-
politikens svängningar redan under 1720-talet än yllet. 1720 hade kvalitén 
gemen/ordinarie varit den klart största. Sju år senare var det kvalitén fin som 
var den volymmässigt största posten. Det grova klädet hade i viss utsträck-
ning ökat något detta år. 1730 hade det gemena/ordinarie klädet återhämtat 
sig något efter den kraftiga minskningen 1727 och var då nästintill lika om-
fattande som kvalitén fin. Det sista året visar det sig att, såsom för linnelärft, 
hade importen av grovt kläde stigit och detsamma gällde det gemena-
/ordinarie klädet. Det fina klädet hade däremot minskat och var lägre än 
1720. 1730-talets tullpolitik hade därmed resulterat i att den kvalité som 
importerades hade återgått till att domineras av gemen/ordinarie kläde och 
att det grova klädet ökat på sin låga nivå. Tullpolitiken slog därmed hårdast 
emot de finaste sortimenten av kläde, medan mellankvalitéerna ökade. 

                                                      
37 Se kapitel II:1 alternativt Westrin T. (1869/1909), första delen: 1722 års överflödsförord-
ning §7 daterad 22/6 1722. Se också Modée (1742), första delen. 
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Diagram 4:5 Den procentuella fördelningen av kvalitéer för kläde 1720–1738 
(procent av antal alnar) 
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Källa: Se tabell B4:6 i kapitel II:6 

 

En av orsakerna bakom utvecklingen låg i den regionala förskjutning som 
skedde under perioden. Till skillnad gentemot ylle dominerade Nordsjöham-
narna importen av kläde 1720, vilket framgår i tabell 4:13. Mindre än en 
tredjedel kom från Östersjön 1720. Redan 1727 hade det svängt och Öster-
sjöhandeln stod då för mer än hälften och tre år senare var andelen uppe i 
sextio procent. Efter tullhöjningen sjönk andelen igen och var 1738 nere på 
43 procent.  

 

Tabell 4:13 Procentuell fördelning av kläde fördelat på tyg och fartygens 
härkomst 1720–1738, procent av antal alnar  
Tyg och skeppens regionala härkomst 1720 1727 1730 1738 

All kläde Östersjön 28,0 57,0 60,0 43,0 
All kläde Nordsjön 72,0 43,0 40,0 57,0 
    , 
Spansk kläde Östersjön 7,0 22,0 37,0 56,0 
Spansk kläde Nordsjön 93,0 80,0 63,0 44,0 
     
Norder kläde Östersjön 20,0 0,0 0,1 0,0 
Norder kläde Nordsjön 80,0 100,0 99,9 100,0 
     
Urval av kläde Östersjön 38,0 48,0 57,0 24,0 
Urval av kläde Nordsjön 62,0 52,0 43,0 76,0 

Källa: Se tabell 4:1.  
Anm. Urvalet består av boy, kläde från Kientzel, Schlesien och Bredlisk samt kläde av drape 
och gross. 
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Bland kläde finns märken som visar att produktplakatet slog igenom på 
handeln med textilier. Detta gällde engelskt, holländskt, castor (som ligger 
under övriga vävnader) som före genomförandet ingått i den tyska och 
polska mellanhandel men också det spanskt kläde. År 1720 importerades 
drygt 20 000 alnar spanskt kläde. Redan 1727 hade importen minskat markant 
och denna trend fortsatte fram till och med 1730. Först när tullpolitiken bör-
jade gynna import från Nordsjön började importen av kläde därifrån ge-
nerellt sett återhämta sig. Det gällde dock knappast spanskt kläde. Från att ha 
stått för över nittio procent av det spanska klädet 1720 minskade Nordsjö-
hamnarna successivt sin andel och 1738 stod Nordsjöhamnarnas andel för 
mindre än hälften. Det var en bidragande orsak till att kvalitén fin hade 
minskat detta år. Samma trend som det spanska klädet återfinns också hos 
andra sorter fram till 1730-talets mitt, dock ökar norder kläde, som ingår i 
övriga vävnader i tabell 4:12.38 Östersjöhamnarnas andel hade dock minskat 
betydligt 1738 och var då lägre än 1720 års nivå. Att produktplakatet var 
verksamt framgår tydligt av utvecklingen för norder kläde, som främst ska 
ha tillverkats i Skottland. Det var ett av de tyg som före produktplakatets 
införande såldes via mellanhandel i hamnstäder såsom Lübeck och Danzig. 
En femtedel av norder klädet anlände från dessa hamnar 1720 men redan 
1727 var mellanhandeln helt borta. Den lilla mängd som anlände från Dan-
zig 1730 infördes av en diplomat. 

Östersjöhandeln med spanskt kläde och då främst kvalitén gemen-
/ordinarie tycks ha gynnats och det spanska klädet återhämtade sig volym-
mässigt under 1730-talet och översteg 1738 sin 1720 års nivå. Castor, hol-
ländskt och engelskt kläde förekom endast i början av perioden. Handeln 
med kläde från Danzig och Pommern påverkades negativt. Dessa sorter hade 
försvunnit helt som importvaror år 1738.39 Effekten av tullpolitiken och pro-
duktplakatet var tydlig när det gäller kläde men kan knappast förklara allt.  

Det var genomgående de dyrare sorterna av kläde som fortsättningsvis 
importerades, medan importen av de allra ”billigaste” sorterna endera mins-
kade betydligt eller upphörde helt. Detta även om tyget boj tycks ha stabili-
serat sig på en nivå runt 5 000 alnar. Denna volym låg dock betydligt under 
1720-talets import. Boy tillhörde dock knappast de tyger som påverkades av 
tullhöjningen vid 1730-talets mitt såsom klädet från Östersjön. Nedgången 
mellan 1727 och 1730 var troligen en effekt av att mellanhandeln i Östersjön 
hade upphört. Däremot visar det sig att klädet kvalitetsmässigt återgick till 
1720 års fördelning, dock med en viss ökning av det grova klädet. En av 
orsakerna till att produktinnehållet förändrades under perioden var produkt-
plakatets förstärkning. En annan var den tullhöjning som infördes vid 1730-
talets mitt. Produktplakatet resulterade både i att mellanhandeln med exem-
pelvis skotskt kläde upphörde och till att vissa sorter försvann helt ur utrikes-

                                                      
38 För utvecklingen av castor, engelskt holländskt samt norder kläde, se tabell II3:1 i kapitel II:3. 
39 Se kapitel II:3.  
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handeln. Tullhöjningarna resulterade i att den uppåtgående trend som rått för 
klädesimporten via Östersjöhandeln under de tio första åren bröts. Han-
delspolitiken fungerade betydligt effektivare för kläde än för linne. 

Importen av siden 
Siden var förhållandevis dyrt under perioden, precis som idag. Dessa tyger 
brukar därför vanligen betraktas som ”lyx”. Importen var under hela perio-
den begränsad. Antalet importerade alnar sjönk från drygt 72 000 alnar år 
1720 till 32 000 alnar år 1738. Importen hade redan från 1727 minskat be-
tydligt. Teoretiskt sett skulle nedgången kunna vara en följd av att tygerna 
ersattes med inhemska. Detta då det enligt tidigare forskning var just dessa 
kategorier av tyger som politiken avsåg att gynna.40 Priset varierade betydligt 
och de billigaste tygerna av silke hade faktiskt ett tullvärde per aln som un-
dersteg en dsm, vilket framgår i tabell 4:14. Det innebar att det genomsnitt-
liga värdet per aln för siden var relativt lågt vilket framgår av tabell 4:1. Det 
pendlade mellan 0,93 till 1,36 dsm, varav det sistnämnda representerade 
1727 års import och det förstnämnda 1738 års import. 1720 och 1730 låg det 
genomsnittliga värdet på 1,26 respektive 0,98 dsm. Vissa sorters siden var 
därmed billigare än de flesta sorters kläde, men också billigare än vissa tyger 
av lin.41 Utvecklingen tyder på att innehållet hade förändrats. 
 
Tabell 4:14 Importen av siden till Stockholm 1720–1738, mätt i alnar och 
deras tullvärde per aln, fördelat på diverse kategorier. 
 Tullvärde 1720 1727 1730 1738 

”Sidentyg”1 24 öre smt–1 dsm 14 353 24 704 11 924 1 488 
Drougett 28 öre smt–1 dsm 

8 öre smt 
 

8 143 
 

5 512 
 

11 038 
 

10 241 
Sidenbast 1 dsm 14 991 17 798 7 367 7 205 
Armsiden/Armosin 1 dsm 8 öre smt 9 789 8 294 14 366 8 995 
Siden moer2 1 dsm 16 öre smt 6 901 1 617 72 0 
Siden damast 2 dsm 10 110 9 350 4 273 1 407 
Siden Sarge 2 dsm 543 2 143 1 616 2 985 
Siden Crepon 2 dsm 16 öre smt 1 125 410 220 0 
Sammet 3 dsm 16 öre smt–

4 dsm 
 

2 977 
 

1 566 
 

1 363 
 

92 
Övrigt siden 24 öre smt-27 dsm 6 184 5 522 0 103 
Summa siden  72 383 82 995 54 051 31 919 

Källa: Se tabell 4:1 samt anm. tabell 4:5. För bättre precisering av olika sorters siden, se också 
tabell II3:1, kapitel II:3. 
Anm. Intervallen för vissa sidentyg och sammet beror på att en del av tyget hade en efter-
behandling som var dyrare. Det lägsta tullvärdet per aln för ”sidentyg” avser siden lärft samt 
”sidentyg” utan tillägg. 
Anm. 1 I denna kategori ingår också siden lärft. 

                                                      
40 Se t.ex. Nyström P. (1955), s. 162–163. 
41 Se tabell 4:8 och 4:12. 
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De flesta sorters siden minskade under pe-
rioden vilket framgår av tabell 4:14. De 
billigare ”sidentygerna” minskade drastiskt 
efter 1730. Ju ”billigare” sidenet var desto 
längre tid tog det oftast innan en nedåtgå-
ende trend inleddes. Armsiden (armosin) 
som tillhörde det billigare sortimentet höll 
en relativt stabil kvantitativ nivå. Mängden 
uppgick vanligen till 8 000–9 000 alnar, med 
undantag för 1730. Drougett ökade något 
från 1727 och framåt och blev det mest be-

tydande sidenet i importen. Tullvärdet per aln på drougett var oftast lägre än 
för armosin. 

Det varierade dock beroende på kvalité, färg etc. De billigaste drougetten 
låg i nivå med enklare ylle medan de dyrare sorterna av drougett låg i nivå 
med armosin.42 I samband med att produktplakatet hade förstärkts upphörde 
importen av de allra billigaste sorterna drougett och de något dyrare 
upphörde att anlända 1730. Effekten av den extra tull som lades på siden 
från och med 1730, tycks ha varit att de billigare sorterna av tyget drougett 
försvann, medan importen av den dyrare drougetten behölls eller till och 
med ökades.43 Utvecklingen av importen för drougett av silke, följde därmed 
samma mönster som exempelvis spanskt kläde, vilket beskrevs tidigare. 

Importen till Stockholm av sorterna siden crepon och moer i siden hade 
däremot redan 1727 minskat betydligt i kvantitet. Det var ingen tillfällig 
nedgång utan trenden höll i sig. Importen av crepon höll sig från 1727 på 
runt 400 alnar, men upphörde 1738. Detsamma gäller moer, även om nivån 

fortfarande låg något högre 
fram till 1730. Medan moer 
tillhörde de billigare sorterna 
var crepon något dyrare. Sam-
met som tillhörde de dyrare sor-
terna av siden hade i stort sett 
samma utveckling som moer 
men 1738 importerades fort-
farande en mindre mängd, 92 
alnar. 

Andra siden som hade en 
nedåtgående trend, som inleds 
1727 var damast. 1738 hade 
importen av damast minskat be-
tydligt och var nere på samma 

                                                      
42 Angående den allra billigaste drougetten, se diskussionen i kapitel II:3.  
43 Se kapitel II:3. 

Bild 4:5 Tyget drougett (droguett). 

 
Källa: RA: Kommerskollegium, bild 
17b. 

Bild 4:6 Ett 1700-tals siden moir. 

 
Källa: RA: Kommerskollegium, bild 15A . 
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nivå som moer hade haft åtta år innan. Sidenbasten däremot hade minskat 
först 1730 för att därefter ligga på en stabil nivå. 

Det mest förvånande resultatet är andelen av vanliga enkla siden, men 
också fassionerade44 och släta siden som importerades under hela perioden 
1720–1738 om än i begränsad utsträckning 1738. Sett till tullvärdet per aln 
låg de i nivå med det något dyrare yllet av kamgarn och det något billigare 
sortimentet av kläde, dock ej boy. Om det var några tyger som Stockholms 
sidenvävare borde ha kunnat producera kan det tyckas ha varit just dessa 
sorter. Även om också importen av dessa tyger hade en nedåtgående trend 
efter 1727 var mängden fortfarande i förhållande till andra dyrare sidensorter 
relativt omfattande i slutet av 1730-talet. Kvantiteten som nu understeg 
1 500 alnar översteg fortfarande exempelvis siden damast. 

Information om kvalité på ”sidentyg” som anlände saknas vanligen, vilket 
omöjliggjort en undersökning av eventuella kvalitetsförskjutningar. Avsak-
naden av denna information skulle kunna tolkas som att det siden som im-
porterades höll en viss standardiserad kvalité. Möjligen förekom endast 
standardiserade siden på de utländska marknaderna. I tidigare forskning 
beskrivs att exempelvis Frankrike under 1600-talet skulle ha standardiserat 
det siden som tillverkades där och i Sverige skedde en liknade process i slu-
tet av 1600-talet. I Brandenburg ska en standardisering ha genomförts under 
1700-talets början.45 Troligen skedde en liknande process i andra regioner där 
det tillverkades siden. 

Den extra tull som fick erläggas på siden från 1730 hade uppenbarligen en 
mer negativ påverkan på handeln med siden i Östersjön än i Nordsjön, vilket 
framgår av tabell 4:15. Utrikeshandeln med siden dominerades av Nordsjö-
regionens aktörer. Därmed avviker handeln med de övriga kategorier av 
tyger som studerats. Vissa sorters siden handlades det dock främst med över 
Östersjön fram till 1730-talets början. Den tullhöjning som skedde under 
1730-talet resulterade i att handeln med dessa tyger, såsom sarge och crepon, 
minskade och att handeln över Östersjön i stort sett ersattes av handel över 
Nordsjön. I slutet av 1730 anlände i stort sett allt siden från Nordsjön. Någon 
markant förskjutning mellan regionerna förekommer dock generellt sett inte. 

                                                      
44 Se kapitel II:3. 
45 För Sverige, se t.ex. Kjellberg S.T. (1943), s. 206–208, alternativt von Stiernman (1760), 
del IV, s. 858 ff. Stämpel Ordning hwarefter Kongl. Maj:t nådigt will att Betienterne så wäl 
som Köpmän och de traffiqwerande sig rätta och förhålla skole. Dat. Stockholm 10 Maij 
1687. Delar av Stämpelordningen återfinns i kapitel II:2. För Frankrike, se t.ex. Cole C.W. 
(1939 och 1943). Standardiseringen i Brandenburg under 1700-talets början genomfördes när 
Potsdam blev ett centra för tillverkning av siden. Se t.ex. Bahr L. (1966). I vilken utsträckning 
som standardiseringen var ett led i en pågående process är dock okänt. Troligen hade det även 
där förekommit en standardisering av tillverkningen redan tidigare. Åtminstone borde de 
hantverkare som var skråanslutna hållit en viss standard på det siden som exporterades.  
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Tabell 4:15 Den procentuella andelen siden fördelat på hamnar 1720–1738 
(procent av antal alnar.) 
 1720 1727 1730 1738 
All siden Östersjön 26,0 30,0 17,0 8,0 
All siden Nordsjön 74,0 70,0 83,0 92,0 
     
Brocade, crepon, och sammet Östersjön 74,0 94,0 83,0 23,0 
Brocade, crepon, och sammet Nordsjön 26,0 6,0 17,0 77,0 
     
Sarge Östersjön 100,0 98,0 86,0 22,0 
Sarge Nordsjön 0,0 2,0 14,0 78,0 
     
Armsiden, bast, damast, drougett & moer 
Östersjön 

7,0 11,5 8,0 4,0 

Armsiden, bast, damast, drougett & moer 
Nordsjön 

93,0 88,5 92,0 96,0 

Källa: Se tabell 4:1 och kapitel II:3, tabell II3:1-2. 
 
Att den handelspolitik som bedrevs under perioden påverkade importen av 

siden kan därmed knappast ifrågasättas. Däremot kan handelspolitiken knap-
past förklara allt, såsom varför importen av armosin var i stort sett opåver-
kad, medan importen av andra sorter minskade. En del av förklaringen till 
varför den relativt begränsade importen av siden sjönk under 1730-talet 
skulle kunna vara att allt mer importerades via Göteborg, genom det Ostin-
diska kompaniet. Emellertid hade kvantiteten siden minskat betydligt, med 
en tredjedel, redan innan Ostindiska kompaniet startade sin verksamhet. Det 
kan därför misstänkas att det finns andra förklaringar bakom nedgången. 
Handelspolitiken kan knappast heller förklara varför importen av det allra 
billigaste sidenet upphörde i samband med att produktplakatet förstärktes 
och varför dessa sorter aldrig återkom. 1735 års överflödsförordning skulle 
möjligen kunna utgöra en förklaring till att de enklare ”sidentygernas” kraf-
tiga minskning 1738 men dessa förordningar kan knappast användas som 
förklaring till utvecklingen för andra sorters siden. 

Importen av övriga tyger 
Gruppen ”övriga tyger” innehåller olika slags ospecificerade tyger, tyger av 
hampa eller där hampa ingått som råvara samt de tyger där råvaran bestått av 
en blandning, exempelvis lin och bomull eller silke och ull. Importen gick i 
vågor 1720–1738. Antalet importerade alnar 1720 var ca 201 000 och stan-
nade 1738 vid 115 500 alnar. Tullvärdet per aln varierade kraftigt beroende 
av vilket tyg det var. När importen av dessa tyg granskas mer ingående 
framträder en bild av vad som händer. Tyger av hampa ska inte behandlas 
närmare.46 Det kan dock nämnas att importen av segelduk (där hampa ingick 
                                                      
46 Orsaken till att tyger av hampa inte diskuteras närmare är att hampa till skillnad mot andra 
textila råvaror användes vid tillverkning av annat än tyg. Hur stor andel av råvaruimporten 
som gick till att producera vävnader har inte gått att bedöma. 
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som råvara) hade en uppåtgående trend fram till 1730 för att därefter 
försvinna helt. All segelduk som anlände 1730 kom från Ryssland, vilket 
också var det land som stod för det mesta av importen 1727. Detta år hade 
segelduk från andra områden nästintill upphört. Möjligen fanns det en 
koppling mellan den höga kvantiteten 1730 och bygget av det första Ostin-
diska skeppet, vilken lämnade Stockholm året efter.47 De tyger ur gruppen 
”övriga tyger” som behandlas nedan är halvsiden, regarn, nettelduk och par-
kum. En gemensam nämnare för dessa tyger var att de oftast innehöll minst 
två råvaror, exempelvis att varpen var av bomull och inslaget av silke. 

Vid en jämförelse mellan tabell 4:14 och tabell 4:16 framkommer att halv-
siden importerades i något lägre kvantiteter än siden. Utvecklingen av im-
porten av siden och importen av halvsiden påminner i stor utsträckning om 
varandra. Importen av halvsiden hade stigit 1727 för att tre år senare ha 
sjunkit. Nedgången var dock icke lika kraftig som för siden. Däremot från 
mitten av 1730-talet skedde en drastisk minskning av importen av halvsiden 
med drygt sjuttio procent.48 Ett tydligt mönster i detta sammanhang är att det 
var de billigaste sorterna av halvsiden som fortfarande importerades medan 
de mer tekniskt avancerade49 försvann helt. Importen av de sistnämnda hade 
dock uppvisat en nedåtgående trend under hela perioden. (Se tabell II3:1 i 
kapitel II:3.) Utvecklingen av halvsidenimporten påminner därmed om siden- 

 
 

Tabell 4:16 Importerade tygerna kategorin övriga 1720- 1738 mätt i alnar 
samt deras tullvärde per aln, fördelade på diverse vävnader. 
 Tullvärde/aln 1720 1727 1730 1738 

All halvsiden 16 öre smt–4 dsm 50 969 59 244 42 830 12 054 
Parkum 16 öre smt 14 159 0 22 970 81 147 
Segelduk 7 öre smt 7 060 9 125 27 400 0 
Regarn 8 öre smt 2 743 1 237 0 0 
Nettelduk 1 dsm 11 757 12 867 15 489 9 153 
Delsumma  86 688 82 473 108 689 102 354 
Övrigt övriga 3–9 öre smt, 

enstaka > 1 dsm 
 

114 069 
 

24 257 
 

207 604 
 

13 152 
Total summa  200 757 106 730 316 293 115 506 

Källa: Se tabell 4:1 samt anm. tabell 4:5. För bättre precisering av olika sorter i kategorin 
övriga, se också tabell II3:1 i kapitel II:3. 

                                                      
47 Frängsmyr T. (1976), s. 43; Kjellberg S.T. (1974), s. 38–43. SSA: HA Serie EVII: 
Suppliker 1667–1735. Av Königs supplik framgår att skeppet var byggt i Stockholm och att 
det nyligen hade lämnat staden. Det är därför rimligt att åtminstone en stor andel av den ryska 
segelduken använts för att få iväg skeppet vid rätt tidpunkt under året, särskilt då kvantiteten 
var betydligt högre än något annat år. Königs ärende gällde egentligen att han hade tvingats 
betala tull för utgående varor, trots att privilegiet uttryckligen befriat kompaniet från denna 
tull.  
48 Att förändringen skedde efter 1735 är ett antagande. Antagandet bygger på samma förutsätt-
ningar som de vilka beskrivs i not 18.  
49 Med billigaste sorterna avses att tullvärdet understeg 1,5 dsm per aln. Tekniskt mer avance-
rade avses i detta sammanhang att tyget hade en annan vävning än tuskaft. 
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importen. Det fanns dock en tydlig 
skillnad då det halvsiden som fort-
farande anlände 1738 i stort sett endast 
bestod av de enklaste och billigare sorter-
na, medan det omvända gällde för siden. 
Trots att halvsiden undantogs från inför-
selförbud under 1730-talet sjönk dessa 
såsom siden markant. Troligen bidrog i 
detta fall också 1735 års förbud för vissa 
sociala grupper att bära halvsiden såsom 
för bland andra Wahrendorf lärft till 1738 
års kraftigt minskade import. 

Importen av parkum visar ett tydligt 
avbrott 1727, men steg kraftigt under 
1730-talet. Möjligen bidrog den ryska 

offensiven året innan till avbrottet. Det tycks dock som att omställningen av 
handelsvägar på grund av produktplakatet förstärkning var en bidragande 
orsak. Tydligt är att efterfrågan på detta tyg verkar ha varit växande, 
åtminstone sett utifrån den kvantitet som importerades på 1730-talet. År 
1730 var importen drygt sextio procent högre än tio år tidigare och 1738 
importerades nästintill sex gånger mer parkum än arton år tidigare. Det var 
främst det som benämndes foderparkum som importerades. Foderparkum 
utgjorde samtliga år över nittio procent av den totala volym parkum som 
anlände. Det sista året saknas helt den variant som endast benämns parkum, 
vilken under andra år utgjort runt en procent av importen; resten var bädd-
parkum. Produktplakatets förstärkning tycks i detta fall ha gett en indirekt 
påverkan på importen av parkum då tyget tidigare skeppats tillsammans med 
varor som gått i mellanhandel. Att tyget saknades helt 1727 trots att tyget i 
stort sett endast handlades med inom Östersjöregionen berodde troligen på 
att de handlande som tidigare köpt parkum i Östersjön från 1727 höll på med 
att övergå till att handla med aktörer kring Nordsjön istället. 

Regarn50 hade importerats 1720 om än i mindre utsträckning än många 
andra tyger. Övriga år saknas detta tyg. Troligen var denna import av mer 
tillfällig karaktär. 

Till skillnad mot regarn anlände nettelduk, precis som halvsiden, vanligen 
i form av tyg. Tyget liksom flor definierades som ett halvsiden under perioden 
men har, trots att tyget ibland kunde vara avsett för näsdukar, separerats på 
grund av att tidigare forskning brukar hävda att tyget är ett linne.51 Importen 
av nettelduk ökade fram till 1730 med nästan trettiofem procent. Däremot 
minskade importen med över fyrtio procent mellan 1730 och 1738. Ned-

                                                      
50 Se kapitel II:3 angående tyget. Det vanligaste var att regarn användes i samband med 
tillverkning av trikå. 
51 Angående nettelduk, se diskussion i kapitel II:3.  

Bild 4:7 Bäddparkum. 

 
Källa: RA: Kommerskollegium, bild 24. 
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gången skulle såsom för de flesta tyger som minskade från 1730-talets mitt 
kunna förklaras både med 1735 års tullhöjning och att nettelduk såsom 
Wahrendorf lärft etc. ingick bland de tyger där vissa sociala grupper förbjöds 
att bära dessa. Detta förbud omfattade också flor52. Flor såsom nettelduk kom 
in i en mängd olika former, dels som tyg men också som färdiga varor ex-
empelvis halsdukar. Tyg utgjorde alltid en mindre andel av det flor som an-
lände. Importen av färdiga produkter blev alltså vanligare när det gäller 
dessa kategorier av tyger. 

Även handeln med övriga tyger anpassade sig till den ekonomiska politiken. 
I denna grupp ingick dock en mängd tyger av vilka en del plötsligt dök upp 
för att sedan försvinna direkt. Andra nytillkomna tycks ha substituerat vissa 
av de tyger som minskade inom kategorin, då de fortsatte att importeras till 
en ökad kvantitet. 

Importen av färgade och mönstrade tyger 
Under perioden 1720–1738 var de flesta tyger som importerades mönstrade 
eller färgade på något sätt såsom brokatell under brocade, kallminck eller 
chintz. Genom att tygerna hade olika mönstring vilken varierade beroende av 
var de hade tillverkats, underlättades tullpersonalens uppgifter att kunna 
skilja exempelvis den holländska lärften från Schlesienlärft. Det som be-
nämns lärft från Schlesien var exempelvis alltid randig medan den hol-
ländska hade andra attribut. På samma sätt var engelska ylletyger alltid 
rutiga medan durantz alltid var enfärgat. Kallminck däremot importerades 
vanligen flerfärgade med det förekom också både som randigt och enfärgat. 
Dessutom anlände en del som var blekta i huvudsak linne. Det är dock möjligt 
att dessa färgades eller trycktes vid stadens manufakturer och hantverkare 
innan de såldes till slutkonsumenten. Sammantaget dominerades importen av 
tyger som genom sin vävning och appretering hade en specifik karaktär, där 
mönster och färgsättning var typiska för det specifika tyget. Det fanns dock i 
allra flesta fall en samstämmighet mellan förändringen bland dem och de 
tyger som specificerades separat angående färgsättning och mönstring. 
Därför har de specificerade använts som underlag för nedanstående dis-
kussion.53  
                                                      
52 Flor är egentligen den ludna sidan på sammet, plysch etc. I detta sammanhang rörde det sig 
om flortyger (Flor-Tücher). Se kapitel II:3. 
53 Se kapitel II:3 för vilka tyger som genom sin vävning alltid fick en specifik färgsättning 
eller karaktär. Det mesta som importerades var tyger som genom vävning hade en specifik 
mönstring, ex. engelskt ylletyg. Alla kategorier av material är inkluderade i denna diskussion. 
Med andra ord har ingen separation gjorts utifrån tygernas råvaruinnehåll eftersom samtliga är 
representerade under respektive grupp. Fördelningen mellan olika material var relativt jämn. 
När det gäller blekta tyger utgjordes dessa mestadels av lärft, det vill säga linne, varmed de 
blekta inte ingår i diskussionen. Likaså har Schlesienlärften uteslutits då de enligt tidigare 
forskning ska ha varit randiga. Det var dock sällsynt att lärft från denna region över 
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Diagram 4:6 Importen av samtliga specificerade vävnader fördelat på färg 
och mönstring 1720–1738, mätt i antal alnar. 

Källa: Se tabell B4:7 i kapitel II:5: Importen av tyger fördelade på färg och mönstring 1720–1738. 
Anm. Observera att i detta ingår endast de tyger där färg och mönstring har specificerats 
separat. Det innebär att mängden är relativt liten av det totala. Blekta, vita och ofärgade tyger 
har därmed exkluderats tillsammans med de tyger som genom vävningen fått en specifik 
mönstring då importen av båda dessa typer behandlas endera ovan eller i kapitel I:5. Med 
kulöra avses enfärgade tyger som i tolagsjournal/bouppteckningar förs separat men i andra 
källor, förordningar, tull- och licenttaxa etc., varierar benämningen mellan “coulör”/”colör” 
eller ”enfärgade”. För vilka tyger som var mönstrade, se kapitel II:3. Utvecklingen för dessa 
följer i stort sett samma mönster, med undantag för Schlesienlärft. Tyger innehållande guld- 
och silver saknas också i denna sammanställning. För dessa tyger och importen av guld- och 
silvertråd, se tabell B4:9, kapitel II:5. 

 
I diagram 4:6 framgår att av de tyger som specificerats var tryckta och 

flerfärgade tyger de mest populära under hela perioden.54 Däremot uppvisar 
importen av flerfärgade dock liksom även blommerade och kulöra tyger en 
nedåtgående trend. Med andra ord sjönk efterfrågan på dessa tyger, vilket är 
speciellt tydligt i början av 1720-talet för flerfärgade och blommerade tyger. 
Importen av svarta tyger har, då de specifikt omnämns i överflödsförord-
ningar, därför separerats från de övriga kulöra. Även de svarta minskade 
men först under 1730-talet. Orsaker till den kraftiga nedgången torde kunna 
sökas i överflödsförordningarnas förbud mot sorgkläder.55 

Bland de kulöra tycks blå ha varit den mest populära färgen under 1720-
talet (se tabell B 4:8, kapitel II:6). En färg som vid slutet av 1600-talet var 

                                                                                                                             
huvudtaget var specificerad vilket tyder på att den alltid kan ha varit randig och att 
specificering endast gjordes när detta avvek.  
54 Det kan inte uteslutas att det anlände tyger som ej var specificerade i tolagsjournalerna 
utifrån färg, mönstring eller att de var tryckta. Däremot är sannolikheten låg, eftersom tullvär-
det per aln alltid var högre för dessa än för ofärgade och vita tyger. Även de som var blekta 
hade ett högre tullvärde per aln.  
55 Se kapitel II:1. 
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vanlig bland de tyger som importerades var 
violett.56 Denna saknades stort sett helt under 
hela perioden. Endast en mindre andel 
utgjordes av gula och gröna tyger, som till-
sammans stod för mindre än tio procent. I 
slutet av 1730-talet importerades endast röda 
tyger. De röda tygerna minskade betydligt fram 
till 1730, men 1738 hade importen av röda väv-
nader åter börjat stiga. Även om detta mönster 
också gäller de som var scharlakansfärgade, 
finns det en skillnad då detta tyg 1720 utgjort 
hälften av alla röda tyger som anlände 1720, 

mot cirka en tiondel arton år senare. Orsaken var att endast en åttondel eller 
mindre av den volym som de scharlakansfärgade hade utgjort 1720 
importerades under resterande år. Vanligen var blåa och röda tyger dyrare än 
de gula, bruna och gröna, vilket i sin tur hade att göra med priset på det 
färgämne som användes. Vidare uppvisar de randiga tygerna en uppåtgående 
trend i början av perioden, medan de svarta tygerna höll sig relativt stabilt 
under samma period. Importen av båda dessa hade minskat i slutet av 
perioden. Det fanns dock en skillnad, då 1735 års överflödsförordning 
innebar en begränsning av att använda svart tyg i samband med begrav-
ningar. Randiga tyger, med undantag för lärften från Schlesien, ska enligt 
information i handlandes bouppteckningar däremot ha ansetts omoderna57 
från 1730, vilket troligen påverkade nedgången. Den sjunkande importen av 
tyger innehållande guld och silver torde vara relaterad till den ökade import 
av guld- och silvertråd. Redan 1727 hade värdet på denna import nästintill 
dubblerats och från denna tid steg importen kraftigt sett till värdet. 1738 
importerades guld och silvertråd till ett värde på 557 dsm, vilket ska 
jämföras med att det 1720 importerades för 83 dsm. Som tidigare framgått 
sjönk importen av de tryckta tyger, vilket gällde genomgående oavsett om 
det var kattun eller något annat material.58 

Det är tydligt att den ekonomiska politik som bedrevs påverkade också 
importen av färgade och mönstrade tyger. 

                                                      
56 Se SSA: SER: Stockholms stads verifikationsbok: Inkommande tolag 1690. 
57 I bouppteckningarna noteras att de randiga tygerna är ”ur mode”, med undantag för 
Schlesienlärft. En möjlig förklaring till varför Schlesienlärft avvek, skulle kunna vara att 
priset på tyget gjorde det möjligt för andra sociala grupper att köpa tyg då priset var förhål-
landevis mycket lågt. 
58 Se tabell B4:7–B4:10 i kapitel II:6. För att randiga tyger blivit omoderna under 1730-talet, 
se ex. SSA: RR& Mag: Inventariebok: BOU 1730:2, s. 1093 ff.; 1731:I, s. 357 ff. 

Bild 4:8 Blommerat ylle. 

 
Källa: RA: Kommerskollegium,  
bild 09 
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Slutsatser 
I detta kapitel har produktinnehållet i den textila importen och dess föränd-
ringar analyserats närmare. Fokus har legat på att analysera tygimportens 
produktsammansättning och produkternas kvantitativa förändringar i ljuset 
av förändrade införselavgifter och införandet av produktplakatet. Resultatet 
visar att oavsett vilken kategori av tyger, (klassificerad utifrån råvaran), som 
undersöks är ingen opåverkad av den handelspolitik som bedrevs. Däremot 
varierade utfallet beroende på vilken råvara som tyget tillverkades av. I vissa 
fall, såsom för ylle och siden, är det uppenbart att tullpolitiken var effektiv 
för att minska importen och att produktplakatet fick betydelse för importens 
innehåll. Importen minskade, framförallt av de ”billigare” tygerna.  

När tullkostnaderna steg och produktplakatet infördes försköts handeln i 
enlighet med politikernas önskemål från Östersjön till Nordsjön. Handels-
politiken var därmed effektiv och att såväl tullpolitiken som produktplakatet 
fick betydelse för tygimportens sammansättning och kvantitet. 

Det var inte enbart ”billiga tyger” eller ”lyxtyger” som påverkades av 
handelspolitiken. Utfallet varierade beroende på den råvara respektive väv-
nad var baserade på. Motivet bakom 1730-talets tullhöjning var att minska 
importen från Östersjön, vilket för flertalet tygsorter också skedde med det 
tydliga undantaget att importen av lärft från Schlesien steg. I detta fall blev 
utfallet motsatt det som hade avsetts. Istället minskade importen av lärfter 
från Holland. En förklaring skulle kunna vara att de tidigare gått i tysk mel-
lanhandel. Även om lärften från Schlesien fortsatte att öka under hela perio-
den fanns det dock en stor skillnad vad gäller de kvalitéer som importerades. 
Tullökningen resulterade i en stigande import av de grövre tygerna medan 
importen av de mer tekniskt avancerade vävnaderna sjönk. Denna utveckling 
gällde dock inte för tyger av ull. För kläde var det istället de billigaste (oftast 
grövre) sorterna och en mellanklass av tyger som påverkades mest och bland 
dessa minskade importen. Dessa tendenser saknas helt när det gäller siden. 
För siden var minskningen generell oavsett prisklass och kvalité. Nedgången 
under 1730-talets slut skulle i viss utsträckning kunna vara en effekt av att 
Ostindiska kompaniet börjat importera via Göteborg. Däremot kan kompa-
niet handel knappast förklara varför siden hade minskat redan 1730, då 
kompaniets ännu inte hade sänt ut sitt första fartyg. Nedgången 1730 tycks 
därför främst ha varit en effekt av det nya regelverket. En trolig orsak till den 
lägre importen av siden är de tull- och avgiftshöjningar som genomfördes i 
slutet av 1720-talet samt importförbuden under 1730-talet. För tyger av 
bomull varierade utfallet beroende på vilket sorts tyg det var. Bomulls-
tygerna tycks totalt sett ha varit oberörda av den ekonomiska politik som 
bedrevs men det visade sig att innehållet förändrades kvalitetsmässigt. 

Vissa tyger såsom Castor kläde försvann helt för att aldrig återkomma. 
Troligen berodde utfallet på att dessa tyger aldrig varit särskilt stora import-
varor. För andra sorter såsom det spanska klädet minskade importen tillfälligt 
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1727 för sedan återhämta sig. Importen av parkum försvann helt 1727, för att 
sedan återupptas. Det är knappast rimligt att anta att efterfrågan saknades 
endast under detta år särskilt som importen under 1730-talet var volym-
mässigt högre än vid 1720-talets början. En del av sammansättningens 
förändring hörde ihop med handelns anpassning till produktplakatet. I andra 
fall såsom för Wahrendorf lärft och halvsiden bidrog rimligen 1730-talets 
överflödsförordningar, som både innehöll införselförbud och förbjöd vissa 
sociala skikt att använda specifika tygsorter till att importen sjönk.  

Det var dock långt ifrån alltid som importförbuden i överflödsförordning-
arna verkligen hade effekt på importen. Snarare fanns en tendens att förbu-
den infördes efter att importen redan hade minskat betydligt.  

Tydligt är också att importen av färgade och mönstrade tyger vanligen 
minskade, något som rimligen kan hänföras till den ekonomiska politiken, 
varav överflödsförordningar var en bidragande orsak. Med lägre tullar på 
ofärgade och vita tyger blev det troligen billigare att importera dessa och 
istället färga tygerna i Sverige. Detsamma tycks ha gällt för de tyger som 
innehöll guld och silver. I takt med att importen av dessa sjönk ökade im-
porten, sett till värdet, av guld- och silvertråd, vilket tyder på att också dessa 
tyger färdigställdes i Sverige. 
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KAPITEL I:5 

Möjligheten till importsubstitution 

 

Inledning 
Det råder knappast något tvivel om att den ekonomiska politiken gav effekt 
på importen av textiler. Ett av målen med den förda politiken var att impor-
ten skulle substitueras med inhemskt tillverkade produkter. Syftet med detta 
kapitel är att undersöka om den ekonomiska politiken öppnade ökade möj-
ligheter till importsubstitution.  

Såsom tidigare är huvudkällan Stockholms tolagsjournaler. Undersök-
ningen angående ökade möjligheter till inhemsk produktion inleds med att 
undersöka i vilken utsträckning som importen av halvfabrikat steg under 
perioden. Därefter undersöks i vilken utsträckning som den textila råvaruim-
porten ökade. En bedömning av i vilken utsträckning importerad råvara öpp-
nade förutsättningar för inhemsk produktion förutsätter beräkningar av den 
kvantitet tyg som kunde vävas av importerad råvara. Metod för beräkning-
arna redovisas i kapitel II:5, som rymmer alternativa möjligheter.   

Kapitlet inleds med en undersökning av importen av ofärgade tyger för att 
sedan övergå till en undersökning av råvaruimporten. Kapitlet avslutas med 
slutsatser. 

Importen av ofärgade tyger 
Tullpolitiken skilde mellan färgade tyger, ”vita” respektive ofärgade tyger. 
Tanken var att dessa tyger skulle färdigställas i Sverige. Tyger som importe-
rades i ofärgad form utgjorde halvfabrikat. Med ”vita” tyger avsågs i första 
hand tyger av bomull, vilka var vita som ofärgade på grund av råvarans ka-
raktär. Det fanns dock möjlighet att importera vitfärgade tyger baserade på 
andra råvaror än bomull om de skulle användas till tryck. ”Vita” och ofär-
gade tyger fick en tullsänkning i syfte att låta hantverkare eller manufaktu-
rister som bodde i landet sköta färgningen. Det fanns två typer av tullsatser 
för denna kategori av tyger. Den som gällde för de flesta importörer var att 
de fick betala en lägre tull från år 1726. Det fanns dock vissa importörer, 
hantverkare och manufakturister, vilka hade möjlighet att importera ”vita” 
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och ofärgade vävnader och endast betala 1/8 procent i tull. Det är därför 
troligt att dessa näringsidkare var tygers främsta avnämare. Samtidig innebar 
detta att de färger som användes för ändamålet också betraktades som råvara 
och därmed kunde importeras till samma procentsats som de ”vita” och ofär-
gade vävnaderna.1 

Både färger såsom indigo och chochinille samt själva tyget hade ett mark-
nadspris i Europa, som var lika för alla aktörer oavsett geografisk tillhörig-
het.2 Den ursprungliga kostnadsskillnad som fanns mellan olika regioner i 
Europa kunde däremot påverka priset på tyget, dock ej tullvärdet då kostnads-
tillägget för färg var detsamma oberoende varifrån tyget anlände. Kostnader 
för lön, lokaler transporter etc. var knappast lägre i exempelvis Holland eller 
Lübeck än i Stockholm. Snarare är det rimligare att anta att det var tvärtom.3  

Tullen för vissa näringsidkare var därmed nästintill obefintlig på både färg 
och tyg, särskilt i jämförelse med den tull och de avgifter som skulle betalas 
för färgade tyger från Östersjöhamnarna i slutet av 1730-talet. Då dessutom 
tullen för ofärgat tyg sänktes ytterligare i förhållande till det färgade tyget 
vid mitten av 1730-talet, bör det ha blivit lönsamt att låta färga tyget i Sverige. 
Ett sätt att minska tullkostnaden för importen av tyger från Östersjön som 
hade högre kostnad än de från Nordsjön, var därmed att ta in mer ofärgat tyg. 

Allt mer vitt och ofärgat tyg anlände också från och med 1727, vilket 
framgår i tabell 5:1. Importen steg, mätt i alnar, nästintill 47 gånger mellan 
1720 och 1738. Kvantiteten uppgick då till drygt 190 000 alnar. Den branta 
stegringen hade kommit med 1730-talet. Den största andelen ofärgade eller 
”vita” tyger utgjordes av de ofärgade ”vita” i huvudsak bomullstyger. 

I tabellen 5:1 framgår att det från 1726 framförallt var Stockholms manu-
fakturer som importerade de ”vita” och ofärgade tygerna. En viss ökning kan 
dock skönjas även hos andra aktörer fram till 1738. Den färg som importera-
des för färgning av tyger kan identifieras i källmaterialet.4 Kvantiteten im-
porterad färg steg liksom importen av ”vita” och ofärgade tyger kraftigt och 
framförallt under 1730-talet, då den ökade från 2 032 till 7 400 skålpund. 
1720 hade den varit 1 012 skålpund respektive 153 100 skålpund. (Se tabell 
B5:3 i kapitel II:6.) Den tullsänkning som infördes 1726 för vita och ofär-
gade tyger samt för färg för färgning av tyger var uppenbarligen effektiv.5 

 
 

                                                      
1 Se kapitel II:1. 
2 Vad dessa och andra färger representerar, se kapitel II:3. 
3 de Vries menar att en av orsaker till att produktionen flyttade från städerna till omlandet var 
att kostnaden för löner ökade. Samtidigt resulterade detta i att kostnaderna för transporter och 
annat steg. Först vid 1700-talets mitt började en del av de transaktionskostnader som hade 
uppstått att lösas och därmed minska. de Vries J. (1976), s. 100–101, 105, 243–246.  
4 Färg avsedd för andra syften, exempelvis färger till målare, ingår inte i de framräknade 
kvantiteterna. 
5 Se tabell B5:3 i kapitel II:6. Både färg och linfrö ingår i denna tabell. 
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Tabell 5:1 Importen av ”vita” och ofärgade tyger till Stockholm 1720–1738, 
mätt i alnar.  
 1720 1727 1730 1738 

Östersjön 1 843 2 375 4 207 71 664 
Nordsjön 2 229 8 745 40 888 118 409 
Totalt antal aln 4 072 11 336 45 095 190 073 
Varav ofärgade 756 645 2 887 1970 
Varav till Stockholmstraktens manufakturer 1 200 8 529 38 853 185 955 
Varav till andra 2 872 2 807 6 242 4 118 

Källa: SSA: SER: Stockholms huvudbok med verikfikation: Inkommande tolag 1720, 1727 
och 1730; SKA: Stadens verifikationer: serie GIb, Inkommande tolag 1738 
Anm: Observera att tyger som anlänt i stycken har omräknats till aln. Dessutom att vissa tyger 
har i tolagsjournalerna registrerats som 1/8 % tull, det vill säga råvara till manufakturer. 
Andra har, trots att de var ofärgade, registrerats som vanlig import. Importen gjordes av 
handlande och det är knappast troligt att den var tänkt att säljas ofärgad till befolkningen. 
Rimligen borde också dessa tyger ha färgats innan de såldes. 
 

Vid en närmare granskning visar det sig att det var importen från Nordsjön 
som innehöll den största mängden vita och ofärgade tyger. 1720 var andelen 
som anlände från hamnar i båda regionerna relativt lika, därefter sjönk im-
porten relativt sett från Östersjön. Nordsjöområdets leveranser hade nästintill 
fyrdubblats redan 1727 och återigen nästan fembubblats tre år senare. Regi-
onen dominerade därmed importen av ofärgade och ”vita” tyger under större 
delen av perioden. Det dröjde till efter 1730-talets mitt innan en kraftig ex-
pansion ägde rum inom Östersjöregionen. 1738 hade importen av tyg från 
Östersjön stigit betydligt, mer än 1 600 procent. En viss trendökning av im-
porten var skönjbar redan tidigare.  

Tyngdpunktsförskjutningen mellan de båda regionerna visar att det efter-
hand blev mer lönsamt att köpa vita och ofärgade tyger från hamnar i Nord-
sjöregion än i Östersjöregionen åtminstone fram till 1730-talets mitt. Tull-
höjningen på de färgade tygerna från Östersjöregionen, som innebar att 
skillnaden i erlagd tull mellan färgad och ofärgad vara blev större vad beträffar 
tyg från Östersjöhamnarna, än vad gällde tyg från Nordsjöregionen, skulle 
därmed vara en förklaring till varför importen från Östersjöområdet steg i 
den omfattningen som den gjorde mot slutet av perioden. 

Importen av textila råvaror 
Det är tydligt att importen av textila råvaror steg under perioden. Under förra 
delen av 1740-talet var importen av textila råvaror värdemässigt mer än tre 
gånger mer omfattande än importen av textilier, vilket framgår av tabell B5:1 
i kapitel II:6. I tabell 5:2 har importen av textila råvaror under föregående 
decennier delats in i fem undergrupper – bomull, lin, ull, silke och övriga 
garner – för att i möjligaste mån motsvara den kategorisering som gjordes 
av tygerna. Orsaken till att ullen kategoriseras som en helhet är att det saknas 
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Tabell 5:2 Den textila råvaruimporten fördelad på olika kategorier av rå-
vara 1720–1738, mätt i hundratals skålpund 

 1720 1727 1730 1738 

Bomull 116 102 99 138 
Lin 4 592 4 691 6 176 5 000 
Ull 568 721 1 376 1 972 
Silke 15 12 12 8 
Övriga garner 37 91 207 110 
Totalt 5 328 5 617 7 870 7 228 

Källa: se tabell 5:1 
Anm. Observera att denna tabell avviker från tabell 3:1. Orsaken är att denna bygger på to-
lagsjournalernas material. Det var endast importen av lin som överensstämde med Boëthius B. 
& Heckschers E. F. (1938) uppgifter angående råvaruimporten till Stockholm 1720. 

 
den information som behövs för en uppdelning mellan den ull som användes 
vid spinning av kardgarn respektive kamgarn. Därmed finns en viss avvikel-
se gentemot indelningen som gjordes av tygerna ovan. 

Importen av råvara för textil produktion ökade under perioden med näst-
intill 36 procent. Det är framför allt ull som ökar men också lin, bomull och 
övriga garner. 

Som framgår av tabell 5:2 var importen av lin år 1738 lägre än vad den va-
rit år 1730. Detta skulle kunna bero på att det skedde en förskjutning mellan 
import av lin och linfrö. Anna-Maja Nylèn beskriver att för Norrlands del 
under senare delen av 1700-talet steg importen av linfrö när importen av lin 
sjönk.6 Eftersom bönderna ansåg att de importerade fröerna var ”nödvändiga 
för en god linproduktion”, och att linfrön som användes importerades från 
bland annat Riga och Reval borde detta avspeglas i Stockholms import. 
Detta då Norrland saknade möjlighet på grund av det bottniska handels-
tvånget att själva importera.7 Det visar sig dock att importen av linfrö hade 
minskat 1738. 1720 importerades 177 tunnor, 1730 anlände 90 tunnor och 
1738 anlände 76 tunnor. Även om 1720 kan betraktas som ett extremår vad 
gäller importen av linfrö då det försåg onormalt många på grund av de ryska 
härjningarna utmed östersjökusten året innan, visar det sig att importen av 
linfrö minskade också mellan 1730 och 1738.8 

Bomull fluktuerar på en relativt låg nivå. Importen av ull är inemot fyra 
gånger mer omfattande 1738 än 1720 och uppgår sistnämnda år till 1 972 
skålpund.  

                                                      
6 Nylén A-M. (1968), s. 116 
7 Angående importen av linfrön och dess betydelse, se ex. Grenander-Nyberg G. (1967), s. 22; 
Grenandet-Nyberg G. (2001), s. 26, 39–40; Haglund K. (1985), s. 15. Angående det bottniska 
handelstvånget, se ex. Nyström M. (1982). 
8 Se tabell B5:3 i kapitel II:6.  
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Uppgången av övriga garner fram till 1730 sammanföll med nedgången av 
regarntröjor.9 Importen av silke var lägre 1738 än tidigare år och visar snarare 
på en sjunkande trend sett till importen under 1720-talet.  

Det är uppenbart att den tullpolitik som syftade till ökad import av textil 
råvara fick viss effekt. 

Möjlighet till importsubstitution 
Av tidigare forskning framgår (se diagram 5:1) att den svenska importen av 
textilier ska ha minskat markant från 1600-talets slut till cirka 1740 medan 
den textila råvaruimporten steg. Diagrammet visar därmed att det skett en 
förändrad balans mellan dessa varugrupper från slutet av 1730-talet och 
framåt i förhållande till 1600-talet, en utveckling som fortsatte fram till åt-
minstone mitten av 1750-talet. Siffror över utvecklingen under den period 
som föreliggande undersökning avser, åren 1720–1740, saknas i tidigare 
forskning. 

Som ovan framgått steg såväl importen till Stockholm av halvfabrikat, 
som textila råvaror, mätt i skeppund under denna period, medan den samlade 
 
 
Diagram 5:1 Den textila respektive råvaruimportens procentuella andel av 
den totala varumängdens värde, enstaka år 1576–1760 

 
Källa: se tabell B5:1, kapitel II:6. 
                                                      
9 Se tabell 3:6 i kapitel 3.  
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Diagram 5:2 Relationen mellan importen av färgade och ofärgade, inkl. vita, 
tyger 1720–1738, mätt i antal alnar. 
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Källa: Tabell B5:2 i kapitel II:6.  
 
importen av vävnader, sett till värde, sjönk mellan åren 1720 och 1738. Av 
diagrammet 5:2 framgår hur relationen mellan importen av färdiga tyger och 
vita och ofärgade förändrades över perioden. Under hela perioden domine-
rade importen av färgade tyger. 1738 uppgick dock de ofärgade och vita till 
drygt en femtedel. Samtidigt som importen av tyger totalt sett sjönk steg 
importen av halvfabrikat. 

En bedömning av i vilken utsträckning importerad råvara öppnade möjlig-
heter till inhemsk produktion förutsätter beräkningar av den kvantitet tyg 
som kunde vävas av importerad råvara. I diagram 5:3 görs en jämförelse 
mellan importen av färdiga tyger uttryckt i alnar och det antal alnar som 
kunde vävas av importerad råvara. Metod för beräkningarna redovisas i ka-
pitel II:5, som rymmer alternativa möjligheter, varav den här använda ut-
trycker den maximala möjliga tillverkningen.  

Den maximalt möjliga produktionen på basis av importerad råvara över-
steg under hela perioden importen av färdiga vävnader. Tydligt är dock att 
relationen mellan de importerade tygerna och det som kunde tillverkas av 
importerad råvara höll sig relativt stabilt under 1720-talet. Redan 1730 går 
det dock att finna att möjligheten till importsubstitution ökade. Ökningen av 
råvaruimporten skedde parallellt med att importen av tyg steg. 1730 hade 
den möjliga tillverkningsvolymen stigit med drygt femtio procent. Bidra-
gande till denna utveckling var troligen införandet av landshjälpsaviften 
1728. Pengarna från den fond som bildades användes till att stödja inhemsk 
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Diagram 5:3 Relationen mellan importerat tyg och den maximala tillverk-
ning som den importerade råvaran kan ha räckt till 1720–1738, mätt i antal 
alnar. 
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Källa: Se tabell B4:1 i kapitel II:6 samt kapitel II:5 för beräkning av maximal tillverkning. 
 
tillverkning genom räntefria lån vilket kan ha ökat efterfrågan på råvara. 
Möjligheten att med ekonomiska politiska medel befrämja importsubstitu-
tion förverkligades successivt under 1730-talet 
Sett utifrån den maximala mängd som kunde tillverkas av den råvara som 
importerades respektive år, visar det sig att möjligheten till importsubstitu-
tion under 1720-talet ökade framför allt för linne och ylle men också något 
för bomull och övrig råvara. Under 1730-talet fortsätter möjligheten att öka 
andelen inhemskt producerat ylle med importerad råvara som bas. Den in-
hemska bomullstillverkningen får i någon mån en ökad råvarubas. Möjlig-
heten att bedriva sidenproduktion på importerad råvara är under perioden 
utomordentligt begränsad, vilket framgår av diagram 5:4. Av den totala 
tillverkning som importerade råvaror kan ha räckt till utgjorde linne åttio 
procent 1720 och drygt sextio procent 1738. 

Linnetillverkningen på importerad råvara kan maximalt ha stigit med tio 
procent mellan 1720 och 1738. Produktionen av ylle kan ha haft en tillväxt 
på 200 procent mellan 1720 och 1738. Trots denna tillväxt utgjorde volymen 
1738 mindre än hälften av den mängd som kunde tillverkas av det lin som 
importerades. Övriga kategorier av tyger utgjorde relativt små poster sett till 
vad som totalt kunde tillverkas. Sidentillverkningen måste ha varit betydligt 
mindre än tillverkningen av såväl bomullstyg som andra tyger trots att den 
gynnades av politiken. Tidigare framgick att importen av siden var mycket 
begränsad och sjunkande under hela perioden. Den möjliga tillverkningen under 
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Diagram 5:4 Maximal tillverkning utifrån den importerade råvaran, fördelat 
på olika kategorier utifrån råvaruinnehåll, 1720–1738, mätt i antal hundratals 
alnar. 
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Källa: Se kapitel II:5 för beräkning av maximal tillverkning. 

 
denna period kan knappast ha uppgått till en procent av den samlade 
tillverkningen utifrån råvaruimporten till Stockholm. Medan fokus har legat 
på sidenets betydelse tycks bomullens betydelse, trots att det var den tredje 
största gruppen, förbisetts i tidigare forskning.10 Möjligen beror det på att 
tillverkningen av bomull maximalt kan ha uppgått till cirka sju procent av 
det som totalt kan ha producerats av importerad råvara. 

Att yllet fick en allt viktigare betydelse inom den textila produktionen un-
derstryker tidigare slutsatser i forskningen, enligt vilka ylle var en viktig 
textil sektor redan från 1600-talets slut. Möjligen beror det på att den eko-
nomiska politiken redan från denna tid speciellt ska ha gynnat både siden 
och ylletillverkning.11 Denna studie visar att möjligheter till en kraftigt ökad 
ylleproduktion och inhemsk produktion av andra textilier hade öppnats redan 
före 1740.12  

Att importen av lin minskade under 1730-talet skulle kunna bero på 
bomullens ökade betydelse. 

                                                      
10 Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 600. Se också Corin C-F. (1958); Nyström P. (1955). 
11 Se Kjellberg S.T. (1943); Nyberg K. (1992); Nyström P. (1955); Persson C. (1993). 
Angående 1600-talets satsningar, se Kjellberg S.T. (1943); Corin C-F. (1958).  
12 Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 600. 
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Slutsatser 
I detta kapitel har fokus legat på att analysera i vilken utsträckning det ut-
ifrån importen fanns möjligheter till importsubstitution. Detta har gjorts ge-
nom att undersöka dels importen av halvfabrikat, dels utvecklingen av den 
textila råvaruimportens produktsammansättning. 

Ett tydligt uttryck för att handelspolitiken befrämjade inhemsk produktion 
var den kraftiga ökningen av importen av vita och ofärgade tyger. Importen 
ökade kraftigt samtidigt som det skedde en tyngdpunktsförskjutning till 
Nordsjöregionen. Först när skillnaden i tullkostnad mellan färgat och ofärgat 
tyg blev större från mitten av 1730-talet steg även importen av vita och ofär-
gade tyger från Östersjön markant. Det mesta som anlände gick till manu-
fakturerna i Stockholm, varför vidareförädlingen av halvfabrikat torde ha 
stigit. Detta framgår än tydligare då det fanns en samtidighet mellan en ökad 
import av färg till textilier och den ökade importen av halvfabrikat. 

Anmärkningsvärt är, att den möjliga produktionen utifrån importerad rå-
vara, under hela perioden, skulle kunnat överstiga importen av färdiga väv-
nader. Undersökningen visar att råvarugruppen lin dominerade men i mins-
kande grad och därefter kom ull. Ullen stämmer också överens med tidigare 
forskning som menar att tillverkningen av ylle var den största textila grenen 
inom manufakturerna. Under 1730-talet borde importen av ull i allt större 
utsträckning ha substituerat importen av ylle. Trots att sidenimporten 
minskade är det tydligt att dessa produkter inte ersattes av inhemsk tillverk-
ning. Siden hade överhuvudtaget aldrig någon större betydelse vare sig inom 
importen eller sett till importsubstituerande tillverkning. Det var den klart 
minsta sektorn sett till hur mycket som maximalt kunde tillverkas utifrån den 
råvara som importerades. Tidigare forskning tycks ha förbisett bomullstill-
verkningens betydelse under 1700-talet. Möjligen beror det på att bomull, 
likväl som ”övriga garner”, ofta ingick i de tyger som benämns halvsiden, 
halvylle etc. under denna period. 

Även den ökade importen av textila råvaror visar att den ekonomiska po-
litiken fungerade. Den ekonomiska politiken gav nya förutsättningar för 
importsubstitution inom den textila sektorn; en importsubstitution som fram-
förallt kan ha varit avsedd för billigare och enklare tyger. Lika tydligt som 
att tillverkningen av ylle steg och därmed kan ha substituerat importen av 
tyger, visar det sig att importen av ”lyxtyger”, såsom siden, åtminstone fram 
till 1738 helt saknade förutsättningar för en importsubstitution. 
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INLEDNING:  

Källmaterial och bearbetningsmetoder 

 
 
I avdelning II presenteras avhandlingens metoder och källmaterial i detalj. 
Dessa kapitel utgör underlaget för stora delar av resonemangen i avdelning I. 
Avdelning II är tematiskt disponerad enligt ordningen i avdelning I. Där 
framgick också i kapitel I:1 att denna del består av fem kapitel samt en 
tabellbilaga, vilken getts ett kapitelnummer för att underlätta.  

Det första kapitlet, II:1, som följer efter denna inledning benämnt ”Lag-
stiftningen” utgör underlaget framför allt till kapitel I:2, det vill säga pre-
sentationen av den ekonomiska lagstiftningen samt beräkningar av hur 
tulltaxor och införselavgifter påverkade kostnaderna för import av vävnader. 
I avsnittet med tullberäkningar återfinns också en diskussion angående farty-
gens storlek och lastkapacitet under perioden. Därefter behandlas lagstift-
ningen i kronologisk ordning. Denna kronologiska sammanställning inleds 
med en presentation av de källor som använts. 

I kapitel II:2 behandlas tolagsjournalerna som är arbetets huvudkälla till 
utrikeshandeln. Det inleds med att beskriva vilka kategorier av källor som 
finns att tillgå för att undersöka utrikeshandeln för att därefter beskriva hur 
Stockholms tolagsjournaler under denna specifika period var uppbyggda. 
Tolagsjournalernas bokföring skiljer sig mellan århundradena och kan också 
skilja sig åt mellan de svenska stapelstäderna. Vidare behandlas de här under-
sökta tolagsjournalernas källvärde. Ofta hävdas i tidigare forskning att 
smugglingen var mycket omfattande under denna period och att tolagsjour-
nalerna därmed bara täcker delar av den faktiska importen. Denna uppfatt-
ning ifrågasätts vad gäller importen till Stockholm under den här undersökta 
perioden: den information som finns att tillgå tyder på att huvuddelen av den 
import som förekom redovisas i Stockholms inkommande tolagsjournaler 
1720–1740. Kapitlet avslutas med en presentation av urval och undersök-
ningsmetoder samt hur vissa beräkningar har gjorts. Analysen ligger till 
grund för framställningen i kapitel I:3–5.  

Därefter följer kapitel II:3 som behandlar de vävnader som redovisas i 
Stockholms inkommande tolagsjournaler 1720–1740. För att underlätta för-
ståelsen inför nästa avsnitt, som behandlar textila indelningsgrunder, inleds 
kapitlet med en kortfattad principiell beskrivning av vävningen. Därefter 
behandlas respektive textil vävnad som förekommer i källmaterialet i alfa-
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betisk ordning. Likaså redovisas hur respektive bokförd textil vävnad har 
kategoriserats. Då benämningen på ett tyg under 1700-talet kan skilja mellan 
olika källor samt mellan olika litteratur och uppslagsverk redovisas dessa 
varianter så långt de är kända parallellt med den ordagranna benämning som 
bokförts i tolagsjournalerna. Tygernas uppställning motsvarar därmed en 
textilteknisk ordbok och då informationen för respektive tyg vanligen har 
hämtats från olika standardverk redovisas underlagen för tolkningarna i di-
rekt anslutning till respektive vävnads karaktär. Analysen ligger till grund 
för kapitel I:4. 

I kapitel II:4 diskuteras bouppteckningarnas källvärde. I kapitlet diskuteras 
också hur beräkningarna av prisbilden på tyger i Stockholm beräknats med 
hjälp av uppgifter om varulager i bouppteckningar samt annat material. 
Denna analys ligger till grund för de prisresonemang som förs i kapitel I:4. 

I det avslutande analyskapitlet, II:5, förs en diskussion om hur stor till-
gången på råvaror var för olika år och jämförs med skattningar av åtgången 
av respektive råvara vid framställningen till färdigt tyg, det vill säga de be-
räkningsmetoder som används för diskussionen i kapitel I:5.  

Det som benämns kapitel II:6 och därmed avslutar avhandlingen är en bi-
laga där underlaget till diagram och tabeller i kapitel I:3–I:5 återfinns. 

I avdelning II har numreringen av tabeller förändrats i förhållande till av-
delning I. Detta har gjorts för att kunna hänvisa till tabellerna mellan de 
olika avdelningarna i tabellförteckning. Tabellerna i avdelning II utgör del-
vis underlag för tabeller och diagram i avdelning I. De tabeller som ingår i 
respektive kapitel kommer numreras med avdelningsnummer, kapitelnum-
mer och tabellnummer, exempelvis II1:1 som står för första tabellen i avdel-
ning II:s första kapitel. I kapitel II:6 som innehåller tabeller vilka utgör 
underlaget för tabeller och diagram i ett visst kapitel i avdelning I har valts 
att benämna dessa för exempelvis B3:1 där B står för bilaga 3 till kapitel I:3 
etc. Följaktligen benämns tabeller som är underlaget till kapitel I:4 och I:5 
med B4 respektive B5. 
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KAPITEL II:1 

Lagstiftningen 

 

Inledning 
Detta kapitel innehåller dels den ekonomiska lagstiftningen utveckling under 
perioden, exklusive 1734 års lag och dess föregångare, dels beräkningarna 
av tullkostnaderna som följde av lagstiftningens förändring. I avsnittet med 
själva lagstiftningen redovisas endast de förordningar och förändringar som 
bör ha påverkat kostnaderna för importen, främst den som berör textilier. 
Sammantaget återfinns över tvåtusen förordningar under perioden 1720–1740, 
vilka antingen berör handel i allmänhet eller en specifik bransch alternativt 
regler som bara rörde en enskild stad. Samtliga förordningar som berör 
Stockholm och kan tänkas ha påverkat kostnaderna för importen har tagits 
med i nedanstående sammanställning. Dessutom tillkommer hantverks- och 
manufakturlagstiftningen, vilka också består av en mängd nya förordningar 
fram till 1740. Då det finns andra forskare som har behandlat denna 
lagstiftning mycket ingående har jag valt att utesluta en presentation i detta 
kapitel även av denna del av den ekonomiska lagstiftningen. För pre-
sentationer av hantverks- och manufakturlagstiftningen fram till 1740-talet 
hänvisas istället till Arnberg, Kjellberg och Nyströms sammanställningar. 
Dessa forskare behandlar vanligen denna del av lagstiftningen både före och 
efter den här studerade perioden. För en presentation av 1734 års lag och 
dess föregångare hänvisas till Aldman.1 

Syftet med detta kapitel är att redovisa beräkningarna av de förändrade 
kostnaderna för tull- och införselavgifter och som följde av lagstiftningens 
årsvisa förändring under perioden 1719 till 1740. Beräkningarna ligger till 
grund för den analys som görs i kapitel II:2. 

Kapitlet är indelat i två avsnitt, där den första delen utgör en uppskattning 
av hur kostnaderna för tull och införselavgifter förändrades efter hel- och 
halvfrihetens införande. I anslutning till detta förs också en diskussion om de 
fartyg som anlände till Stockholm och deras respektive lastkapacitet, då det 
tonnage ett fartyg kunde lasta har betydelse för i vilken utsträckning fartyget 
fick hel- respektive halvfrihet. Analysen och slutsatserna i kapitel I:2 och i 

                                                      
1 Aldman L-A. (2006 b), kapitel 3. 
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I:3, om hur utrikeshandelns geografiska ursprung påverkade tulltaxornas 
förändring under perioden, baseras på de här presenterade beräkningarna. 

I den andra delen om den ekonomiska lagstiftningen behandlas de tullar 
och förordningar som tillkom under perioden och andra handelshinder såsom 
överflödsförordningar, konsumtionsförbud etc. Denna del har en kronologisk 
uppställning och inleds med en presentation av de källor som används. Till 
skillnad mot förordningarna, som behandlas i sin helhet, presenteras tullarna 
enbart schematiskt då det för varje ny utkommen tull- och licenttaxa blev en 
allt mer detaljerad indelning. Med detta avses att allt fler tyger finns upp-
tagna som en egen post och att tygerna också allt mer började delas upp på 
olika kvalité. I 1739 års tull- och licenttaxa ingår dessutom en lista på alla de 
tyger som var helt förbjudna att importera samtidigt som många av dem ändå 
redovisas under själva tulltaxan, det vill säga produkten ges ett specifikt 
tullvärde per aln eller stycke. Samtidigt anges hur mycket tull som skulle 
erläggas beroende på om det var hel- halv- eller ofri tull samt licentavgift 
och andra avgifter. Tygerna kunde alltså samtidigt vara belagda med import-
förbud som de var tillåtna att importera under de nyss nämnda specificerade 
förutsättningarna. Importförbuden undantogs dels för Ostindiska kompaniets 
räkning, dels för de tyger eller annat som importerades för ”kungen och 
hovets” behov, även ministrar hade emellanåt rätt att importera tyger och 
annat som egentligen var förbjudet att importera. Dessutom undantogs ut-
ländska diplomater från importförbuden. 

Beräknade kostnader för införsel som följd av hel- och 
halvfrihetens införande och dess utveckling 1720–1738 

Inledning med grundläggande begrepp och definitioner 
Tyg som anlände från Nordsjön, fraktades vanligen på fartyg med endera 
helfrihet eller ofrihet. Motsvarande tyg från Östersjön fraktades däremot på 
fartyg med halvfrihet eller ofrihet.  

Grundvalen för sjöfarten på Sverige under perioden kom att bli 1724 års 
produktplakat. Enligt produktplakatet var alla fartyg av utländsk nationalitet 
förbjudna att införa andra varor än det egna landets och dess koloniers till 
Sverige. Hel- och halvfriheten var ett sätt att gynna inhemska handelsflottan 
under resten av frihetstiden. Detta element i sjöfartspolitiken var utformat 
under 1600-talet men förnyades 1722 med bestämmelserna om så kallad fri 
och ofri tull. Huvudtanken var att import och export som bedrevs med utländ-
ska fartyg belades med 50 procent högre tull än svenska så kallade ”helfria” 
fartyg”. Utrikeshandeln fick endast ske i stapelstäderna enligt stapelpolitiken 
som utformades i början på 1600-talet. Bara stapelstäder fick handla med 
utlandet och ta emot främmande köpmän. Bottniska handelstvånget innebar 
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från 1673 att städer norr om Gävle och i Österbotten tvingades handla med 
Stockholm som enda tillåtna stapelort. Det betyder att Stockholms köpmän i 
princip hade monopol på den handeln. Bottniska handelstvånget avreg-
lerades 1765, men upphävdes inte helt förrän år 1812.2  

Produktplakatet påverkade i sig aldrig tullsatserna. Däremot kom de indi-
rekt att påverka dem då förordningen syftade till att få mellanhandeln att 
upphöra. Detta syfte blir än tydligare från 1727 då produktplakatets förstärk-
ning innebar att svenska importörers undantag inte längre gällde såsom vid 
1724 års produktplakat. Eftersom fartygen som trafikerade de olika regio-
nerna skilde sig storleksmässigt – östersjöbaserade var vanligen mindre – 
kom produktplakatet indirekt att påverka kostnaden för att importera tyger. 

Det var med införandet av hel- och halvfriheten 1722, då fartygens lästetal 
blev avgörande, som det uppstod en skillnad. Då fartygens storlek hade be-
tydelse för hur mycket en svensk importör skulle betala i tull och licent samt 
andra avgifter. Fram till 1730-talets fanns det också en möjlighet att erhålla 
så kallad skeppsfrihet även för skepp som byggts utomlands. Med detta av-
sågs att skeppen då gällde som svenska och därmed omfattades av hel- och 
halvfrihet för införselavgifterna. Förutom att hel-, halv- respektive ofrihet 
innebar olika stora kostnader, fanns det inbyggt en regional skillnad i det 
system som utformades när det gäller tull- och licentsatserna samt att de 
extra avgifter som infördes ibland, särskilt 1735 års höjning, påverkade 
kostnaderna olika för import från olika regioner. Nedanstående analys byg-
ger på de regionala skillnader som fanns i tullpolitiken från början, en han-
delspolitik som kom att utvecklas till än större regionala skillnader under 
perioden 1720–1738. 

Det är dock viktigt att veta hur systemet med införselavgifterna var upp-
lagt och fungerade för att förstå beräkningarna. I den reguljära tulltaxan åter-
finns de ordinarie tull- och licentsatser som skulle erläggas utöver det 
tullvärde per enhet som står upptaget. Utanför denna tabell återfinns övriga 
kostnader vilka också skulle betalas vid införsel. Det innebär att först beräk-
nades den ordinarie tull och licent som skulle betalas för varan. Därefter 
beräknades de extra avgifter som skulle betalas. Dessa extra kostnader sum-
merades därefter tillsammans med licenten. I tolagsjournalen döljs därmed 
kostnaderna för dessa extra avgifter under posten för licentavgiften. 

Analys 
Kostnadseffekterna är beräknade på kläde från Holland respektive Schlesien, 
vilka 1720 hade tullvärdet 1 dsm/aln. Räkneexemplet är beräknat på en tänkt 
importerad mängd av 300 alnar kläde för olika år under hela perioden. För 
tyger förändrades inte tullvärdet under perioden. Tull utgick med en viss 
procent av tullvärdet. Detta gällde även licentavgiften, landshjälpsavgiften, 
                                                      
2 Se exempevis Högberg S. (1969), kap. 1–2. 
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de så kallade extra-licentavgifterna samt den extra tull som infördes 1735 för 
de tyger som tillverkats i östersjöländer. Nedan kommer endast procentsat-
serna att anges. De procentsatser som anges var alltid beräknade på produk-
tens tullvärde. Mindre avgifter, exempelvis det som ofta benämns arm- och 
sjöpenning, som utgick med en fast summa lika för alla är inte medräknade i 
exemplet.3 

I utgångsläget 1720 hade samtliga fartyg oavsett storlek och härkomst hel-
frihet. Kläde var belagt med dels en tullavgift på 8 procent, dels en licent-
avgift på 4 procent. 1722 differentierades tullarna. Ofrihet gavs vanligen inte 
till holländska fartyg men tillämpades däremot för andra länders fartyg. 
Samma år sänktes licentavgiften till 3 procent för de fartyg som anlände från 
Nordsjön eller längre bort. Det är troligt att denna säkning var ett slags kom-
pensation för att fartyg från Nordsjön som skulle till svenska hamnar måste 
betala öresundstullen efter Nystadsfreden. Året efter att produktplakatet hade 
införts, 1725, skärptes också bestämmelserna vad gäller ofrihet. Från detta år 
skulle också vissa holländska fartyg komma att lyda under ofrihet. 1726 
ökades licentavgiften till 4 procent för alla importerade tyger oavsett här-
komst med ett undantag. De som var ”vita eller ofärgade”4 och alltså normalt 
hade lägre förädlingsgrad kompenserades genom en tullsänkning på 4 pro-
cent. I praktiken kom därmed kostnaden för dessa tyger beroende på farty-
gets storlek att uppgå till 24, 30 respektive 37,5 dsm för trehundra alnar, det 
vill säga 12 dsm lägre än för färgade och mönstrade tyger. 1728 infördes 
landshjälpsavgiften och den fördyrade alla tyger med 5 procent, vilket gav 
en kostnadsökning på 15 dsm för de trehundra alnar kläde som används som 
exempel. För nordsjöområdet ökade kostnaden återigen 1735 och då med 
ytterligare 5 procent ovanpå de tidigare kostnaderna. Därtill ökade kostnaden 
för tyger tillverkade i östersjöområdet samma år med 10 procent, förutom 
om tyget var vitt eller ofärgat, då det endast ökade med 7 procent. Det inne-
bar att importören fick en kostnadsökning på kläde från Schlesien med 30 
dsm för trehundra alnar medan det holländska steg med 15 dsm för samma 
mängd. I tabell II1:1 visas de kostnader som uppstod för en tänkt importör i 
form av tullar och avgifter på tyg, som tillverkas i och levererades från nord-
sjöområdet och i tabell II1:2 görs detsamma för östersjöområdet för perioden 
1720–1738. 

Observera att det tyg som anlände från Nordsjön alltid fraktades på fartyg 
med endera helfrihet eller ofrihet under hela perioden. I tabell II1:1 ingår 
dock även beräkning av vad det skulle ha kostat om tyget anlände med halv-

                                                      
3 Detta begrepp är en förkortning av sjörättspenning och amiralitets armpenning, vilka var 
separata utgifter. Se vidare under avsnittet Införselavgifter och importförbud. 
4 Tanken var att att tyger med lägre förädlingsgrad skulle ha en lägre tull då dessa skulle 
vidareförädlas i Sverige. Med vita avsågs därför troligen bomullstyger, vilka på grund av 
råvaran var naturligt vita. I praktiken kom dock även andra vita tyger att omfattas, då detta 
aldrig var klart uttryckt varken i förordningen eller i de tulltaxor som upprättades under perio-
den.  
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fria fartyg, för att därigenom få fullt jämförbara uppgifter om kostnaderna 
vid införsel under olika år. 

1730 infördes för siden en extra-licent vilken ökade kostnaden för nord-
sjöimporten med 2 dsm per hundra riksdalers, det vill säga per 300 dsm, 
värde som importerades, medan den från Östersjön ökade med 1 dsm per 
hundra riksdaler. 

Utifrån beräkningarna i tabell II1:1–II1:2 framgår att den 50-procentiga 
skillnad som infördes 1722 mellan hel- och ofri tull och den 25-procentiga 
skillnaden mellan hel och halvfri tull omfattade endast tullen. Differensen 
kom att utjämnas något mellan vad som egentligen skulle betalas för inför-
seln. Orsaken till detta var att varken licenten eller de extra avgifter, vilka 
lades ovanpå och beräknades och betalades separat, omfattades av den diffe-
rens i kostnad som fanns för tullen. Dessa sistnämnda kostnader påverkade 
alltid all införsel lika oavsett fartygets storlek och hemmahamn. Det var 
framförallt dessa generella kostnader som steg under perioden. I exemplet 
med de två sorterna kläde steg tullen endast med två procentenheter. 

I praktiken blev tullskillnaden 1722 om fartyget anlände från Östersjön 
37,5 procent mellan hel och ofri tull och om det anlände från Nordsjön nästan 
41 procent. Från 1735 hade de som fraktade 300 alnar holländskt kläde som i 
exemplet en kostnadsskillnad på cirka 21 procent mellan att frakta på ett 
helfritt respektive ett ofritt fartyg från Nordsjön. Om frakten istället innehöll 
ett kläde från Schlesien på helfritt respektive ofritt fartyg från en öster-
sjöhamn var kostnadsskillnaden drygt 17 procent. Det innebär att differensen 
mellan hel- respektive ofri tull sjönk, förutsatt att fartyget anlände från samma 
region. 

Sett i ett regionalt perspektiv var kostnadsskillnaden mellan att frakta 
samma slags tyg på ett ofritt fartyg från Östersjön respektive Nordsjön till 
Stockholm av dessa tyger cirka 6,5 procent till Nordsjöns fördel fram till 
1725. Mellan 1726 och 1734 finns ingen kostnadsskillnad mellan regionerna 
vad gäller dessa tyger. Däremot från 1735 är skillnaden åter drygt 17 procent 
till Nordsjöns fördel. 

Den stora skillnaden fanns mellan om frakten lastades på ett ofritt fartyg 
från Östersjön istället för ett helfritt från Nordsjön. 1722 och 1725 var skill-
naden 50 procent, 1726–1728 nästan 36 procent. Mellan 1728–1734 hade 
skillnaden minskat ytterligare till cirka 26 procent för att från 1735 åter stiga 
till nästan 42 procents skillnad. 

Vad som också framkommer i tabell II1:1 är att tullen för införsel sjönk 
när det gäller holländskt kläde om det fraktades på ett fartyg med helfrihet 
när hel- och halvfriheten infördes, däremot sjönk den inte på motsvarande 
sätt för kläde från Schlesien. Från och med 1726 utjämnades denna kostnads-
skillnad. 
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Tabell II1:1 Kostnadsutvecklingen vid tull- och avgiftsförändringar  
1720–1738 vid införsel av 300 alnar kläde från Holland, med ett tullvärde 
på en dsm 
Kostnad för tyg 
tillverkat i Holland 
fraktat med/År 

Helfrihet 
Kostnad i 
dsm 

Halvfrihet1 
Kostnad i 
dsm 

Ofrihet 
Kostnad i 
dsm 

Amn: 

1720 24+12=36 X X Obs! Extra-licenten på 6 
öre tillkommer för 200 
dsm värde på alla pro-
dukter som im-
porterades. 

1722 24+9=33 30+9=39 37,5+9=46,5 Se 1720. 

1725 24+9=33 30+9=39 37,5+9=46,5 Se 1722. Eventuella 
extrakostnader tillkom-
mer för att upprätta 
kontrakt med ny lever-
antör samt för even-
tuella krediter i detta 
land. 

1726 30+12=42 37,5+12=49,5 45+12=57 Se 1725. Om tygerna är 
vita eller ofärgade min-
skar kostnaden under 
alla poster med 12 dsm. 

1728 30+12+15 
=57 

37,5+12+15 
=64,5 

45+12+15 
=72 

Se 1726.  

1730 30+12+15 
=57 

37,5+12+15 
=64,5 

45+12+15 
=72 

Se 1726. För siden 
tillkommer 2 dsm/300 
dsm i tullvärde. 

1735 30+12+15+
15=72 

 

37,5+12+15+
15=79,5 

45+12+15+ 
15=87 

Se 1730. För vita och 
ofärgade tyger minskar 
kostnaden med 9 dsm 
under samtliga poster.  

Källa: SSA: BÄ: serie DVII, vol. 1, 1612–1741 Förteckning å förordningar ang. handeln; 
Kungl. May:ts förordning daterad 1/7 1719: Tull och Licenttaxa för utgående och inkom-
mande waror wid Stora Siö-Tullen §1 och §3.; Taxa inrättad år 1726 hwarefter Tullen och 
Licenten för utgående och inkommande wahror wid Stora Siö-tullen ska erlägga, Kongl. 
Maij:ts nådige förordning Hwarefter Wisse inkommande wahror/utom den wanlige Tullen 
och umgiälderne/med 5 proc cent, såsom en allmän Landshielp komma at beläggas, Gifwen 
Stockholm i RådsCammaren den 4 Jumii 1728; Taxa inrättad år 1726 hwarefter Tullen och 
Licenten för utgående och inkommande wahror wid Stora Siö-tullen ska erlägga ifrån den 15 
maij anno 1730; Westrin T. (1869/1909, 1913, 1917 och 1921/22); Modée (1742 och 1746) 
Första och andra delen, Stockholm; Danielsson C. (1930). 
Anm 1.: Denna post förekom aldrig för de importerade tygerna. Fartyg från Nordsjön som 
fraktade textilier översteg alltid 50 läster. 
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Tabell II1:2 Kostnadsutvecklingen vid tull- och avgiftsförändringar  
1720–1738 vid införsel av 300 alnar kläde från Lübeck, med ett tullvärde  
på en dsm 
Kostnad tyg 
tillverkat i 
Schlesien 
fraktat 
under/År 

Helfrihet 
Kostnad i dsm 

Halvfrihet 
Kostnad i dsm 

Ofrihet 
Kostnad i dsm 

Anm. 

1720 24+12=36 X X Obs! Extra-licen-
ten på 6 öre 
tillkommer var 
200 dsm värde på 
alla produkter som 
importerades. 

1722 24+12=36 30+12=42 37,5+12=49,5 Se 1720. 

1725 24+12=36 30+12=42 37,5+12=49,5 Se 1722. Even-
tuella extrakost-
nader tillkommer 
för att upprätta 
kontrakt med ny 
leverantör samt för 
eventuella krediter 
i detta land. 

1726 30+12=42 37,5+12=49,5 45+12=57 Se 1725. Om 
tygerna är vita 
eller ofärgade 
minskar kostnaden 
under alla poster 
med 12 dsm. 

1728 30+12+15=57 37,5+12+15=64,5 45+12+15=72 Se 1726. 

1730 30+12+15=57 37,5+12+15=64,5 45+12+15=72 Se 1726. För siden 
tillkommer 1 dsm/ 
300 dsm i 
tullvärde 

1735 30+12+15+30 
=87 

37,5+12+15+30 
=94,5 

45+12+15+30 
=102 

Se 1730. För vita 
och ofärgade tyger 
minskar kostnaden 
med 9 dsm under 
samtliga poster. 

Källa: Se tabell II1:1. 
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Det största intresset för detta arbete är dock den kostnadsökning som 
skedde under perioden. Återinförandet av hel-, halv- respektive ofrihet 1722 
innebar alltså att kostnaden för tullen berodde på vilket slags fartyg varan 
fraktades på. För nordsjövaror innebar det vanligen att de endera erhöll hel-
frihet eller inget alls, det vill säga ofrihet. Inom Östersjön däremot var det 
halvfrihet eller ofrihet som blev det vanligaste. Det var endast i undantags-
fall som tyger 1720 fraktades på fartyg som översteg 50 läster om de kom 
från östersjöområdet, medan det motsatta gällde dem som kom från Nord-
sjön. Att Östersjön dominerades av små skepp vid periodens inledning fram-
går av tabell II1:3. Av de 337 fartyg vars lästetal understeg 50 trafikerade 
nästan tre fjärdedelar enbart östersjöhamnar, ytterligare några anlände från 
östersjöhamnar. De sistnämnda fartygen kom ursprungligen från Östersjön 
men gick en rundtur från Östersjön till Nordsjön och via någon nordtysk 
hamnstad, vanligen Lübeck, för att därefter gå vidare till Stockholm. När de 
lämnade Stockholm gick de åter via en nordtysk hamnstad innan de fortsatte 
till Amsterdam. Genom de stridigheter som förekom i Handelskollegiet, 
bland annat under 1720, framgår det att dessa fartyg också gjorde omlast-
ningar i de nordtyska hamnstäderna. Det ledde exempelvis till att salt som 
beställts riskerade att anlända till Stockholm i den tunnstorlek som utgjorde 
standard i fartygets sist anlöpta hamn.5 

För att återgå till studien av tullarna visar det sig att den tänkta lasten på 
trehundra alnar kläde från Holland som fraktades på holländska fartyg med 
ofrihet, fick ökade kostnader för införseln från 36 dsm till 87 dsm under perio- 
 
 
Tabell II1:3 Antal fartyg 1720 som gick på Östersjön, Nordsjön respektive 
båda fördelade på lästetal under 50 läster eller � 50 läster  
 Antal <50 läst Antal � 50 läst Antal okänt 

lästetal1 
Summa 

Inom Östersjön 251 23 0 274 
Nordsjön 69 87 5 161 
Både Östersjön 
och Nordsjön 

17 37 0 54 

Summa 337 147 5 489 
Källa: SSA: SER: Stockholms huvudbok med verifikationer, Inkommande och utgående tolag 
1720.  
Anm1: Observera att av de fem fartyg där uppgift om fartygsstorlek saknas var tre av dem 
barlastade.  

                                                      
5 SSA: HA: A1:61, Huvudserie, protokoll, s. 287, I Handelskollegiets protokoll framkommer 
det vid en tvist angående importen av salt att Jean Bedoire hade beställt salt men att tunnan 
med salt hållit ett lägre mått då den ankom beroende på omlastning i en annan stad. Det finns 
också en liknande tvist samma år men då angående 20 tunnor malt . I detta fall hade Jean 
Bedoire junior hade tagit ut 10 läster mer än han skulle; se s. 648–649. Tvisterna visar dels att 
måttsystemet för tunnor kunde skilja stort om fartygen gjort omlastningar på vägen till Stock-
holm. 
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den. Det innebär att kostnaden för sådan införsel steg med 51 dsm, det vill 
säga med cirka 142 procent. Om lasten istället var tillverkad i östersjö-
området och skeppades på exempelvis tyska fartyg blev kostnadsökningen 
cirka 180 procent under perioden. Beaktas enbart tiden före år 1731 hade 
ökningen varit likvärdig, det vill säga samma som för tyg tillverkat i Holland 
respektive norra Tyskland. Om hänsyn tas till den pålaga som kallades extra- 
licenten 1730, innebär det att införselavgiften för nordsjöområdets tyger 
ökade något mer än östersjöområdets under 1720-talet, medan det var tvärt-
om på 1730-talet. Denna kostnadsökning utjämnade dock förhållandet 
mellan Östersjön och Nordsjön så att år 1728 var kostnaden lika hög obero-
ende av var fartyget anlände ifrån. 

Hänsyn ska också tas till att det förekom att en hel del fartyg köptes in 
från Holland, vilka därefter kom att gå under svensk flagg. I början av 1730-
talet blev det förbjudet med denna form av transaktioner då skeppsfriheten 
upphörde. Från 1731 skulle alla svenska fartyg vara endera inhemskt byggda 
eller ha köpts in senast 1730. Undantag gjordes också för de skepp som efter 
1730 strandade utmed den svenska kusten eller på grund av någon annan 
olycka hade sålt i Sverige.6 

Med de stigande kostnaderna, särskilt efter produktplakatets förstärkning 
1726, då även svenska importörer förbjöds att frakta sitt gods på utländska 
fartyg om det tillverkats på annan ort, förändrades bilden något vad gäller 
vilken kategori av fartyg som frakten anlände på. Det var särskilt trafiken 
från de nordtyska hamnarna som resulterade i att tyger därifrån i allt större 
utsträckning kom att fraktas på fartyg över 50 läster. I kaptitel I:3 och I:4 
beskrivs den förskjutning som skedde från Östersjön till Nordsjön när det 
gäller avsändarorter för import av textilier till Stockholm.  

Förutom detta utfall skedde också en förändring som avser fartygens stor-
lek. Generellt sett steg andelen skepp över femtio läster som inkom till 
Stockholm, från 1720-talets mitt. Den ökade andelen större fartyg berodde 
dels på att trafiken från Nordsjön steg i omfattning, dels på att också de ny-
tillverkade svenska fartygen ofta översteg 50 läster. Tydligt är också att det 
lägre antalet fartyg som anlände 1730 och 1738 motsvarades av ett ökat läs-
tetal, vilket framgår i tabell II1:4. Det går därför knappast tala om en föränd-
ring vad avser den lastkapacitet som fanns tillgänglig på de fartyg som 
anlände. Snarare tycks kapaciteten ha varierat mellan 22 000–23 000 läster 
under hela perioden. Möjligen skulle det kunna hävdas att det fanns en ten-
dens till ett något ökat tonnage fram till 1730-talet. Tydlig är däremot den 
nedåtgående trend som fanns bland fartyg som understeg femtio läster. 1720 
var det nästan sjuttio procent som tillhörde denna kategori, 1730 hade den 
minskat till cirka hälften. Det sista året var det mindre än hälften som fortfa-
rande hade ett lästetal som var lägre än femtio läster. Detta resulterade i att 

                                                      
6 Se också under Införselavgifter och importförbud: 1731. 
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Tabell II1:4 Antalet fartygens fördelade på lästetal som anlände till 
Stockholm 1720, 1730 och 1738 samt lästetalets medel- och medianvärde 
respektive min- och maxtalen på de fartyg som anlände. 
Lästetal 1720 1730 1738 
<40 232 194 181 
40-49 105 37 20 
Totalt mindre än 50 337 231 201 
50-74 100 139 115 
75-99 26 26 52 
100-199 20 37 38 
200> 1 8 6 
Totalt 50> 147 210 211 
Okänt/barlastade 2/3 (totalt 5) 2/10 (totalt 12) 0/8 
Summa anlända fartyg 489 453 420 
    
Medelvärdet för lästetalet  45 52 55 
Median för lästetalet 40 45 50 
Min 5 8 5 
Max 200 280 287 
Totalt antal läster 21 917 22 991 22 503 

Källa: SSA: SER: Stockholm huvudbok med verifikationer, Inkommande och utgående to-
lagsjournal 1720 och 1730; SKA: Stadens verifikationer, serie Gib, Tolagsjournaler över 
inkommande och utgående 1738. 
Anm: Obs. att antalet läster har avrundats till jämna heltal. 
 
 
det genomsnittliga fartyget respektive medianen hade stigit 1730 och ytterli-
gare något fram till 1738. Av tabellen framgår också att fartygen som an-
lände blev allt större. Det allra största fartyget som anlände respektive år steg 
från 200 läster till 287. 

Lastkapaciteten säger dock inget om hur mycket respektive fartyg verkli-
gen innehöll. Vissa fartyg innehöll knappast någon import alls trots att de 
kunde vara stora sett till fartygets lästetal. Andra var lastade till hälften och 
ytterligare andra var fullastade. Att ta hänsyn till lastkapaciteten är därför 
otillräckligt för detta arbete. Det är den mängd och det värde på varorna som 
respektive fartyg innehöll som är det väsentliga då det bara är det som kan 
förklara hur den ekonomiska politiken påverkade utrikeshandeln. 
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Införselavgifter och förordningar 1720–17397 

Inledning 
1718 bestämdes att all import och export skulle erlägga, förtuom tull, krigs-
hjälpsavgift, vilken 1721 kom att kallas fredshjälpsavgift och från 1723 extra-
licent. I denna avgift ingick 4 öre smt i sjörättspenning och 2 öre smt i 
amiralitets armpenning. Dessa avgifter brukar emellanåt slås ihop och för-
kortas till sjö- och armpenning. För Stockholms del tillkom ytterligare 1 
procent till staden samt 1/16 procent till Danviks hospitals armpenning. Från 
1/8 1719 gällde dock att råvaror, ullkardor, vit holländsk tråd, ofärgad tråd, 
bomull, turkisk kattun och regarn samt oberedda hudar och skinn var befri-
ade från dessa avgifter. Redan en månad tidigare hade bestämts att alla varor 
för vilka importören endast betalade 1/8 i procent av tullvärdet blev befriade 
från tolag och alla ”umgiälder”8  

1720 års tull- och licenttaxa9  
Samtliga fartyg, oberoende om de var ägda av svenskar eller ej, betraktades 
under detta år som helfria från tull, (se vidare 1726 års tull- och licenttaxa 
där annat ej framkommer.) 

                                                      
7 Huvudkällor till nedanstående kronlogiskt redovisade avsnitt är:  
SSA: BÄ: DVII, vol. 1, 1612–1741 Förteckning å förordningar ang. handeln; Serie FI:2 vol 1, 
Diverse handlingar 1723–1763; Serie FII F:1 odaterade handlingar, daterad 17/9 1729; Kungl. 
May:ts förordning daterad 1/7 1719: Tull och Licenttaxa för utgående och inkommande waror 
wid Stora Siö-Tullen; Taxa inrättad år 1726 hwarefter Tullen och Licenten för utgående och 
inkommande wahror wid Stora Siö-tullen ska erlägga, Kongl. Maij:ts nådige förordning 
Hwarefter Wisse inkommande wahror/utom den wanlige Tullen och umgiälderne/med 5 pro 
cent, såsom en allmän Landshielp komma at beläggas; Taxa inrättad år 1726 hwarefter Tul-
len och Licenten för utgående och inkommande wahror wid Stora Siö-tullen ska erlägga ifrån 
den 15 maij anno 1730, Uppå hans Kongl. Maij:ts allernådigste Befallning till deß Commer-
cie Collegium publicerad; Taxa hwarefter Stora Siö-tullen Uppå alla Inkommande wahror 
bör erläggas och upbäras hwarjemte bifogas en Förteckning uppå alla de wahror som för-
bjudne äro at i Riket införas. Gifwen Stockholms i Rådcammaren den 8. juni 1739; Westrin T. 
(1869/1909, 1913, 1917 och 1921/1922); Modée (1742 och 1746), första och andra delen; 
Malmström C. G. (1895); Danielsson C. (1930). 
8 SSA: HA: A1:61 Protokoll, huvudserie 1720, s. 94; I tolagsjournalen framkommer att de 
som importerade dessa varor enbart skulle erlägga 1/8 procent i tull. För export gällde att 
vidareförädlade varor också var befriade från denna avgift. Se också Kungl. May:ts förord-
ning daterad 1/7 1719: Tull och Licenttaxa för utgående och inkommande waror wid Stora 
Siö-Tullen §1 och §3. 
9 Tull- och licenttaxan 1720 var densamma som 1718; däremot gällde för alla fartyg detta år 
helfri tull och inte bara på svenska fartyg. Källa: BÄ: serie DVII, vol. 1, 1612–1741 Förteck-
ning å förordningar ang. handeln. Materialet finns även till stora delar återgivet i Danielsson 
C. (1930), s. 150 ff. Tillägg har gjorts utifrån uppgifter i 1720 års tolagsjournal för schlesiskt 
samt holländskt kläde. De ingick därmed i posten övriga kläden värda mindre än 3 dsm, men 
har skiljts ut i detta arbete. SSA: HA: serie A 1: 61, Huvudserien protokoll 1720, s. 94–95. 
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I augusti 1719 hade tullen minskats på färger, textila råvaror, ullkardor, 
tobaksvaror, vit holländsk tråd, ofärgad tråd, oberedda hudar och skinn samt 
regarn och bomull turkisk kattun, jord etc., det vill säga varor som i första 
hand skulle användas endera vid tillverkning eller till vidare förädling innan 
de såldes. För dessa varugrupper skulle importören endast erlägga 1/8 pro-
cent i tull. Det innebar att de inte heller skulle betala avgifter till stadens 
kostnader för förtullning, packhus, underhåll av vägar, broar och byggnader 
etc. samt Danviks hospital. Detta ledde till en strid mellan Stockholms bor-
gerskap och Handelskollegium redan på våren 1720. Någon förändring 
skedde dock aldrig utan nivån på 1/8 procent bibehölls.10 För importerat 
lin/lärft gällde att tyger värda mindre än 1 dsm/aln erlades 8 procent i tull 
förutom krigshjälpsavgiften, medan för övriga erlades 12 procent. Generellt 
gällde att importörer av kläde och siden värda över 3 dsm per aln skulle be-
tala 8 procent och för de under 3 dsm skulle denne betala 16 procent av tull-
värdet. Vissa undantag fanns dock såsom gement spansk och norder kläde 
etc. för vilka det skulle betalas 12 procent. För övriga tyger av ull gällde 
vanligen 16 procent. För vadmal betalade importören 1 procent, för regarn, 
bomull och turkisk kattun 1/8 procent i tullsats. För broderade gehäng, 
handskar innehållande guld, silver och sidentyg skulle importören betala 8 
procent tull per 100 dsm. Strumpor beräknades per dussin och hade en tull-
sats på 12 procent.  

Alla varor med en tullsats på 1/8 procent betalade endast denna, det rörde 
vanligen råvaror och verktyg till manufakturerna, men även vissa sybehör. 
Däremot betalades 8 procent på tullvärdet för tråd som endera var gemen 
eller kulör och för synålar betalades en tullsats på 12 procent på tullvärdet 
per 1000-tal. Dessutom tillkom såsom tidigare krigshjälpsavgiften.11 

1722 års tull- och licenttaxa 
Från år 1722 infördes licenten i en ny form. Hur stor licentavgiften var, vil-
ken också uttogs i procent på varans tullvärde, varierade för olika varor, som 
framgår av 1726 års tull- och licenttaxa. I praktiken innebar det att om im-
portören skulle betala exempelvis helfri tull på 8 procent kom införselavgif-
ten att öka till 10 eller 12 procent. Detta år, 1722, gjordes också en 
uppdelning på hel och halvfri tull. Varornas tullvärde per enhet förändras 
inte i denna taxa, däremot kom fartygens storlek att påverka tullsatsen ge-
nom införandet av hel- och halvfrihet. Detta innebar att en svensk importör 
som fraktade sin last på mindre fartyg fick betala mer i tull än de som frak-
tade på större fartyg (över 50 läster) medan under 50 läster halvfrihet. Om 
lasten istället gick på ett utländskt fartyg gällde ofrihet. Vidare fick samtliga 

                                                      
10 SSA: HA: serie A1: 61, Huvudserien, protokoll 1720, s. 94–95. 
11 För närmare uppgifter angående tyger etc., se kapitel II:3. Se också 1720 års tull- och licent-
taxa. 
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svenska kravellbyggda fartyg oavsett storlek helfrihet, förutsatt att de häm-
tade varor från hamnar bortom den engelska kanalen. 

För den textila importen resulterade 1722 års nya tull- och licenttaxa i att i 
stort sett all textil import som kom från östersjöhamnar på svenska fartyg 
fick betala halvfri tull, medan motsvarande från nordsjöhamnar fick helfri 
tull, vilket tidigare diskuterats. Detta då stora fartyg som fraktade textila 
produkter i huvudsak kom från Nordsjön. Dessutom gavs under ett decenium 
tillstånd till så kallad skeppsfrihet. Med detta avsågs att svenskar hade möj-
lighet att köpa fartyg från andra länder. För skillnaden mellan olika tullsat-
ser, se 1726-års tull- och licenttaxa nedan.12 

Från år 1722 upphörde också den svenska tullfriheten vid Öresund. Det 
innebar att kostnaden för att importera respektive exportera från eller till 
Nordsjön på svenska fartyg steg. Detta kompenserades i viss utsträckning 
genom att fartyg från Nordsjön fick en sänkning av licentavgiften. Samma år 
gavs också, genom det fredsavtal som upprättades i Nystad 1721, tillstånd 
för svenska aktörer att importera spannmål från ryska hamnar till ett värde 
av högst 50 000 rubel utan att behöva betala tull till Ryssland.13 Import av 
spannmål var vanligen belagd med tull vid införseln till de svenska stapel-
städerna. Endast vid spannmålsbrist förekom att importen av spannmål fick 
endera nedsatt tull eller tullfrihet. 

24/8 1723 kom en förordning att skeppsklarerare inte längre fick driva 
handel eller ”reda uti skepp.”14 I detta sammanhang ges också en förklaring 
till 1720 års mäklarordning, vilken ska ha inneburit att även också mäklarna 
omfattas ”all handel av hwad slag den och wara må samt skieprederi aldelies 
wara betagit.” 

Produktplakatets införande 1724. 
Produktplakatet innebar som nämnts att främmande fartyg endast tilläts föra 
in varor som producerats i det egna landet. Denna bestämmelse gällde där-
emot inte för de utländska fartyg som ägdes av svenska borgare. För dem 
gällde samma regler som för svenska fartyg.  

Wiborg/Fredrikshamn erhöll femton års frihet från avgifter och kontribu-
tioner, lands- eller porttull etc. Det bestämdes också att var och en fick 
handla på den ort som ansågs bäst, något som Wiborg tidigare hade försökt 
förhindra. 

I samband med produktplakatets införande kom varornas tillverkningsort 
vara avgörande för vilka fartyg de fick fraktas på om de ej var svenskägda. 
Eftersom textilier före 1724 ofta hade lastats om i Östersjön, och importören 
                                                      
12 Se det tidigare avsnittet ”Analys” angående beräknade tullkostnader för skepp som anlände 
från Östersjön respektive Nordsjön som följd av hel- och halvfrihetens införande.  
13 Se exempelvis Högberg S. (1969), s. 195. 
14 SSA: BÄ: Diverse handlingar 1723–1763 Serie FI:2 vol 1; Div. Handlingar samt Serie FII F:1 
odaterade handlingar, daterad 17/9 1729. 
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därmed hade betalt licentavgift för detta område, kunde det resultera i en 
ökning eller minskning av denna avgift. I de fall det uppstod en differens 
blev det vanligtvis en ökning.  

Dessutom hade den textila importen vanligen inkommit till Stockholm 
med fartyg som var hemmahörande i andra områden, det vill säga utanför 
Sverige. Det innebar att tulltaxan därmed övergick från att klassificeras som 
hel- eller halvfri tull till att istället klassificeras som ofri. Skillnaden mellan 
hel-, halv- och ofri tull framgår av 1726 års tull- och licenttaxa som behand-
las i det följande. 

Värt att notera är att också främmande gods som fraktades på svenska 
fartyg medgavs halvfrihet.15 

1724 års förbud. 
Den 3/6 1724 infördes ett förbud för ”tiänste- samt annat gement och löst 
folk i både städer och landsbyggden” att bära silke och silkesband, sidentyg, 
sidenbast, halvsiden, lärft från Holland, kloster lärft, nettelduk, flor och lärft 
från Warendorf.  

1726 års tull- och licenttaxa.  
Tabellen i 1726 års tull- och licenttaxa blev betydligt mer finfördelad än 
tidigare. Det gällde inte endast dess indelningsgrunder i helfri, halvfri och 
ofri tull samt licent, utan också att allt fler tyger specificrades. Generellt 
gällde för de varor som togs in under helfrihet att de fick en tullsänkning på 
16 procent, för att ge en maximal tullsats för tyg på 12 procent. Däremot 
taxan för de som tidigare hade varit belagda med 8 procent tull hölls oför-
ändrad. Även de varor som hade halvfri tull fick en tullsänkning för de varor 
som tidigare erlagt 16 procent i tull på tullvärdet. Generellt sett gällde att de 
varor för vilka importören betalade 8 procent vid helfrihet hade en tullsats 
vid halvfrihet på 10 procent och 12 procent vid ofrihet. För de varor som 
betalade 10 procent vid helfrihet betalades 12,5 procent vid halvfrihet och 15 
procent vid ofrihet. De som hade 12 procent vid helfrihet skulle betala 15 
respektive 18 procent i tull vid halv- och ofrihet. Dessutom gällde att alla 
vita och ofärgade kläden hade en tullsats på 4 procent, ofärgad rattin 6 pro-
cent samt att ingen licent utgick på detta sortiment. 

För övriga textila varor gällde liknande förhållanden vid halvfri och ofri 
tull. Vissa varor, exempelvis linnenäsdukar, fick en sänkning till 4 procent 
vid helfri tull, 5 för halvfri tull och 6 för ofri tull. Taxan för band låg gene-
rellt på 6 procent av tullvärdet vid helfrihet, medan fransar, servetter och 
dukar etc. hade 8 procent vid helfrihet. För tröjor tillverkade av regarn gällde 

                                                      
15SSA: BÄ: Diverse handlingar 1723–1763: Serie FI:2, vol 1: Diverse handlingar, blad numre-
rat 433. 
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10 procent liksom för ullvantar om de inte var ryska eller svarta, då 12 pro-
cent gällde. Mössor och strumpor av silke belades med 6 procent medan 
trådstrumpor och ullmössor med 10 samt linne och trådmössor med 16 pro-
cent. För vantar gällde 10 procent om det inte var ryska eller svarta ”Wiurer” 
då tullen var 12 procent. Tullsatsen för sidengehäng 9 procent och lärfttape-
ter och galloner 8 procent. Ett tillägg gjordes per skålpund med 8 procent på 
tullvärdet om det ingick guld och silver. Knappar, förutom de av mässing 
och stål, hade en tullsats på 8 procent och för de sistnämnda materialen samt 
spännen och saxar skulle 16 procent betalas. Synålar hade en tullsats på 6 
procent, förutom spanska, grova segelnålar och fina stoppnålar som skulle 
erlägga 16 procent. Ofärgad tråd och färg hade en tullsats på 1/8 procent 
utom färgen gelbholts och glasgall för vilka importören skulle betala 2 pro-
cent samt för musselfärg 1 procent. Silkestråd hade däremot en tullsats på 8 
procent medan övrig tråd hade 6 procent.16 

Licenten låg endera på 2 eller 4 procent utom för de varor som hade 1/8 
procent i tullsats där denna avgift inte utgick. 

Tullsatsen angives i procent 
 

För övriga textila varor: helfri tull halvfri tull ofri tull licent  

Ej specificerade i förteckning.  12 15 18 4 

 
Förbjudna varor för införsel till försäljning detta år var enligt tulltaxan en-

dast peruker. Vid sådan införsel var straffet böter 400 dsm samt konfiska-
tion.  

Om däremot importen gjordes för privat bruk, vilket fortfarande var tillåtet, 
gällde följande tullsatser: 
 

Peruker 12 15 18 4 

1727 förbud och införselavgifter. 
1727 ansökte glasbruket i Stockholms och Kristianstads län till regeringen 
om att få en tullhöjning på glas. Glasbruken medgavs denna tullhöjning. 
Dessutom utlovades de ett införselförbud på glas, förutom på fönsterglas, 
men för att förbudet skulle börja gälla, krävdes att det upprättades fler glas-
bruk. 

Johan Alström beviljades tullfrihet för vissa varor som Alingsåsmanufak-
turen behövde. 

Samma år beviljades också en särskild, proportionell avgift kallad allmän 
landshjälp som skulle användas till att bilda en fond avsedd till att kunna ge 
manufakturerna ekonomiskt stöd. Samtidigt lovades Alingsåsmanufakturen 

                                                      
16 För närmare uppgifter angående tyger etc., se kapitel II:3.  
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ett tioårigt lån utan ränta. Det bestämdes också att först när Alingsås fått 
tillräckligt med understöd, kunde också andra manufakturer få understöd ur 
fonden.  

Från 1728 infördes denna avgift enligt § 11 för: 

[A]lla sådana främmande varor, som vid de här i riket inrättade fabriquer och 
manufacturer kunna tillvärkas, böra till befordrande af afsättning för svänska 
manufactuererne beläggas utan anseende till fartyget, hvarmed de inkomma, 
med 5 procento under titul af allmän landzhielp, som kommer denna fonden 
till godo under för berörde säkerhet, och att denne landzhielpen derföre uti 
stora siötullstaxan utsättes i en á part column, att clareras uti courant mynt 
effter varornes värde, som till den ända vid hvarje af desse persedlar uti tull-
taxan bör vara utsatt, kommandes stora siötullscontoiren för den allmänna 
landzhielpen på lika sätt, som här ofvanföre förmält är, att giöra reda och 
räkning till RST:s deputation; om hvilket som denne 11:te § handlar 
EKMs…. 17 

17/10 infördes ett förbud för ryttare-dragon, soldat och båtsmanshustrur 
samt tjänstepigor att bära annat än inrikes tillverkade vävda och stickade ull- 
och regarntröjor. (Förbudet började dock gälla först två år senare.) 

Från samma datum förbjöds också införsel av ull- och regarntröjor. Dess-
utom förbjöds import av främmande frukt, ”castanier och friska och de med 
skal fnas”. Undantag gjordes dock för torr valnöt, ”lambertnötter”, vinter-
päron samt ”qvitten”. Det infördes också ett förbud för införsel av vissa 
drycker utom de som behövdes till det kungliga hovet och ”kungliga taffeln”. 

Förbudet att sälja drycker och varor till studerande utökades till att också 
gälla tjänstefolk, ”köpmangossar” och lärpojkar. 

Tullarna höjdes på humle med motivering att få igång humleodling i 
landet. 

Pommerska ridderskapet och städerna befriades från sjötullar på frakt för 
egen avel. 

Enligt Lundqvist ska det också kommit ett införselförbud på fönster- och 
spegelglas under detta år.18 Inget sådant förbud har dock återfunnits. Däremot 
visar det sig att både fönster- och spegelglas finns med i tull- och licenttaxan 
så sent som i den som upprättades i januari 1729 och skulle gälla ifrån den 
15 maj 1730. Först 1735/36 har det gått att finna ett införselförbud. Troligen 
syftar Lundqvist på det förbud som utlovades 1727, där spegelglas ingår men 
där fönsterglas undantas. Dessutom kom förbudet inte att genomföras föränn 
sju år senare. 

                                                      
17 Westrin T. (1913), s. 348. 
18 Lundqvist I. (1988), s. 126. 
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1728 års tull- och licenttaxa. 
I 1728 års tull- och licenttaxa finns en förteckning över de varor som skulle 
betala den femprocentiga avgiften till landshjälpen från detta år:  

Armsiden/armosin, atlas blommerat, barcan, binsenach, bommersin, borat 
boy, och moir av ull, halvsiden och siden, barkum/parkum, bordslind, bred-
lisk, gyllenstål, callmincker, camblotter av siden och ull, cartek, cassiant, 
chalon, crepon av silke och ull, kronrask, damast fin samt ylle, danziger yllna 
tyger, drougett, durance/duranz, dussinken, flanell, filesell, fris, frisade, fyr-
lod, färgat regarn, jagg, samtliga kläden, legatur, packlakan, perpetuan, per-
petuelle, piuklakan, pledding, rask, färgad rattin, rotting, sammet, sarge av 
silke, satin, lyck och printzen sayen, blomerad sayen, sayetter, svanskinn, si-
dentyger, slessinger piuk, walmar, taft, tunna ylletyger, samtliga färdiga och 
halvfärdiga varor tillverkade av cattun, färgad regarn, ull, lin, lärft, cannifas, 
buldan och dräll. 

Dessutom tillkommer: 
”Bäucherwahr, quinetten”, samtliga halsdukar som innehöll nettelduk, 

samtliga nattmössor i bomull och stickade, silke, mössor endast silke, näs-
dukar av bomullslärft samt finare och grövre sorter, strumpor, vantar och 
tröjor av bomull och silke, varor tillverkade av kamelhår, silke, knappar av 
camlott som gjorts på kamelhår, muffar av fjäder, galloner, knytting, knap-
par som innehöll guld och silver, nålar, ringar till gardiner, syringar, spännen 
till knäband av järn och mässing, samtliga band, fransar, flor, gehäng, görd-
lar, snören, sängtäcken, bordstäcken, camisoler av silke, saxar av järn och 
peruker etc. 

Värt att notera är att denna femprocentiga avgift beräknades separat och 
lades ovanpå den tidigare tullen. Importtullarna på dricksglas steg också från 
detta år, i enlighet med 1727 års förordning. För grova glas utgick en 50-
procentig tull för de som infördes med helfrihet, medan fina dricksglas bela-
des med 25 procent och glasögon med 16 procent. Däremot bibehölls en 
tullsats på 6–8 procent för fönster- och spegelglas. 

1730 års tull- och licenttaxa.  
År 1730 tillkom en extra-licent på all importerad siden. Denna avgift lades 
ovanpå den ordinarie licenten. 

Siden från östersjöhamnar fick betala en extra-licent på 1 dsm för varje 
hundra riksdalers värde, det vill säga 300 dsm. Däremot siden som anlände 
från hamnar utanför Östersjön beskattades med 2 dsm för varje hundra riks-
daler, det vill säga 300 dsm. Det innebar att för större poster av siden som 
anlände från Nordsjön blev kostnadsökningen mer än om samma post anlänt 
från Östersjön. Ett sätt att kringå detta var att importera siden i mindre poster, 
något som i praktiken också ofta skedde.  
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Från detta år gäller också att alla varor, oavsett om dessa lossades eller 
inte, skulle betala tull och andra avgifter i Sverige.  

Detta år förändras också skeppsklareringsarvodet. Förändringen var knutet 
till förordningen om att alla skepp måste klarera och att även barlastade 
måste ha en lots ombord vid infarten till Stockholm. Arvodet skulle tas ut 
efter storleken på fartyget och principen var att ju större fartyg desto lägre 
arvode mätt i procent per läst. De allra minsta, under 20 läst, skulle betala 10 
procent öre smt/läst medan de över 130 läst skulle erlägga 3 procent öre 
smt/läst.19  

1731 förordningar 
Skeppsfriheten upphörde för utländskt köpta fartyg år 1731. Det innebar att 
de tidigare uppköp från utlandet av skepp, för kunna kringå produktplakatet 
samt få fartyget klassifierat som hel- eller halvfritt, inte längre tilläts. Där-
emot skulle de som strandat vid svensk kust eller blivit sålda i Sverige på 
grund av andra olyckor, inte betraktas som utländskt byggda. Från juli fick 
heller inga nya frimästare antas. 

Under detta år infördes också en förordning angående spel och dobbel och 
en annan angående förbud mot införsel av humle. Ytterligare ett par förord-
ningar var det förbud att införa murtegel samt det på flaggduk som skulle 
börja gälla från nästkommande år.  

1731 gjordes det också ett försök att få tullhöjning på filtvaror. Tullhöj-
ningen på filtvaror gick dock aldrig igenom med motivering att dessa varor 
redan var belagda med 20 procent i tull och andra avgifter. Vidare införs en 
avgift för alla vagnar och hästar i städer. 

Den största formella förändringen var den så kallade 1731 års överflöds-
förordning. 

1731 års överflödsförordning 
§  1:0) Angående mode eller klädebonader.20 
§ 2:0) ”Bör inga andra sidentyger tillåtas utifrån at införas än följande, nembl. 

Damaster, sidensarger, bordeleurer, attlasser, taffter, armosiner, slätta gros de 
touer och baster, hvilka så väl randiga som af åtskillige färger tillåtas”. För inför-
sel av övriga siden gällde konfiskering samt 100 dsm i vite. 

§ 3:0) ”Allehanda nipper, så kalladt galanterie och granlåt, såsom muffar, kragar, 
halskläden, kostbare solfiädrar, värjeband, hårpungar och allehanda slags dosor, 
plumer, gehäng, eckror, knappar med mera, af hvad namn det vara må, förbiudes 

                                                      
19 SSA: BÄ: Diverse handlingar 1723–1763: Serie FI:2 vol 1: samt Diverse handlingar: Serie 
FII F:1 odaterade handlingar, daterat 26/9. Förändringen skulle införas från den 18/9 1730. 
Taxan innebar att ett fartyg på 20 läst skulle betala 1 dsm 8 öre smt i lotspenning, medan ett 
på 130 läster 15 dsm 27 öre smt. 
20 För närmare beskrivning hänvisas till förordningen, där det beskrivs mer ingående om vilka 
skärningar etc. som var tillåtna och vilka som var förbjudna. 
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at ute ifrån införas”. Även i detta fall gällde konfiskering vid införsel samt 100 
dsm. 

§ 4:0 ”Alla utrikes uddar och spetsar av trå silke, papper eller vad det må vara för-
biuds. Förutom konfiskation var det 2 dsm/aln för inkommande i vite.”  

§ 5:0) Alla ”sammeter, plyser, lurfviga silkesfoder och dylika dyrbara sidentyger 
som är enfärgade och kan tillverkas i riket’ får importförbud.” 

§  6:0) Alla ”hermeliner, zoblar och svarta rävar med andra dyrbara fodervärk.” 
§ 7:0) Alla utrikes ”trå och silkessydda och stoppade kiolar, exharter, förkläden, 

västar, sängtäcken, marseiller eller andra kläder” får importförbud. Brott bestraf-
fades med konfiskation samt 100 dsm vite... 

§ 9:0) Att undantag görs för mat, dryck och hetsiga kryddor om ”ömngot mått in-
tagne fremmande drycker och viner”... 

§ 14:0) Allehanda möbler, tapeter, skåp, ”cabinetter, buråer, gueridoer”, bord, 
sängar, stolar etc. som tillverkats utrikes av trä och smide förbjuds att införas. 

§ 15:0) Förbjudet för införsel bör ske ”strax” men undantag görs för det som in-
kommit innan förbudet då detta får säljas och brukas fram till nästa riksdag... 

§ 17:0) Av böterna som tas in tillfaller hälften beslagaren eller angivaren och resten 
stadens respektive socknens fattiga. 

 
Överflödsförordningen överklagades särskilt angående de varor som för-

bjöds helt att föras in i landet. Orsaken var att det fanns varor medtagna som 
inte tillverkades alls i landet. Importförbuden sköts därför framåt i tid och 
först 1735/36 kom delar av dem slå igenom. 

I november kom yppighetsförordningen. Enligt denna fick högst tre vag-
nar användas vid begravning i processionen, utom om processionen bestod 
av fler än de som kunde rymmas i de tre tillåtna. För att kunna få använda 
fler vagnar krävdes dock att vägen skulle vara lång och att vädret vara för 
dåligt för att gå.  

1732 införselförbud och avgifter 
Från 1732 infördes förbud mot införsel av flaggduk under förutsättning att 
manufakturisterna inte höjde sitt pris. Detsamma gäller förbudet mot införsel 
av murtegel. Vidare infördes en avgift på ”styv-kjortlar”. 

1733 tullindring 
För att uppmuntra direkthandel med medelhavsländerna fick de svenska 
skepp som handlade med dessa länders varor en lindring av tullen.  

1734/35 förbud och avgifter 
Under perioden 1734/35 förbjöds införsel av bearbetat tenn samtidigt som 
oxar belades med tull när de fördes mellan Bohuslän och Norge. Dessutom 
höjdes avgiften på införsel av tobak, bland annat rappétobak förbjöds. Vi-
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dare förbjöds även införsel av sidenband. Samtliga av dessa regler började 
dock gälla först nästkommande år. 

Det verkställdes också ett beslut om befrielse från publika avgifter under 
10 års tid för främmande konstnärer, hantverkare och läromästarinnor samt 
vissa svenska, då dessa räknades som manufakturister.21 Däremot befriades 
inte inhemska hantverkare ”från mantalspenning och andra onera och contri-
butioner.”  

Samma period förbjöds export av ull från Gotland och Öland. För brott 
utgick ett vite på 200 dsm och att varan skulle konfiskeras. 

Förbudet mot murtegel som införts 1732 begränsades från detta år till att 
endast avse holländska klinkers. En mindre förändring genomfördes redan 
innan 1735 års överflödsförordning införs, som gällde en justering av 1731 
års överflödsförordning. I detta sammanhang ersattes franskt kram till att 
istället omfatta allehanda slags nipper.  

Vidare höjdes avgiften på spunnen tobak och utländsk cardus 1734. Året 
efter infördes införselförbud av spunnen tobak. I juni 1735 införs också ett 
visst ”mode” på mäns klädesdräkter.  

1735 överflödsförordning 
I Sekreta utskottet bestämdes 1735 att; 

Alla varor, som redan tillverkades i tillräcklig mängd och av god kvalité i 
Sverige, samt sådana som ansågs ”tjäna till yppighet och överflöd än för 
nödvändigt bruk”, skulle förbjudas från 1/1 1735, förutsatt att invånarna var 
tillräckligt väl försedda. Det infördes också försäljningsförbud på bönedagar. 

Övriga utländska varor som tilläts importeras skulle erlägga införsel-
avgifter så att de inhemska fabrikerna kunde konkurrera med dem. Procent-
taxan som upprättades mellan riksdagarna för fabrikernas ”hinder och 
skada”, skulle varken kunna minskas eller ”frigifvelse skie”. Ett förslag kom 
också att varor från tyska orter snart skulle förbjudas. Motivet uppgavs vara 
att de svenska tillverkarna inte kunde konkurrera eftersom de tyska varorna 
kunde säljas för ett lägre pris. Däremot betraktades det engelska kramet inte 
som skadligt eftersom engelsmän inte gav lika långa krediter. Liknande hot 
var vanligt förekommande inför införselförbud under 1730-talet. De var 
avsedda att varna importörerna i förväg. I detta fall blev dock inget förbud 
följden utan istället lades en extra tull ovanpå de införselavgifter som redan 
fanns sedan tidigare.  

Vidare tilläts inte längre ministerfriheten att användas för annat än import 
för staten och hovets behov.22 

                                                      
21Med manufakturist avsågs att dessa hade ett privilegiebrev för att bedriva manufaktur/fabrik. 
22Ministerfriheten innebar att de som innehade en ministrerpost hade haft rätt att importera 
förbjudna varor. 
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1735 års tull- och licenttaxa och förbud  
Enligt 1735 års tull- och licenttaxa skulle endast de textilier som var tillver-
kade i Östersjöländer få en tullhöjning. Denna innebar att samtliga tyger 
skulle erlägga ytterligare 10 procent i tull beräknat på tullvärdet, utöver tidi-
gare taxor. De enda som undantogs var vita och ofärgade tyger vilka istället 
fick erlägga ytterligare 7 procent. Vidare ökade tullen på tobakspipor, dels 
genom att den höjdes 50 procent, dels att tullvärdet justerades uppåt. I prak-
tiken blev höjningen därmed mer än den annars skulle ha blivit med endast 
en tullhöjning till 50 procent. 

För att stävja att importörerna kringgick tullhöjningen på de tyska varorna 
samt de importförbud som fanns tillades ytterligare bestämmelser;  

 
1) ”nya namn på tygen eller eventuella förändringar för att eventuellt kringgå 

förbud eller minska tull, inte får göras utan även dessa varor ska behandlas 
som de gamla.” 

 
Det skulle heller inte gå att kringgå bestämmelserna genom att varorna 

togs från nord- (Västerhavet) istället för östersjöhamnar. 
Import av sidenband förbjöds.  
Dessutom kom under 1735 en förordning angående modet, det vill säga 

vad som fick bäras och hur kläderna skulle vara skurna. 
Lite senare, 16/10 1735, kom en återupprepning av 1722-års överflöds-

förordning. Enligt denna skulle alla inkommande utländska sängkläder kon-
fiskeras och brännas. Dessutom utgick böter.  

 
2) Allt arbetat guld eller silver, galoner, fransar och broderier sydda eller 

knypplade ”tråspetsar” skulle förbjudas. Förbudet gällde även spetsar, guld- 
och silver trådknappar samt så kallade ”lissor” med guld eller silver och 
liknande arbete, oavsett vad dessa än kallades. Däremot tilläts ”tråuddar” 
som var en fingerbredd eller mindre.  

3) Alla brokader av guld, silver eller bara silke samt andra tyger med guld el-
ler silverränder, guld eller silvermoir, guld- eller silverband, vävda eller 
virkade silkesband med guld eller silverblommor vävda eller sydda skulle 
förbjöds.  

4) För tjänste- samt för annat ”gement och löst folk i städer och på landet” för-
bjöds silke, sidentyg, sidenbaster, halvsiden, holländska lärfter, nettelduk, 
flor, kloster och ”wahrendorflärft”. Undantag gjordes för kattun tillsam-
mans med bomullslärfter, förutsatt att de införskrivits vita och då endast tyg 
avsett till mössor, halsdukar och förkläden. 

5) Snören och ”lissor” av silke samt silkes eller förgyllda knappar på ”live-
rier” utom för Riksens Råds-liverier” förbjöds. 

6) Likaledes förbjöds all förgyllning på vagnar, slädar och seltyg utom för 
”riksens råd”. 

7) Vid sorg förböds att bära och bruka ”boijer”, ”friserade och frisader Ratti-
ner” samt överdragna hattar och värjor, gravörer och siden creponer till 
skärp och huvur. 
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Till samma straff som för de ovanstående, 200 dsm, förbjöds också att be-
kläda med svart eller ha svarta möbler i fler en ett rum i huset. Det fick heller 
inte brukas överklädda vagnar, kappor vid begravningen samt svart bekläd-
ning i kyrkan. Vidare fick folk inte använda beklädning av sammet och ga-
loner på likkistor om dessa kunde dras över med kläden eller boij eller vara 
oklädda. 

 
8) I denna paragraf behandlas ”missbruk av onödiga hästar och vagnars hål-

lande”... 
10) Undantag från denna förordning gällde för kyrko- och brudskrudar, ”krist-

ningskläder, kongl. Maj:ts liverier, hästemunderingar samt Chabaraquer 
och officerarnes, hattegalloner när de giöra tiänst.” 

11) Den som angav brott, angivaren, skulle få hälften av böterna och resten 
skulle ges till hospital eller fattighus. 

 
Det Ostindiska kompaniet undantogs från införselförbuden. Däremot fick 

aldrig det Levantiska kompaniet, som bildades i Stockholm, tillåtelse att föra 
in förbjudna varor. De var också tvungna att erlägga tull och avgifter som 
övriga importörer, för alla de varor som förhindrade fabrikernas uppkomst.  

1736 förbud och upphävande 
1736 infördes förbud mot konsumtion av utländska sidenband och mot inför-
sel av flaggduk. (Flaggduk hade som framgått dock förbjudits redan från 
1732). 

1735 års överflödsförordning resulterade i ett flertal protester, då förbuden 
ledde till attt de inhemska producenterna fick avsättningsproblem då bruket 
av deras produkter också omfattats av förordningen. 1736 tillkom därför ett 
komplement till 1735 års överflödsförordning, där det angavs att förbudet av 
att bruka och bära de varor som ingick i förordningen endast avsåg om de 
var utländskt tillverkade. Även inhemska sidenband förblev tillåtna att bära. 

1739 års tull- och licenttaxa 
År 1739 kompletterades tidigare förordningar med en konsumtionsavgift och 
accis på de varor som fick försäljas. Varor som belades med importförbud 
blev aldrig utsatta för ett direkt försäljningsförbud på hemmamarknaden. De 
varor som fortfarande fick importeras skulle även fortsättningsvis erlägga de 
övriga tullar och avgifter som beskrivits ovan. Däremot skedde en justering 
detta år av tullvärdena för de kvarvarande artiklarna. 

Anmärkning till 1739 års tull- och licenttaxa 
Importförbuden som infördes 1739 kom aldrig att hinna påverka den import 
som omfattas av avhandlingens undersökningsperiod eftersom det gavs upp-
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skov från dessa förbud under några övergångsår. De varor som skulle för-
bjudas helt att tas in i landet fick ha kvar 1735 års tulltaxor. Däremot 
förändrades tullvärdet för de tyger som fortfarande fick importeras. I 1739 
års tull- och licenttaxa saknas också de tillägg angående extra-licenter och 
avgifter som tidigare stått innan den reguljära tabellförteckningen över tull 
och licent. Det tycks som om dessa avgifter istället hade bakats in i de re-
guljära. Därutöver har inga förändringar kunnat spåras när det gäller tullar 
och avgifter. 

1739 års taxa över införselsförbuden är till skillnad mot 1735 års förord-
ning mer detaljerad åtminstone vad avser de tyger som förbjöds. Tidigare 
förbud hade varit mer generella och det var tidigare sällsynt att varje tygsort 
specificerades, vilket framgår av 1731 års överflödförordning. Den utökade 
detaljnivån i 1739 års tull- och licenttaxa leder lätt till missförtåndet om en 
kraftig ökning av antalet tygsorter som förbjöds. I realiteten tillkom endast 
de ”tyska” tyger som fortfarande inte var förbjudna i samband med att det 
nya förbudet infördes. Under 1739 upphävdes också införselförbuden från 
1727 på viner. Från införselförbuden undantogs även bland annat siden bast, 
damast flor. Detta år infördes också återigen ett införselförbjud på speglar 
och fönster men samtliga förbud kom i realiteten att få laga kraft längre fram 
i tiden.  
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KAPITEL II:2 

Hur kan och har Stockholms utrikeshandel och 
produktion studerats? Källan, dess värde samt 
urval 

Inledning 
I kapitel I:1 visades att det saknas både en helhetsbild av hur importen ut-
vecklades och en bild över hur utrikeshandeln till Stockholm var strukture-
rad under den undersökta perioden. Detsamma gäller framväxten av inhemsk 
tillverkning av samma varor i Stockholm. Det saknas därmed också empi-
riska underlag utifrån tidigare forskning för den här studerande perioden. 

Syftet med detta kapitel är att dels beskriva, dels diskutera den huvudsak-
liga källan, tolagsjournalerna, och hur de använts i samband med undersök-
ningen av Stockholms utrikeshandel. Kapitlet inleds med en beskrivning av 
tillgängliga källserier. Därefter ges en presentation över tolagsjournalerna då 
dessa bokfördes på varierande sätt, dels mellan olika årtionden, dels mellan 
de olika stapelstäderna. Efter denna presentation analyseras tolagsjournaler-
nas källvärde samt de urval som har gjorts i samband med presentationen av 
en helhetsbild över utrikeshandeln. Slutligen presenteras innehållet i stäm-
pelordningen, vilken har använts som underlag vid omräkningar. För beräk-
ningar och analyser av de tyger och råvaror som bokförs i tolagsjournalerna 
hänvisas till de två följande kapitlen. 

Källor till svensk utrikeshandel 
Utrikeshandeln i Sverige kan studeras på olika nivåer inom samhällsekono-
min. För varje nivå finns materialet tillgängligt hos olika arkivbildare. Den 
högsta aggregerade nivån utgörs av handelsbalansen och den lägsta nivån av 
räkenskaper för enskilda företags handel. Se figur 2.  

I ett lands handelsbalans finns hela landets import respektive export sam-
manställd. Det främsta syftet med att upprätta en handelsbalans är att få en 
överblick över landets inkomster och utgifter från utrikeshandeln. Beräk-
ningarna gjordes under 1700-talet utifrån ett uppskattat tullvärde av varorna, 
det vill säga det värde per enhet som tullen skulle beräknas på. Tullvärdet 
per enhet, var under denna period bestämt av riksdagen och det påverkades 
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Figur 2 De olika samhällsnivåerna där utrikeshandeln kan undersökas 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

sällan av marknadsvärdet. Även om det förekom justeringar vissa år hörde 
detta till ovanligheten och gällde oftast bara enstaka varuslag. Det tullvärde 
per enhet som förekom under perioden 1720–1738 var satta i samband med 
1718-års tulltaxa. Eftersom tullvärdet per enhet sällan förändrades skulle det 
vara möjligt att uppskatta om kvantiteterna ökade eller minskade utifrån just 
genom att sammanställa tullvärdets förändring. Detta förutsätter dock att 
importörerna hade ett relativt stabilt inflöde av produkter som hade samma 
eller nästintill samma tullvärde. Om många förändrade sin import genom att 
exempelvis övergå till produkter med ett högre tullvärde, samtidigt som 
kvantiteten minskade, skulle det kunna ge ett sken av att utrikeshandeln var 
stabil. En sådan utveckling är i sig intressant då det kan sägas avspegla ett 
ökat förädlingsvärde på produktinnehållet. Det kräver dock att undersök-
ningen omfattar såväl tullvärdet som kvantiteten för att kunna avslöja denna 
typ av förändring. 

De handelsbalanser som upprättades var mycket få under den period som 
studien omfattar. Vilka varor och till vilken omfattning de importerades och 
exporterades framgår inte i detta material. Avsaknaden av varor och indivi-
der i handelsbalanserna gör dem därför oanvändbara för den förestående 
studie då importen av textilier måste kunna studeras på detaljnivå. Dessutom 
var den bakomliggande tanken med de handelsbalanser som upprättades 

Statkontoret: 
Handelsbalansen 

Kommerskollegiet: 
Enskilda städers handel 

 

Städernas tolagsjournaler, 
för utrikeshandel 

De enskilda aktörernas 
verifikationer för sin last 

Affärs– och familjearkiv 
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under perioden1 att motivera en ökad ”protektionism”. Redan dåtidens poli-
tiska aktörer ifrågasatte uträkningarna i dessa handelsbalanser. Bland annat 
kritiserades den som upprättats inför 1726/1727 års riksdag för brister vad 
gäller beräkningsmetoderna. Trots kritiken tycks ingen ifrågasatt motivet, 
utan handelsbalansen ska istället ha utgjort inledningen på en tilltagande 
”protektionism”. Räkenskapernas uppställningar och beräkningsmetoder 
varierade också mellan åren under perioden.2 

Till grund för handelsbalansen låg Kommerskollegiets sammanställningar 
över de enskilda städernas utrikeshandel på 1700-alet. Av Kommerskollegi-
ets material framgår olika varugrupper samt vilka städer som importerade 
eller exporterade. Beräkningarna omfattar både varugruppens totala kvantitet 
och deras totala tullvärde3 för respektive stad. De flesta varor är samman-
förda i grupper men grunden för indelningen kunde variera mellan åren. Det 
innebär att också denna källa är olämplig för en undersökning som är aktuell 
här och som ska gälla förändringar inom utrikeshandeln, särskilt med avse-
ende på textilier. En förändring såsom att aktörer byter från att göra sina 
inköp av exempelvis kläde från England till kläde ifrån Holland, framgår 
inte. I denna sammanställning framgår heller inga upplysningar om enskilda 
aktörers import, något som kan ha betydelse för hur resultaten ska tolkas. 
Högberg varnar för att de tabeller som finns ska användas med försiktighet. 
Detta eftersom principerna för hur de gjordes växlade. Dessutom ska det 
enligt Högberg ha förekommit räknefel vid överföring till denna serie.4  

Kommerskollegiets material var alltså sammanfattningar baserade på det 
underlag som rapporterats från olika städer över deras utrikeshandel. I varje 
hamnstad fördes så kallade tolagsjournaler där inkommande och utgående 
fartyg och deras last registrerades löpande under året. Det fanns två sorters 
journaler i varje stad, dels stora sjötullen, dels städernas lilla tull. Den lilla 
tullen togs ut på alla varor som fördes in från landsbygden till städerna medan 
stora sjötullen gällde handeln med andra länder. Det är alltså stora sjötullens 
journaler, vilka i denna avhandling benämns tolagsjournalerna, som är av 
intresse för detta arbete.5  

Tullsystemet i Stockholm gav inkomster också till staden. Vad gäller stora 
sjötullen fick staden en procent av intäkten för att betala personal samt täcka 
kostnader som rörde tullen och att underhålla och bygga broar, vägar och 
byggnader. Dessutom hade staden rätt till ytterligare en sextondels procent 

                                                      
1 Boëthius B. & Heckscher E.F., (1938) I deras sammanställning finns totalt fyra handels-
balanser redovisade för perioden 1720–40. De år som ingår är 1721, 1724, 1728/29 samt 
1731/32. De sista två åren är därmed inte gjorda utifrån kalenderår. 
2 Wetterberg G. (2006), s. 469. 
3 Se definition i kapitel I:1: Definitioner.  
4 Högberg S. (1969), s. 54–55. 
5 Orsaken till att sjötullens journaler benämns tolagsjournaler i detta arbete är att de återfinns 
på SSA: SER: Stockholms stads huvudbok med verifikationer fram till 1735. Därefter ligger 
tolagsjournalerna under stadskamrerarens arkiv och benämns då tolagsjournaler. 
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av den totala intäkten, vilket var avsett för Danviks hospital.6 Ju mer tull som 
togs in desto mer inkomster till staden för att täcka kostnader för löner och 
annat, varmed andra former av skatter och avgifter för stadens invånare 
kunde minskas. Det fanns därmed inbyggt ett ekonomiskt incitament både 
för staden och för tullpersonalen att de som skulle betala tull verkligen 
gjorde detta. 

Till skillnad från Kommerskollegiets material och handelsbalansen fram-
kommer både enskilda individer och enskilda varor i tolagsjournalerna. 
Dessutom framkommer också annan information såsom kvantiteter, sam-
manlagt tullvärde, hur mycket tull som hade betalts etc. vilket diskuteras 
vidare nedan. Tolagsjournalernas redovisade data baseras framförallt på de 
enskilda aktörernas verifikationer. Verifikationerna består av varje aktörs 
egen inlaga över vad deras enskilda last innehöll. Uppgifterna från verifika-
tionerna kontrollerades och justerades dessutom av tulltjänstemän och pack-
huspersonal med utgångspunkt från de varor som verkligen fanns. Tolags-
journalen är alltså en sammanställning med eventuella justeringar av de olika 
aktörernas laster på de fartyg som anlände och avgick till och från staden. 

Den lägsta nivån, närmast varje enskild aktör, för att undersöka utrikes-
handel är de enskilda affärs- eller familjearkiv. Dessa är dock sällan beva-
rade för den period som denna studie avser att behandla. En sådan 
undersökning skulle endast ge besked om ett mindre antal aktörer och fram-
förallt endast de varor som just denne handlar med. För att kunna få fram 
information om enskilda varor som samtidigt speglar helheten inom utrikes-
handeln under denna period återstår därmed bara tolagsjournalerna. Arbetet 
med att jämföra den ekonomiska politiken och importen av textilier tar där-
för sin utgångspunkt i en kartläggning av dem. 

Tolagsjournalerna 1720–1740 
Denna studie är inriktad på att dels få ett grepp om hela utrikeshandeln, dels 
att få helhetsbild av vad som hände med den textila importen under perioden. 
Även om många företeelser inte kan mätas direkt, går det att få indikatorer 
på vilka förändringar som utrikeshandeln påverkats av. För stadens utrikes-
handel går det att kartlägga förändringen inom import och export vad gällde 
varuslag och varumängd och vilka hamnar de avgått ifrån etc. Som tidigare 

                                                      
6 SSA: HA: A1:61, Huvudserie protokoll 1720, s. 94–95. 1720 uppstod en diskussion angå-
ende detta då vissa varor undantagits från och med augusti 1719 från att betala 1 % till staden 
samt 1/16 % som skulle tas ut som armpenning till Danviks hospital. Detta gällde varor både 
som exporterades och importerades. Vad avser importen som behandlas i detta arbete var det 
råvaror, färg, ullkardor, ofärgad tråd & vit holländsk tråd, oberedda hudar och skinn samt 
bomull: turkisk kattun och regarn (senare stavat ”redgarn”) som undantagits. Stadens borger-
skap hävdar att de därmed förlorat pengar. 
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nämnts skiljer sig materialet mellan städer och olika tidsepoker.7 En orsak till 
denna skillnad var att under 1600-talet saknas oftast importen av de varor 
som var befriade från tull. En annan orsak var att importörerna skulle betala 
tull för allt fler nya varor som anlände under 1700-talet. 

För att identifiera importen används alltså Stockholms tolagsjournaler som 
huvudkälla. Materialet finns i stort sett intakt bevarat för den svenska im-
porten och exporten mellan åren 1635 till 1800-talets slut. För Stockholms 
del saknas ett fåtal år varav ett, 1739, ligger i anslutning till undersöknings-
perioden. 

Tolagsjournalerna ger mycket detaljerade uppgifter över den legala im-
porten men också annat. I materialet framkommer vanligen varifrån fartygen 
kom eller vart det skulle, skepparens namn och när fartyget anlände eller 
lämnade Stockholm samt fartygets storlek. Före 1720 nämns bara periodvis 
vilken månad som skeppet bokförts i Stockholm. Varje fartyg och dess last 
registrerades separat och gavs ett nummer. Under respektive fartygs register 
finns dessutom uppgifter angående vem eller vilka som importerade varor 
och vilka varor som köptes in. Vidare redovisas vanligen både kvantiteten, 
det sammanlagda tullvärdet samt hur stor tolag som betalats totalt för varje 
importörs post.8 

Detta material kan ge svar på en mängd frågor såsom: Vilka importerade 
respektive exporterade olika år? Vad importerade respektive exporterade en 
enskild aktör? I vilken utsträckning var de specialiserade på vissa varor eller 
handel med vissa orter? Varifrån kom lasten och när? På vilka fartyg frakta-
des lasten, svenska eller utländska och var de små eller stora? Hur stort 
värde respektive kvantitet föll på varje importör och exportör? Hur mycket 
tull betalade den enskilde? Det går till och med att få information om när 
någon flyttade till staden eller landet och om ett fartyg förlist i närheten till 
Stockholm på grund av storm eller annat.  

Utifrån bokförda varumängder och värden är det också möjligt att besvara 
frågor om vilka samhällsgrupper som importerade och exporterade; hur om-
fattande var Stockholms utrikeshandel och hur förändrades förhållanden 
såsom konkurrensen; förändrades produktinnehållet? Då varje stapelstad 
förde egna tolagsjournaler över import respektive export, kan materialet 
endast beskriva den utrikeshandel som skedde till och från respektive stad. 
Tolagsjournalerna säger heller inget om i vilken utsträckning de varor som 
anlände till Stockholm verkligen stannade där eller fraktades vidare till andra 
orter i landet, utom då det gällde de så kallade nederlagsvarorna.9  

Bokföringens principiella uppläggning under perioden framgår av bild 
II:1. I den vänstra kolumnen (till viss del dold i bilden) finns tulltjänsteman-
                                                      
7 Jämför nedanstående diskussion med exempelvis Dalhedes beskrivning av tolagsjournaler 
under tidigmodern tid i Göteborg. Dalhede C. (2005). 
8 Jämför Samuelsson K. (1951), s. 61; Dalhede C. (2005), s. 25–36. 
9 Nederlagsvaror vanligen salt och drycker, var aldrig avsedda för Stockholms marknad utan 
skulle transporteras vidare till annan ort i östersjöregionen.  
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nens notering på när tullen betalts och lasten hämtats från packhuset alterna-
tivt att lasten hämtats ut men att tullen ännu inte betalts. I det sistnämnda 
fallet finns då istället även en notering till vilken ”restantiejournal” lasten 
och skulden överförts.10 Därefter kommer kvantiteten och vilket mått som 
används, vilket följs av en specificering av aktuellt varuslag. De tre näst-
följande kolumnerna ger uppgift om det sammanlagda värdet för varje post 
som beräknats. I den första ges uppgift på varans sammanlagda tullvärde. 
Tullvärdet per enhet är, såsom tidigare nämnts, baserat på ett fiktivt värde. Med 
andra ord är det ett administrativt satt värde, beslutat av rådet 1718, vilket 
tidigare framgått. Utifrån detta tullvärde per enhet, som uppges i tulltaxan till- 

 
 

Bild II:1 Ett uppslag ur 1722-års journal över den inkommande tolagen i 
Stockholm. 

 
Källa: SSA: SER: Stockholms stads huvudbok med verifikationer, Inkommande tolag 1722. 
                                                      
10 ”Restiarantijournaler” är den benämning som fanns under perioden för en av de delar som 
ingick i stadens räkenskapsböcker. Journalerna innehåller olika personers skulder till kronan 
och staden och när dessa hade reglerats. Det förekommer därmed sådana för i stort sett alla 
inkomstposter där enskilda skulle betala. 
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sammans med aktuella procentsatser, baseras de beräkningar som är gjorda 
för hur mycket tull och andra avgifter som lastägaren skulle betala. 
Varupostens sammanlagda tullvärde fås alltså fram genom att kvantiteten 
multipliceras med det bestämda tullvärdet per enhet. Varje importörs eller 
exportörs totala tullvärde för respektive last summeras innan nästa individs 
last beskrivs. De sista kolumnerna innehåller uppgift om den tull samt avgift 
för licent och eventuellt andra avgifter som hade betalts, såsom arm- och 
sjöpenning. I dessa två kolumner finns under perioden 1720–1740 vanligen 
bara den sammanlagda tull och licent/avgift som betaldes för hela lasten. 
Högst upp framkommer dels när fartyget inkom, skepparens namn samt från 
vilken hamn det anlände ifrån. Från år 1724 redovisas vanligen fartygets 
storlek och var fartyget var hemmahörande. I tolagsjournalerna för exporten 
finns fartygsstorleken nästan alltid registrerad liksom hemmahamn. Innan 
kvantiteten och tullvärdet för de olika varukategorierna registreras står alltid 
ägaren till lasten, det vill säga importörens namn. Av bilden framgår att Carl 
Beck Laurentson den 10 november fick in en last från Lübeck genom skep-
pare Michell Giötkens, som var det 389:e fartyget som registrerades under 
året. Lasten innehöll 60 alnar ”foder tafft” till ett sammanlagt tullvärde av 
75 dsm, 60 alnar ”gement tafft” med ett sammanlagt tullvärde av 40 dsm etc. 
Lasten som totalt uppgick till 1 160 dsm i sammanlagt tullvärde, för vilken 
Beck Laurentson betalat 11 dsm 20 smt i tull samt 11 dsm 20 smt i licent och 
andra avgifter. Efter summering av det sammanlagda tullvärdet för Beck 
Laurentsons last kommer nästföljande importör, i detta fall Herman Greves-
mühl, varefter dennes last etc. behandlas på samma sätt.11 Det förekommer 
att samma aktör kan ha flera laster på samma fartyg, vilka i sådana fall regi-
strerats var för sig. 

Som framgår redovisas tyger både vad gäller tygsort och kvalité. Exem-
pelvis framgår att Beck Laurentson köpte in ”gement tafft” men också ”12 
ståck fin sleßing á 52 alnar”.12 Orden gemen och fin avser variationer i tygets 
kvalité, vilket diskuterades i kapitel I:4. 

Tolagsjournalerna som källa till utrikeshandeln 1720–1740 
Materialet anses generellt sett av de flesta forskare vara mycket användbart 
för att detaljstudera utrikeshandeln. Liknande material finns även i andra 
länders hamnstäder vilket möjliggör jämförelser och det är en källa som idag 
används på många håll inom forskningen. Det finns alltså ett flertal forskare 
som har diskuterat tolagsjournalernas tillförlitlighet.13 

                                                      
11 Jämför Samuelsson K. (1951), s. 61 och 64. 
12 Observera att sleßing är tulltjänstemannens benämning på tyget. Enligt verifikationen står 
det “Schleßien”. 
13 Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 642 ff.; Samuelsson K. (1951), s. 62 och 64; Lind I. (1923), 
s. 8–10; Dalhede C. (2005), s. 40–42; Trozoska J. (2002), s. 33–51. Andra forskare som an-
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Kritiken har bland annat riktats mot att det förekom felräkningar, vilka 
dock i Stockholms tolagsjournaler var justerade på olika sätt redan i dåtiden. 
Samuelsson diskuterar också att vissa personer, främst de rika, kunde få upp-
skov med sin tull varvid deras import fanns registrerad i de tidigare nämnda 
restantierna. Hans tolkning av restantierna var att de poster som fanns i dem 
inte registrerades under respektive fartyg.14 Detta stämmer dock inte för pe-
rioden 1720–1740. De poster som upptas under restantierna finns också 
upptagna under respektive fartyg. Däremot finns en notering vid sidan av 
posten under respektive aktör om att denna post finns överförd till journalen 
för restantierna, vilket tidigare nämnts.  

En annan fara med att materialet är så detaljerat är att det är lätt att förle-
das att tro, att det inte förekom någon annan import till landet. Särskilt som 
materialet även tar upp varor som var befriade från tull samt ut- och inresan-
des medhavda saker såsom brukade kläder etc. Framförallt är det smugg-
lingen av varor vid sidan av det som redovisas i tolagsjournalerna som 
diskuterats av forskningen. Smuggling brukar alltid förekomma i större eller 
mindre omfattning när det finns någon form av restriktioner och kan därför 
aldrig förnekas även om det saknas bevis.  

Inom naturvetenskapen brukar man anse att frånvaron av ett bevis är en-
dast avsaknad på bevis. Kanske är det denna tanke som får Heckscher att 
använda Öresunds tullräkenskaper för att belägga förekomsten av smugg-
ling. I dåtidens handelsbalanser uppges den ha varit mycket omfattande och 
beräknades till samma värde som den lagliga importen. Dessa handelsbalan-
ser togs bland annat fram för att användas i den ekonomisk politiska debat-
ten. Det var också vanligt förekommande att smuggling användes som ett 
argument i samband med att någon ville införa en lag eller för att få bort en 
restriktion, vilket framgår av inlagor till regeringen. Vid en närmare gransk-
ning visar det sig att samtliga fall sammanfaller med att personer eller grupper 
ansökte om personliga privilegier vanligen för någon typ av manufaktur, 
men också för viss handel och i ett fall för att få tillbaka tullarende. Heck-
scher kommer genom sin jämförelse fram till att smugglingen kan uppskattas 
till minst en femtedel av importens värde. Även Lind och Samuelsson me-
nar, utan att själva ange några belägg, att smugglingen var jämförelsevis 
stor.15  

Heckschers antagande kan periodvis betraktas som någorlunda rimligt för 
smugglingen till Sverige som helhet, eftersom förhållandena varierade stort 
                                                                                                                             
vänt liknande material är exempelvis Reißman M. (1975), s. 29–33; Meyer-Stoll C. (1989), 
s. 16–17. För Sverige, se också Eklund Å. (2001). 
14 Samuelsson K. (1951), s. 64. 
15 Se exempelvis Boëthius B. & Heckscher E.F. (1938); Boëthius och Heckscher visar att 
dåtidens handelsbalanser räknade upp importen eftersom man bedömde att smugglingen vida 
översteg den femtedel som Heckscher diskuterar. Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 643–644, 
656–657; Boëthius B. (1943), s. 141–142; Samuelsson K. (1951), s. 64; Lind I. (1923), s. 22; 
Westrin T. (1909, 1914, 1917 och 1921/1922); SSA: HMA, Serie EIII, vol. 1, Fabrikörers 
med flera fabriksidkares privilegier 1620–1753. 
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mellan olika områden. Detta gäller kanske speciellt för de varor som hade 
importförbud. Är det då verkligen möjligt att använda Öresunds tullräken-
skaper som ett bevis på hur omfattande smugglingen var? Även om hänsyn 
måste tas till att smuggling troligen förekom, finns det snarare mer belägg 
för att smuggling var mindre omfattande än Heckscher antar och framförallt 
inte var så omfattande som i von Höpkens presentation av von Hökerstedts 
beräkningar vid riksdagen 1726/27.16 

Det kan tyckas troligt att smugglingen ökade för vissa slags varor då stor-
leken på olika tullsatser skilde stort mellan import från olika områden. Dock 
är det troligare att lasten istället skickades med fartyg som kom från områ-
den med lägre tull. Ett annat sätt som tycks ha varit vanligt under perioden 
var att ge varan ett nytt namn. Detta förekom åtminstone när det gällde införsel 
av förbjudna textilier. Vidare sökte en del människor, vanligen adel men 
också handelsmän, privilegier för införsel av förbjudna varor vilket de egen-
domligt nog också fick förutsatt att de betalade tull. Ett typexempel på ett 
sådant privilegium är att det Ostindiska kompaniet fick inskrivet i privilegiet 
att hade rätt att importera även förbjudna tyger. I kapitel II:1 framgick att 
tulltaxorna under perioden därför innehöll även de produkter som var för-
bjudna. Att båda sätten förekom framgår också av de förordningar och reso-
lutioner som utfärdades på 1730-talet.17 

Åtminstone för Stockholms del visar redovisningen att en del av de varor 
som förbjöds 1731 fortfarande finns med i 1738 års redovisning och att im-
portören till och med betalade tull för dessa varor. Endera visar detta att tull-
tjänstemännen var mindre noggranna att följa förbuden om importören var 
villig att betala tull, eller också att vissa grupper var undantagna från förbu-
den genom exempelvis särskilda privilegier, vilket visades ovan att det 
fanns. I kapitel I:3 och I:4 framgick att det för importens textila inslag var 
personer från den svenska adeln eller utländska diplomater. I kapitel II:1 
visades också varor som importerades för kungen och drottningen samt hovet 
behov var tillåtet. Det vanligaste var också att det rörde sig om privatimport. 
Samtidigt kan det ses som en indikator på att det från importörens perspektiv 
troligen sågs som en lägre kostnad att betala tullen än att smuggla med risk 
för beslag och dryga böter.18  

                                                      
16 Angående von Hökerstedt, se exempelvis Wetterberg G. (2006), s. 469. 
17 Se exempelvis Westrin T. (1917), s. 983, ”Förtydligande till förordning angående förbud att 
införa jagg.” I denna förklaras att tripp, vilken tidigare även gått under namnet jagg, också 
skulle behandlas som jagg och inte som en ny textil. För att stävja att importörerna försökte 
kringgå tullhöjningarna på tyska varor samt importförbuden ansågs att dessa skulle behandlas 
som de gamla. De skulle heller inte längre kunna kringgå tullhöjningen genom att istället 
importera varorna från Nordsjön (Västerhavet). Ministrarna får i detta sammanhang också 
påbackningar om deras missbruk att utfärda så kallad ministerfrihet. Ministerfrihet innebar att 
ministrar kunde importera tullfritt för staten och hovets behov alternativt till införsel av för-
bjudna varor emot erlagd tull. Dessa hade använts till annat.  
18 SSA: SKA: GIb: Tolagsjournaler förr inkommande 1738 samt Berggren J. (2000).  
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Några domar, rättegångar eller protester från övriga borgare mot att vissa 
smugglat utländska varor har inte gått att återfinna under perioden 1720–1740.19 
Endast ett enstaka fall förekommer där det upphittats ett paket med varor, 
vilket troligen slängts över stadens staket. Det går dock inte att avgöra 
utifrån protokollet om varorna hade utländsk eller inhemsk härkomst.20 Där-
emot förekom en tvist under 1730-talet mellan en grupp handelsmän och 
Stockholms tullsocietet angående eventuell smuggling av utländska textilier 
i samband med periodiska marknader. Tvisten gällde om tullsocieteten hade 
rätt att gå igenom varor som redan hade erhållit pass och frisedel för in- och 
utförsel i staden. En faktor som troligen hade betydelse för de handlande, var 
att de tvingades hålla bodarna stängda till dess varorna hade undersökts av 
tullsocieteten. Något smuggelgods hittades aldrig.21  

Sammantaget tyder allt detta på att åtminstone fram till 1740, bör smugg-
lingen till Stockholm knappast ha varit så omfattande att den kan påverka 
resultatet för den förestående undersökning annat än marginellt.  

En annan indikation på att smugglingen verkligen var marginell under pe-
rioden är att städernas handlande använde tolagsjournalerna och packhusen 
som informationskälla. Detta förfarande är känt sedan medeltiden.22 Dahl 
menar att det främst var ett sätt att få överblick över vilka varor som fanns 
att tillgå. Men det skulle också ha kunnat användas som en informationskälla 
till om någon smugglade som ett slags kontrabok, särskilt om någon i sin 
bod eller i gross sålde utländska varor i större mängd än vad denne registre-
rats för. Stockholm var trots allt en relativt liten stad och den sociala kon-
trollen bör ha varit större där än den var i exempelvis Amsterdam. Eftersom 
det dessutom under perioden fanns en konflikt mellan importörer och ex-
portörer, vilket framgår i kapitel I:1, bör det ha legat i bägge parters intresse 
att kontrollera varandra. Dessutom är det känt att tolagsjournalerna användes 
som underlag vid taxeringen i Stockholm.23 

                                                      
19 SSA: RR & Mag, 1636–1849: A18a vol. 19–30, A 18b vol. 26–43, A3 vol. 51–66, A4 vol. 
34–60. Stockholms Kämnärsrätt: A2A vol. 19–36; HA, Serie A1:60–79, Huvudserie, proto-
koll 1719–1740. Inspektioner genomfördes regelbundet för att leta efter smuggelgods i bodar 
etc. Då inspektorerna fick hälften av bötesbeloppet, fanns det ett motiv att verkligen finna 
omärkta varor. Det finns därför ett stort antal tillfällen redovisade i protokollen varje år då 
inspektörerna har letat efter smuggelgods i bodar. Främsta orsaken till att deras aktivitet är 
redovisad beror på deras beteende under visitationerna. Något smuggelgods återfanns aldrig. I 
de fåtal fall som inspektorerna hade konfiskerat varor, gällde att någon hade bedrivit olaglig 
handel, det vill säga att varor sålts på kammare eller andra platser än i bodar. Däremot finns 
det domar som rör smuggling från landsbygden, såsom bönder eller drängar etc. vilka 
smugglade brännvin, spannmål etc. 
20 SSA: HA: A1:61, Huvudserie, protokoll 1720. 
21 SSA: RR & Mag, E1a:10: Kungliga Brev 1731–1765: nr. 37, daterad 19/12 1732; Se även 
Hahr G. (1966), s. 21–33. 
22 Dahl G. (2002), s. 88–89. 
23 Brolin P-E. (1953), s. 58. Enligt Brolin hade taxeringsmännen laglig rätt att undersöka 
storleken på utrikeshandeln; se också Heckscher E.F. (1937), s. 1–30. I artikeln om Peter 
Westman framgår att han som handlande hade hämtat in uppgifter på de andra handlarnas 
utrikeshandel. 
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Något annat som motsäger Heckschers uppskattade värden är att han inte 
tar hänsyn till att de flesta fartyg till Stockholm och Sveriges östkust kom 
från Östersjöhamnar, åtminstone före 1740. Det är därför knappast rimligt att 
bygga ett antagande bara på den minoritet av skepp som kom via Öresund. 
Dessutom, om systematisk smuggling verkligen förekom, finns det stora 
möjligheter att det skett omlastningar i andra hamnar innan fartyget anlände 
till Stockholm. 

Heckscher tolkar i andra sammanhang den stora dominansen från tyska 
Östersjöhamnar som ett kvardröjande inflytande från den hanseatiska perio-
den. Detta inflytande tycks han dock ha ”glömt” när han diskuterar smugg-
lingen, det gäller särskilt i beskrivningen av tyska hamnar som stora 
leverantörer av textilvaror medan andra produkter som kom från Nordsjön. 
Det är troligt att en stor mängd av fartygen som kom in via Öresund, troligen 
aldrig fortsatte direkt till svensk hamn. Särskilt de engelska fartygen gick 
vanligen via någon tysk hamn och troligen var en del av lasten ämnad för 
denna marknad. 24 I dessa sammanhang är det rimligt att anta att det också 
skedde en del omlastningar till andra fartyg. Det finns också belägg för att 
det ibland måste ha skett en omlastning, vilket bland annat framgår i kapitel 
I:4. Dessutom var ett av målen med produktplakatet att få stopp på mellan-
handeln. En mer ingående prövning av problemställningen kräver dock att 
varje enskilt fartyg följs från utgående hamn till slutdestinationen samt att de 
eventuella omlastningar som skett till andra fartyg kartläggs.  

Det är alltid svårt att uppskatta hur omfattade smugglingen verkligen var. 
Snarare är det förvånande att så pass stor mängd som runt åttio procent av 
fartygets lastvärde från nordsjöhamnar, verkligen gick direkt till Stockholm 
under det tidiga 1700-talet och att det inte var mer som gick via de tyska 
hamnarna. Det innebär i sådana fall att tyskarnas funktion som mellanhänder 
måste ha varit ganska ringa, vilket ytterligare motsäger Heckschers tolkning. 

Heckschers diskussion om att smugglingen var stor, rimmar också illa 
med de allmänna förhållanden som rådde för sjöfarten till Sverige, även om 
de kunde variera stort mellan olika hamnar. Detta då infartens naturliga för-
utsättningar till hamnen varierade mellan olika stapelstäder. Eftersom Stock-
holm dominerade utrikeshandeln under 1700-talets första hälft borde 
rimligen smugglingen till huvudstaden ha varit större än till andra stapel-
städer. Redan under 1600-talet hade dock Karl XI sett till att förebygga 
smuggling, genom att anlägga tullstationer vid Vaxholm och Dalarö, där 
risken för om- och avlastning var som störst. Vid Vaxholms och Dalarös 
tullstationer kontrollerades först fartygens last och därefter plomberades den. 
Samtidigt installerades de tulltjänstemän och lotsar som skulle stannade kvar 
ombord på väg in till Stockholm. Vidare patrullerades farvattnet regelbundet 
av tulljakter från 1600-talets slut. Tulljakternas framfart, har Björkenheim 

                                                      
24 Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 653. Se även Åström S-E. (1963), s. 56–57, 74–76. Åström 
beskriver att de engelska tygerna oftast gick till Danzig.  
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visat, var något som handelsmännen kände till och tog hänsyn till.25 Skyddet 
mot smuggling genom tulljakter förstärktes inför 1730 års förordning som 
innebar att alla fartyg som passerade skulle förtulla Stockholms farvatten.26 

Väl inne i farleden mot stapelstadens hamn är det mindre troligt att farty-
gen skulle ha kunnat avyttra delar av sin last till smugglare. Vägen in mot 
Stockholm var och är än idag alltför riskabel för att en fartygskapten skulle 
ha vågat avvika från farlederna. En ankring i farleden för lossning till mindre 
båtar kan inte ha förekommit under någon längre tid utan upptäckt. Dess-
utom runt staden fanns tullmurar (lilla tullen) där varor från landsbygden till 
staden förtullades. En större omfattning av smuggling genom lilla tullens 
stationer borde ha väckt uppmärksamhet och därmed protester från de övriga, 
då deras förmåga att konkurrera skulle ha försämrats.  

Slutligen finns det ytterligare belägg för att smugglingen knappast kan ha 
varit omfattande. Även om det kan anses att bristen på bevis från att det före-
kommit rättegångar angående smuggling bara är en avsaknad på bevis finns 
det ytterligare saker som visar att den knappast kan ha varit omfattande. 
Förbuden innebar att upphittat smuggelgods skulle konfiskeras och att den 
som smugglat dömdes till kraftiga böter. Risken för konfiskering i Stock-
holm var stor sedan 1600-talets slut då inspektorer fick formell rätt att söka 
igenom bodarna efter smuggelgods. Om varan konfiskerades förstördes 
denna och den som smugglat fick förutom att betala böterna se intäkten från 
förväntad försäljning gå förlorad. Då varorna oftast köptes in på kredit fanns 
också denna kostnad kvar att betala. 

Förordningarnas utformning gav dessutom människor ett kraftigt incita-
ment för att bli angivare, då de själva fick behålla halva bötesstraffet på totalt 
200 dsm. Att finna smuggelgods kunde därmed öka inkomsterna rejält, 
särskilt bland fattiga och mindre välbeställda. Inkomsten på 100 dsm för 
varje angiveri som resulterade i att smuggelgods återfanns motsvarade för de 
flesta en eller flera årsinkomster. En grupp som därigenom hade möjlighet 
att spä på sina inkomster rejält var stadens inspektorer, vilkas årsinkomst 
1720–1740 var mellan 60–100 dsm per år. Inspektorerna hade som nämnts 
också rätt att gå in i bodar etc. och göra oanmälda besök. Denna rättighet 
utnyttjades också flitigt under perioden 1720–1740, vilket bland annat fram-
går av alla klagomål både från kunder och från handlande. Inspektorerna 
tycks ofta ha gått hårt fram i sin iver att finna insmugglade varor, vilket 
                                                      
25 Vallerö R. (1969), s. 22–24. Vallerö beskriver den omständliga proceduren för fartyg som 
skulle anlända till svenska hamnar. I samband med detta redogör han också för de krav som 
fanns för lotsar och skeppare samt lastägaren innan denne kunde få ut sitt gods. Se också 
Ericsson L. (2001), s. 281; Sandberg R. (2002), s. 88. Enligt Sandberg ska engelsmannen 
William Bromley, vilken besökte Stockholm 1697, ha ansett att om det inte vore för den 
besvärliga infarten från Dalarö, ”skulle Stockholm vara en av de bästa hamnar i världen;….” 
Om infarten till Stockholm ansågs besvärlig av erfarna resenärer, är det rimligt att anta att 
infarten till staden sågs som ett hinder för att bedriva smuggling från handelsfartyg innanför 
Dalarö. Biörkenheim G. (2006), s. 254–255. 
26 Westrin T. (1917). Se också kapitel I:2. 
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Handelskollegiets protokoll under perioden omvittnar. Det är just deras 
oförmåga, trots deras väl dokumenterade och omvittnade hårdhänta försök, 
att finna insmugglade varor som faktiskt talar emot smuggling i större om-
fattning 1720–1740.27 

Sammanfattningsvis visar detta tillsammans att åtminstone för Stockholms 
del att det saknas belägg för att smugglingen skulle ha varit omfattande. 
Snarare finns det mer belägg för att förhållandet var det motsatta.  

Förklaringarna till den av Heckscher uppgivna differensen kan i sin tur 
vara flera. Som tidigare nämnts registrerades alla inkommande och utgående 
skepp. Enligt Lind kan vissa inkomna skepp rentav saknas.28 Det finns dock 
inget som tyder på att sådant skulle ha förekommit i Stockholm i någon 
större utsträckning förutom två situationer då inkommande fartyg bevisligen 
saknas i Stockholms tolagsjournaler . Det ena fallet gäller de fåtaliga skepp 
som registrerades först under ett senare år. Vanligen året efter och då rör det 
sig om skepp som inkommit alldeles i slutet av året. Det förekom också ett 
fartyg som anlänt 1717 vilket finns upptaget flera år senare. De flesta av de 
totalt tolv som hittats upptagna under senare år var dock barlastade, det vill 
säga de innehöll inte några importvaror. Tre fartyg innehöll mycket små 
mängder, som någon lispund talg, några tunnor fisk eller liknande. Det andra 
fallet är att några få saknades vid en jämförelse mellan inkommande och 
avgående fartyg. I samtliga dessa fall framgår av tolagsjournalen för expor-
ten att dessa varit barlastade. Alternativt hade de saknade fartygen legat på 
reparation eller var nybyggda. Vanligast var dock att skeppet övervintrat och 
därmed inkommit med sin last det ena året men avgått först året efter.29 Det 
innebär att sannolikheten för att saknade fartyg i tolagsjournalerna skulle 
kunna påverka undersökningens resultat för de år som sammanställts är 
ringa.  

Dalhede använder sig av tolagsjournaler när hon vill kartlägga ömsesidiga 
förbindelser och kontaktytor samt geografiska kontaktnät mellan handels-
familjer i Lübeck, Göteborg etc. Genom att kombinera tolagsmaterial från 
Lübeck med liknande från Göteborg kan hon komma åt att belysa färden 

                                                      
27 SSA: HA: A1:60–79, Huvudserie protokoll; Kapitel II:1; 1731 års överflödsförordning. 
Corin beskriver att från slutet av 1600-talet fanns det i Stockholm inspektorer som hade rätt 
att inte bara konfiskera last som kom in till hamnen, utan de hade också rätt att gå in i bodarna 
för att undersöka att exempelvis textilier inte hade smugglats in. Vid slutet av århundradet 
kunde de inte längre finna några insmugglade varor. I samband med detta beskriver han även 
att vissa handlare drabbades av konkurs då deras last konfiskerades i samband med att import-
förbud infördes. Konfiskeringar genomfördes och bötesbelopp utdelades även under 1720–1740, 
dock inte på importerade smuggelgods. Corin C-F. (1958), s. 361, 529–530. Se också not 19. 
28 Lind I. (1923), s. 8. 
29 SSA: SER: Stockholms huvudbok med verifikationer: Inkommande och utgående tolag 
1719–1720, 1726–1731; SKA, Stadens verikfikationer, Serie GI b: Tolag för inkommande 
och utgående 1737–1738. Efter 1727 har inga fartyg hittats som inte fanns registrerade både 
under inkommande och utgående tolag. Detta hänger troligen samman med att från 1730 var 
alla varor, vare sig de lossades eller ej, tvungna att betala tull- och avgifter i Sverige. Se ex-
empelvis Westrin T. (1921/1922), s. 1272. 
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från två håll. Hon beskriver att det material som finns i Lübeck och i Göte-
borg har stora likheter, men att Göteborgs tolagsjournaler är mer detaljerade. 
De skillnader som finns är bland annat att den svenska journalen fördes kalen-
derårsvis medan Lübeck hade brutet kalenderår, en studie som omfattar 
stormaktstiden. Det fanns också skillnader vad avser vikt- och mängd-
angivelser.30 Tyvärr diskuterar Dalhede inte vikt- och mängdangivelserna 
vidare i detta sammanhang, däremot i en senare skrift. I denna beskriver hon 
att en tunna mätte olika mycket beroende på dels varifrån den kom, dels 
utifrån vilket varuslag det var – olika slags varor hade ibland skilda vikt och 
måttsystem. Enligt henne fanns därför en mätare i varje hamn som mätte om 
tunnorna.31 De skillnader som fanns mellan städernas vikt- och mängd-
angivelser var därför troligen en följd av olika måttsystem respektive hamn-
städer tillämpade. De skilda sätten att mäta exempelvis tunnan i olika 
hamnar ledde också ofta till tvister mellan importörer i Stockholm men 
också mellan importör och leverantör. Exempelvis visar tvister i Stockholm 
att mängden skilde sig mellan om en tunna salt anlände från Lübeck eller 
från Köningsberg. Tidigare nämndes att det måttet tunna är alltför osäkert 
för att användas. Det tycks alltså som varje hamnstad tillämpade sitt eget 
varierande mått på tunnans volym. Då det ibland skedde omlastningar mel-
lan fartyg, kan skillnaden i vikt och mängd mellan lastens ursprungshamn 
och slutdestination bero på det.32 De olika måttsystemen visar, åtminstone 
när det gäller måttenheten tunna, på svårigheten att göra en kvantitativ be-
räkning av just de produkter som anlände i tunnor. Den ommätning som 
skedde i Stockholm, gjordes först efter att varan hämtats ut från packhuset. 

Den skillnad som Heckscher anger mellan Öresunds tullräkenskaper och 
Stockholms kan alltså bero på bland annat olika måttangivelser och omlast-
ningar i andra hamnar. 

Det finns dock ett problem med att använda Stockholms tolagsjournaler; 
materialet idag kan sakna delar av eller ibland en hel sida. Om en sida skulle 
saknas framgår detta tydligt då varje redovisningsblad är numrerat i följd. 
Detta problem är dock möjligt att lösa. Tidigare har nämnts att det i allmänhet 
finns verifikationer på importörernas egna uppgifter, vilket var det underlag 
som tolagsjournalerna baserade sig på. Verifikationerna finns bevarade för 
samtliga år som undersökts. I dessa framkommer med vilket skepp som 
lasten anlände, kvantitet, varor, etc. samt importörens namnunderskrift. De 
                                                      
30 Dalhede C. (2001), s. 184–187. 
31 Dalhede C. (2005), s. 39. 
32 SSA: HA, A1:61, Huvudserie, protokoll, s. 287. I Handelskollegiets protokoll framkommer 
det vid en tvist angående import av salt att Jean Bedoire hade beställt salt men att tunnan med 
salt hållit ett lägre mått då den ankom än den skulle ha haft. Han ville därför ha kompensation 
för den lägre volymen. Det finns även en tvist angående 20 tunnor malt där det hävdas att 
Jean Bedoire junior hade tagit 10 läster mer än han skulle; s. 648–649. Tvisterna visar att 
måttsystemet för tunnor kunde skilja stort. Det innebär att för att undersöka om vikt- och 
mängdangivelserna stämmer överens måste hänsyn tas till de olika måttsystemen i de hamnar 
som olika fartyg passerat före Stockholm. 
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ger alltså oftast samma information som tolagsräkenskaperna exklusive 
eventuella detaljjusteringar.33 I de fall någon sida i tolagsjournalen saknas, 
eller när texten är svårtydd, har verifikationerna varit till stor hjälp.  

Verifikationerna kan också användas för att undersöka hur väl redovis-
ningen stämmer med underlagen. Under varje år som studerats har ett antal 
fartyg undersökts genom en jämförelse mellan verifikationerna och det som 
står upptaget i tolagsjournalen. Inte vid något tillfälle saknades någon verifi-
kation i jämförelse med tullskrivarens uppgifter, utom de som berörs nedan.  

I samtliga fall rör det poster som finns upptagna i tolagsjournalen men un-
derlaget saknades bland verifikationerna. Främst berörs de poster som i rä-
kenskaperna står under benämningen ”skeppare och folk”. Denna grupp 
hade ofta som en del av sin lön möjlighet till att ta med last för egen försälj-
ning. En trolig förklaring till att verifikationer saknas just där är att produk-
terna endera återexporterades, eller också såldes i hamnen strax före avgång. 
Åtminstone återexporten verkar stämma då samma kvantitet av varan i dessa 
fall bokförs under utgående export. I ett fåtal andra fall har heller inget un-
derlag hittats. I samtliga dessa fall saknas både titel och efternamn på im-
portören. Troligen var dessa personer inte skrivkunniga. Klart är dock att de 
inte var handlande i staden. I den mån uppgifterna finns registrerade i tolags-
journalen har dessa varor inkluderats i undersökningen. 

Verifikationerna är också användbara för att få fram stavningen på varor 
liksom namnen på aktörerna inom utrikeshandeln respektive år. Fördelen 
med detta är att individerna själva skrivit under med sina namn.  

Sammanfattningsvis ger denna källa ett tillfredställande underlag för en 
undersökning om hur importens sammansättning påverkades vid lagföränd-
ringar och vilka personer och yrkesgrupper som var involverade i utrikes-
handeln. Smugglingen bedöms inte ha varit så omfattande att den skulle 
kunna påverka tolkningen av huvuddragen inom utrikeshandeln. Tolagsjour-
nalerna, tillsammans med verifikationerna, ger en heltäckande bild över re-
spektive importörs legala utrikeshandel och därmed också importen av 
textilier. Även andra forskare, såsom Trozoska, hävdar att detta material ger 
ett solitt underlag för att sammanställa handelsutbytet med handelspartners i 
Östersjöområdet och Västeuropa.34 

                                                      
33 Större justeringar, såsom att ett tyg egentligen var ett annat, innebar att importören var 
tvungen att skriva en kompletterande verifikation angående denna ändring. Detta gällde också 
i de fall då felräkning av tullvärdet hade skett. Med detaljjusteringar avses exempelvis att 
lasten innehållet 3 skålpund istället för de 2 som var skrivna. Det tycks dock som dessa fel-
räkningar i huvudsak var orsakade av att tolagsskrivaren vid överföringen hade läst av fel.  
34 Se not 15.  
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Urval och tillvägagångssätt  
Undersökningens tyngdpunkt ligger på utrikeshandelns omfattning och för-
ändring och då främst importen av textilier. Det första steget i arbetet består i 
att kartlägga importen av vävnader samt importörernas verksamhet före för-
ändringarna och efter förändringarna. Detta görs genom att undersöka aktö-
rernas import och export via tolagsjournaler. 

För att få ett grepp om utrikeshandeln behöver vissa urval göras då mate-
rialet är mycket omfattande. Undersökningen av hela utrikeshandeln omfat-
tar därför de tre nedslagsåren 1720, 1730 samt 1738. Däremot har enbart den 
textila importen etc. undersökts ytterligare år, helt eller delvis, varav år 1727 
års textila import har undersökts fullt ut.35 Det första året, 1720, valdes för att 
det speglar förhållandena innan de formella förändringarna infördes, det vill 
säga innan några nya lagar, förordningar och avgiftshöjningar införts. Vis-
serligen pågick fortfarande kriget formellt sett eftersom fredsförhandlingarna 
ännu pågick, men i praktiken hade det upphört. Även de ryska härjningarna 
runt Stockholm, som hade inträffat året innan, upphörde.36 Högberg menar att 
utrikeshandeln ska ha legat helt nere vid krigets slut. Det kan innebära att det 
kan ha funnits ett uppdämt behov att tillgodose för importörerna eftersom 
importen var ovanligt stor detta år. Enligt Gerentz ska den differentierade 
tulltaxan, som infördes 1718 och som förlängdes året efter, motiverats med 
att det rådde brist på grovt ”kläde”. Krigsmakten var i stort behov av kläder 
och ansåg att det lager som fanns inte skulle räcka på långa vägar. Det var 
främst brist på ”kläde och boj”, som 1718 ledde till att dessa tygsorter fick 
tullättnader. Den nya tulltaxan innebar att både svenska och utländska skepp 
åtnjöt helfrihet37. Dessutom blev importtullarna mindre protektionistiska än 
tidigare. Enligt Heckscher ska dock året 1720 ha varit ett normalår, något 
som framgår av tabell II2:1.38 Därmed kan utrikeshandeln detta år anses ha 
bedrivits utan större störningar. 

Av tabell II2:1 framgår att antalet fartyg som anlände till Stockholm 
kunde variera stort mellan olika år. 1720 kan som framgår inte betraktas som 
ett extremt år även om antalet inkomna fartyg året efter, liksom 1717, var min- 

                                                      
35 Enligt 1720 års regeringsform § 45 skulle riksdagen samlas vart tredje år från 1720, vilket 
innebär 1720, 1723, 1726, 1729, 1732, 1735 och 1738. Riksdagen skulle normalt vara samlad 
tre månader men i verkligheten kom ledamöterna vanligen att vara samlade betydligt längre, 
upp till ett år eller mer. Att de verkligen fanns i Stockholm 1727 och 1730 framkommer av de 
datum då lagar och förordningar skrivits. 1727 var också ett år då förhandlingar skedde med 
Ryssland. Modée (1742). Se även Boëthius B. (1943) vilken dock saknar diskussioner från 
1730. Att riksdagen fortfarande var samlad under 1730 framgår också av de förordningar som 
fattades under detta år. Se Westrin T. (1913). 
36 Heckscher E.F. (1949) 2:2 samt Hedenstierna B. (1943). 
37 För innebörden av helfrihet, se kapitel 1:2 alternnativt kapitel II:1 inledningen.  
38 Högberg L. (1993), s. 5; Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 645–646; Gerentz S. (1951), s. 224, 
169; Kjellbeg S. (1943), s. 216; SSA: BÄ, Serie DVII, vol. 1, 1612–1741: Förteckning å 
förordningar ang. handeln, 1/6 1719 Taxa Stora sjötullen samt 11/8 1719 Tillökning tolagens 
uppbörd. 
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Tabell II2:1 Antal registrerade inkomna fartyg och landsvägstransporter 
med utländska varor som inkom till Stockholm 1717–1738. 
År 1717 1718 1719 1720 1721 1723 

Antal inkommande 
registrerade fartyg1 

 
113 

 
311 

 
475 

 
489 

 
219 

 
751 

Varav ”barlastade”2 16 0 3 3 3 8 
       
År 1725 1726 1727 1729 1730 1738 
Antal inkommande 
registrerade fartyg1 

 
569 

 
639 

 
652 

 
525 

 
453 

 
420 

Varav ”barlastade”2 12 10 13 20 10 8 
Källa: SSA: SER, Stockholms stads huvudbok med verifikationer, Inkommande och utgående 
tolag 1717–1721, 1723, 1725–1727 och 1729–1730; SKA: Stadens verifikationer, Serie Gib: 
Tolagjournaler för inkommande och utgående 1738 
Anm: I detta underlag har endast de laster tagits med som finns upptagna respektive år under 
inkommande tolag. Justeringar för ev. fartyg som registrerats i efterhand följande år har ej 
gjorts. De landsvägstransporter som förekom i detta material innehöll varor vilka hade ut-
ländsk härkomst och har därför betraktats som import.  
Anm1: Även landsvägstransporter som registrerats i stora sjötullens journaler har medräknats i 
dessa siffror. Det rör sig om vanligen mellan två och tre transporter per år. Orsaken till att de 
medtagits är att det i samtliga fall klart framkom att det var varor av utländsk härkomst som 
förtullades. 
Anm2: Med barlastade avses endast de fartyg som ej innehöll någon last som förtullades. I 
tolagsjournalerna fanns det fartyg vilka registrerades såsom barlastade, men vilka innehöll 
varor som förtullades. Dessa fartyg är exkluderade från de barlastade. Orsaken till att de både 
står som barlastade, men ändå förtullade för varor, var att varorna inte var avsedda för Stock-
holm. Den förordning som började gälla 1730 (se kapitel II:1) resulterade i ett flertal sådana 
fall. De återfinns därför även på exportsidan. 
 
 
dre än hälften mot 1720. Från 1718 och framåt varierar antalet inkomna 
fartyg relativt mycket mellan åren. Trots att det förekom ryska härjningar i 
Stockholms skärgård under sommaren 1719 anlände ändå nästan lika många 
skepp till staden som 1720. Nedgången av antalet fartyg under 1721 hör 
troligen samman med att ryska flottan då åter låg i Östersjön som en slags 
påtryckning i samband med fredsförhandlingarna. 1727 inkom betydligt fler 
fartyg än sju år tidigare. En förklaring till detta är att landsvägstransporter 
ingår. Det ökade antalet landsvägstransporter detta år hör troligen samman med 
det ökade hotet från Ryssland. Dessutom var det flera fartyg som innehöll 
mycket små mängder gods som några peruker, några tunnor spannmål, salt 
eller fisk.39 Efter 1727 minskade trendmässigt antalet inkomna fartyg fram 
till 1738, samtidigt fanns det en trend att fartygens storlek ökade. 

Fartygstrafiken till Stockholm under 1720-talet kan jämföras med den till 
Lübeck vid 1600-talets slut. Där ankom drygt 1 500 fartyg. Cirka femhundra 
var barlastade, det vill säga en tredjedel. Trafiken på Lübeck var alltså betyd- 

                                                      
39 Angående nedgången på grund av ryska flottan, se Hedenstierna B. (1943). Angående ryska 
flottans härjningar, se Stadin K. (1999), s. 179. Angående ökat hot från Ryssland, se också 
Roberts M. (1995), s. 43.  
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ligt större än den på Stockholm, det gällde även andelen barlastade. En stor 
andel av fartygen tycks också ha lämnat Lübeck utan last, vilket var mer 
sällsynt i Stockholm.40 Möjligen kan skillnaden bero på man i Lübeck aldrig 
registrerade den last som var befriad från tull, vilket gjordes i Stockholm 
under 1720-talet. Det kan därför tyckas att Stockholm i jämförelse med Lü-
beck var en liten hamnstad sett utifrån fartygsrörelser. Staden hade dock sett 
i ur ett svenskt perspektiv, inklusive Finland, en relativt omfattande utrikes-
handel, vilket framgick i kapitel I:3. Bara sett till stångjärnexporten var 
Stockholm den klart största utskeppningshamnen.41 

Som framgick i kapitel I:2 och/eller II:1 öppnades Sverige åter för utri-
keshandel år 1719 och att utländska fartyg såsom de svenska tullade som 
helfria fartyg. Tulltaxan tog dock fortfarande hänsyn till skillnaden mellan 
import av råvaror, halv- och helfabrikat. För utländskt producerade varor 
skulle en tull erläggas som inte var så hög att det skulle uppmuntra till luren-
drejeri. Från denna tid var också alla rena införselförbud borttagna. Samma 
år tilläts ocskå tillfälligt en fri minuthandel i stapelstäderna. Såväl inhemska 
aktörer som utländska handelsmän tilläts fritt sälja kläder och andra nödvän-
diga varor. Redan 1720 upphävdes i princip tillåtelsen för folk att sälja nöd-
vändiga varor fritt.42 Det innebar att de 489 fartyg som anlände hamnen 1720 
bör ha innehållit en stor mängd varor. Den fria handeln bör därför ge en bra 
spegling av vad som konsumenterna i Stockholm med omland av aktörerna i 
utrikeshandeln bedömdes efterfråga. 

De ryska härjningarna 1719 och 1721 innebär att inget av dessa år är 
lämpliga att påbörja studien, och då den första förändringen sker 1722 åter-
står bara 1720 för den inledande studien. Det gäller dock att vara observant 
på importen detta år. Ryssarnas härjningarna utmed Östersjökusten 1719 
innebar, som tidigare nämnts, att både hus och mark, etc. bränts ned. Stock-
holms importörer försåg därför omlandet med både spannmål och andra varor. 

År 1730 valdes ut som ett av undersökningsåren för att ge en uppfattning 
om vad som hänt inom utrikeshandeln efter en period av tullhöjningar. För-
utom tullhöjningar hade både landshjälpsavgiften samt produktplakatet då 
hunnit gälla några år. Landhjälpsavgiften omfattade mer än femhundra ar-
tiklar.43 1730 var också året innan det tillkom nya överflödsförordningar. I 
detta samband infördes 1731, såsom tidigare framgått, en mängd import-
förbud. Samma år tilläts också manufakturister att få hålla bodar, förutsatt att 
stadens ”handlare” gick med på det.44 Det innebär att varken överflödsförord-

                                                      
40 Dalhede C. (2001), s. 188–189. Dalhede bygger sina uppgifter om inkommande fartyg på 
von Brandt och Meyer-Stoll. Se även Meyer-Stoll C. (1989), s. 250–252. 
41 Se exempelvis Högberg S. (1969), s. 62 (diagram 3:4) och s. 79 (diagram 3:9).  
42 Arnberg J.W. (1868), s. 2–7; se också kapitel I:2 och II:1. 
43 Arnberg J.W. (1868), s. 34 och 40–41. 
44 Arnberg J.W. (1868) ,s. 51, 92. 
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ningar eller importförbud bör ha påverkat införseln under det undersökta 
året.45 

Visserligen inkom något färre fartyg detta år, men omfattningen av utri-
keshandeln var fortfarande stor. Dessutom höll fler fartyg ett högre lästetal, 
det vill säga att lastvolymen var större år 1730 än tio år tidigare, vilket fram-
går av tabell II1:4 i kapitel II:1. Både sett till median och medelvärdet för 
lästetalet på de fartyg som anlände steg dessa mellan samtliga år, vilket 
framgår i tabell II2:2. Det lägre antalet anlända fartyg på 1730-talet kan där-
för vara ett utslag av att fartygen innehöll mer last. Fartygens dräktighet kan 
också jämföras med de som seglade in till Göteborg. Enligt Dalhede ska den 
genomsnittliga dräktigheten 1653 uppgått till 42,4 och att det dröjde till 
1740-talet innan lika stora fartyg trafikerade Göteborg igen som under 1600-
talet. Stockholm fartyg höll därmed i genomsnitt ett högre lästetal än de i 
Göteborg redan 1720.46 

Det sista undersökningsåret 1738 valdes utifrån liknande kriterier som 
1730. I detta fall är det främst effekterna av importförbuden men också tull-
höjningarna som är tänkta att studeras. De förordningar som infördes mellan 
1731 och 1735 bör då ha hunnit få genomslag, liksom de tillägg som gjordes 
under 1736.47  

 
 

Tabell II2:2 Medelvärde och median för fartygens lästetal som anlände till 
Stockholm 1720, 1730 och 1738 samt antal fartyg där lästetal saknas. 
 1720 1730 1738 

Medelvärde, läster 45,3 52,4 54,5 
Median, läster 40,0 45,0 50,0 
Antal fartyg lästetal saknas 5,0 12,0 8,0 

Källa: Se tabell II1:4 i kapitel II:1. 
Anm. I tolagsjournalerna saknas uppgifter angående lästetal för vissa fartyg. I de fall fartygets 
skeppare förekommer med samma lästetal vid andra tillfällen under respektive år har jag 
antagit fartyget hållit samma lästetal även för de fartyg där uppgiften saknats. Med andra ord 
är de fartyg där lästetal saknas främst de som anlänt barlastade. Ett fåtal 1720 och 1730 var 
fartyg med skeppare som endast anlände vid ett tillfälle under respektive år.  

                                                      
45 Hahr G. (1966), s. 17. Gösta Hahr tror att den undersökta handelsmannen Hahrs ökade 
import av textilier och andra kramvaror 1730–1734 kan ha varit ett sätt att skydda sig inför 
importförbuden. Detta särskilt som hans andel av sådana varor steg jämnt men samtidigt 
markant under dessa år i förhållande till andra varor. Eftersom andelen steg under perioden 
1730–1734 bör 1730 inte ha varit ett år då bunkringen var som högst. 
46 Dalhede C. (2005), s. 36. Enligt Dalhede höll de största fartygen på 1600-talet mellan 150–170 
och 300 läster.  
47 Under perioden mellan 1731 och 1735, samt viss mån under 1736, infördes ett flertal 
mindre förändringar varmed risken för små störningar kan ha uppstått. Dessa störningar kan 
ge upphov till en felaktig bild av processen. En djupare undersökning under denna period för 
att kunna urskilja en förändring inom utrikeshandeln har därför ansetts för riskabelt. För att ge 
ett exempel var det 1733 hungersnöd i Stockholm, åtminstone hänvisar kvinnor på Norrmalm 
till detta i sin ansökan. SSA: HA: Serie EVII:1 Suppliker 1677–1735, daterad 18/6 1733; se 
kapitel II:1.  
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Även i detta sammanhang infördes nya förordningar nästföljande år 
(1739), vilka syftade till att ytterligare begränsa importen. Gerentz påpekar 
att redan i december 1738 varnades ”kramhandlarna” för att en ny förord-
ning var på gång. De blev därför ombedda att inte importera kläden, sidentyg 
och annat. Den nya förordningen kom året efter. Under perioden 1720–1740 
var det dock, som tidigare nämnts, vanligt att förordningarna medgav en 
övergångstid och undantagsregler, vilket även skedde denna gång. Denna 
gång medgavs uppskov till tiden efter 1740 och effekten av inskränkning-
arna ligger därför utanför den period som studeras.48 Eftersom det var under 
hösten 1738 som påbudet kom bör just denna förändring aldrig ha hunnit 
påverka importen under perioden. De flesta varor beställdes normalt långt i 
förväg. Däremot kan det knappast uteslutas att förordningen indirekt kom att 
påverka utrikeshandelns aktörers ekonomiska beteende.  

För att få fram de eventuella förändringar som uppstått redan innan lands-
hjälpen infördes intensivstuderas också år 1727.49 Denna del av undersök-
ningen omfattar dock endast de importörer som hade textilier eller textila 
råvaror som varukategorier i sina laster. En liknande studie, men än mer 
begränsad, har gjorts för 1735 för att få fram de eventuella förändringar som 
kan ha inträffat under 1730-talet då den endast omfattar de aktörer som 
handlade med textila vävnader i Stockholm. Till skillnad gentemot 1727 års 
undersökning omfattar 1735 års studie inte de textila råvarorna. Undersök-
ningerna av dessa båda år är alltså mindre heltäckande än de övriga åren, 
men har ansetts fullt tillräckliga för att kunna bidra till besvarandet av av-
handlingens huvudfråga. Nämnas kan också att för dessa år har enbart im-
porten undersökts samt att också andra år (de mellanliggande under både 
1720- och 1730-talet har undersöks, men då än mindre utförligt än 1735). 
Denna undersökning bygger på ett urval av drygt 190 textila importörer 
(handelsfamiljer) som har följts hela undersökningsperioden. De år som 
granskats utöver 1735 avser alltså stickprov främst avsedda att ge besked om 
någon eller några av de studerade textila handelsmännen förändrade sitt age-
rande inom utrikeshandeln mellan de år som studeras mer noggrant. 

Eftersom det främst var textilier som blev förbjudna att importera är un-
dersökningarna för de två sistnämnda åren samt den översiktliga genom-
gången för övriga år koncentrerad till sådana varor. Då textila varor kan 
omfatta mycket har främst sådana varor som idag skulle kunna betraktas 
tillhöra en tyg- och sybehörsaffärs sortiment beaktats. Med detta avses för-

                                                      
48 Gerentz S. (1951), s. 243. 21 dec 1738 gick ett brev till regeringen att utfärda förbud mot 
införsel av kläden, siden och annat. Den 21 maj 1739 bestämdes att förbudet mot införsel 
skulle träda i kraft 18 april 1740. Samtidigt tilläts sådana varor att försäljas fram till 18 april 
1742. Se exempelvis Arnberg J.W. (1868), s. 85–86. 
49 Landshjälpen infördes 1727 enligt ett flertal författare, exempelvis Gerentz S. (1951), 
s. 234. Dock visade det sig vid närmare granskning att förordningen angående vissa varors 
beläggande med 5 % landshjälp inte kom förrän 4/6 1728. SSA: BÄ: Serie DVII, vol. 1, 
1612–1741 Förteckning å förordningar ang. handeln. 
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utom tyg även tråd, nålar, knappar, garn och applikationer etc. Till detta 
tillkommer också färdigsydda eller stickade kläder men även andra former 
av textila material vilka kan betraktas som textila bosättningsvaror, samt för 
fyra av åren alla råvaror som hör samman med någon del av den textila pro-
duktionen. Förutom de textila råvarorna har också medtagits importen av 
färger, då importen av vita och ofärgade tyger gynnades i förhållande till 
andra. 

Undersökningen av de redovisade importörerna och deras varusortiment 
har kompletterats med en mer begränsad undersökning av exporten för 1720, 
1730 och 1738. Orsaken till att ta med exporten är att få en bättre bild av 
utrikeshandeln som helhet. En annan orsak är att därigenom kunna se om en 
eventuell förändring av importen kan ha varit en effekt av att aktörer föränd-
rade sitt engagemang inom exporten. Om deras export började gå till andra 
hamnar än tidigare skulle det i sådana fall kunna vara en förklaring till en 
eventuell förändring av vilka textilier som importerades. För de exporterade 
varorna excerperades därför enbart individernas/gruppernas sammanlagda 
tullvärde per post på varje fartyg samt övriga uppgifter angående skeppet. 
Varken kvantitet eller produktnamn tas upp, förutom för de varor som saknar 
tullvärde, som rödfärg, öl, smide etc.50  

Totalt ingår alltså i huvudundersökningen all import som fanns på de 
1 372 inkommande fartygen och exporten på ungefär lika många fartyg som 
lämnade staden. För importen tillkommer dessutom de laster med textilier 
och råvaror som importerades året 1727 och det mesta av de textilier som 
importerades under året 1735 samt resultatet från den översiktliga studien 
övriga år. 

Uppgifter om de angivna åren har registrerats i en databas, vilken inne-
håller allt som varje importör tog in under respektive år samt alla som ex-
porterade och sammansättningen på deras export. För alla underökta år har 
alla textila varors kvantitet och det sammanlagda tullvärdet för respektive 
vara noterats och för alla importörer har skepparens namn, ankomstdatum 
och varifrån skeppet kom förtecknats. Dessutom har all övrig import tagits 
med. Den övriga importen har kvantitetsmässigt behandlats med en lägre 
noggrannhet. Orsaken till övriga varor behandlats med mindre nogrannhet är 
att syftet med arbetet främst är att undersöka den textila importen till Stock-
holm. För denna del av undersökningen har jag ansett att det var viktigare att 
få det sammanlagda tullvärdet för dessa kategorier av varor, än att notera 
exempelvis den exakta kvantiteten på vad den tunna salt som anlände egent-
ligen innehöll. Syftet med undersökningen var att att få ett grepp om utrikes-
handeln som helhet. 

Vissa bortfall förekommer dock i detta arbete. Det första kan kanske anses 
som ett bortfall men är egentligen inget direkt bortfall. Det rör den import 

                                                      
50 Med produktnamn avses exempelvis de olika sorters järn som exporterade. Däremot har 
registrering gjorts över om det var järn, koppar, tjära, bräder etc. 
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som gjordes under benämningen ”skeppare och folk”. Import och exporten 
ingår men har behandlats separat eftersom det varit svårt att spåra vilka indi-
vider som låg bakom denna import då informationen saknas både i tolags-
journalen och i verifikationerna.51 Detta då den databas som har lagts upp har 
gjorts utifrån ett aktörsperspektiv, vilket underlättat urvalet av de som skulle 
ingå i stickprovsundersökningen. Separeringen av sjöfolk innebär inget för 
själva analysen av importen då hela den mängd tyg som inkom till Stock-
holm under respektive år, samt hela mängden av andra textilier och de textila 
råvarorna ingår. 

Däremot finns troligen ett marginellt bortfall i materialet, gällande de 
nämnda fartyg som inkom under året, men registrerades först året efter.52 Det 
rör sig vanligen om fartyg som anlände i slutet av december. Ett par sådana 
fall har upptäckts under arbetets gång och då registrerats som en del av det 
föregående undersökta året. Däremot har inga ytterligare efterforskningar 
gjorts då lasten på de fartyg som återfunnits endera bestod av mindre mäng-
der livsmedel eller var barlastade. Eventuellt ytterligare fartyg, som förblivit 
oupptäckta, har alltså inte bedömts kunna påverka undersökningens resultat i 
nämnvärd utsträckning.  

I sammanställningarna som gjorts över det totala tullvärdet över importen 
till Stockholm har hänsyn tagits till om varan var avsedd för Sverige eller ej. 
Det innebär att så kallade nederlagsvaror, som salt och vin etc. vilka skulle 
gå vidare till orter utanför Sverige, är exkluderade från importen till Stock-
holm.53 En avräkning, avdrag, har också gjorts för det som benämns ”fly-
gande modem”54 då dessa står upptagna som ett avdrag. Dessa poster saknas 
alltså i sammanräkningarna men däremot finns båda kategorierna inlagda i 
databasen. 

Vid vissa tillfällen är flera varor upptagna tillsammans i aktörens sam-
manlagda tullvärdet. Eftersom kvantiteten då vanligen står angiven, går det 

                                                      
51 Denna benämning, ”skeppare och folk”, finns under alla undersökta år i tolagsjournalerna. I 
undantagsfall finns exempelvis kocken Erik, men då informationen är ofullständig har även 
de sorterats till att tillhöra denna kategori. Gruppen ”skeppare och folk” har dock excerperats 
för att få en uppfattning om hur omfattande deras import och export var. 1730 skiljer sig från 
de övriga åren då skrivaren detta år oftast skilde ut manskapet. Det innebär att skeppare och 
sjömän ökade sin representation i det material som bearbetats mer noggrant. Resultatet blev 
att antalet som inte kunnat spåras detta år också ökade, då många skeppare var hemma-
hörande på andra orter i Sverige eller andra länder. I de sammanställningar som har gjorts i 
Aldman (2006 b, kapitel 4) separerades gruppen ”skeppare och folk” från de övrigas import 
eller export. De ingick dock vid beräkningar av det totala tullvärdet, liksom i denna avhand-
ling. 
52 För vidare diskussion, se under avsnittet tolagsjournalernas källvärde. 
53 Under 1720- och 1730-talet anlände främst salt och vin till Stockholm, där dessa förvarades 
under en period för att senare vidare transporteras till andra städer, såsom Wismar, Könings-
berg. Dessa varor fanns registrerade under importen men var markerade som varor för neder-
lag. Däremot har de nederlagsvaror som skulle gå till andra svenska städer, såsom Arboga 
eller liknande, betraktas som import till Stockholm.  
54 ”Flygande modem” kallades de förvaringskärl som vin, brännvin etc. anlände i, vilka åter-
sändes till säljaren. Övriga förvaringskärl ingår i beräkningarna. 
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dock att räkna ut hur mycket av det gemensamma sammanlagda tullvärdet en 
specifik vara omfattade. Detta har gjorts innan informationen har lagts in i 
databasen.  

I andra fall, såsom för bokförda råvaror, saknas vanligen ett tullvärde både 
vad avser det sammanlagda tullvärdet och per enhet. Orsaken var att de som 
importerade råvaror ofta var befriade eller nästintill befriade från att betala 
tull.55 Visserligen förekommer det emellanåt uppgifter om ett sammanlagt 
tullvärde, men dels visade det sig att dessa varierade kraftigt troligen bero-
ende på råvarans kvalité, dels saknas uppgifter om tullvärdet per enhet i 
tulltaxorna. För ull varierade tullvärdet mellan 4,5 öre smt till drygt 1 dsm 
per skålpund och för lin mellan 3 öre smt och upptill 1,5 dsm per lispund. 
Liknande spännvidd i intervallen förekom också för andra råvaror. Det har 
därför ansetts vara orimligt, att såsom Samuelsson, en göra en beräkning på 
hur stort tullvärdet för råvarorna egentligen var. I detta arbete kommer därför 
importen av de råvaror som endast skulle betala 1/8 procent i tull eller var 
befriade från tull inte att ingå i de sammanställningar som har gjorts i av-
handlingen avseende importens totala tullvärde. Istället anges de endast ut-
ifrån kvantiteten, det vill säga den volym av respektive produkt som anlände 
under året. Det är också volymen som är av störst intresse för detta arbete då 
den i förlängningen kan säga något om den inhemska produktionens potenti-
ella omfång. 

För att kunna jämföra importerade volymer som anges i olika vikt- resp. 
måttenheter har det varit nödvändigt att göra vissa omräkningar, såsom från 
skålpund till lispund eller skeppund, i andra fall från alternativt från stycken 
och stock/”ståck” eller skock/”skåck” till aln, för att få jämförbara storheter. 
För råvaror baserats omräkningen på att ett skeppund motsvarar tjugo lis-
pund och att ett lispund i sin tur motsvarar tjugo skålpund.56 När det gäller 
omvandlingen från stock eller skock har uppgifter funnits angående hur 
många alnar det ingått per stock alternativt per skock. Oftast har omräk-
ningen skett såsom framgår av bild II:1 att Beck Lauretson importerade ”12 
ståck fin slessing á 52 aln”, det vill säga jag har 12 multiplicerat med 52 
vilket här ger totalt 624 alnar. Liknande beräkning har gjorts vid omvand-
lingen från stycket till antal alnar. Dock baseras dessa uträkningar på endera 
informationen i tolagsjournaler alternativt i den stämpelordning som kom i 
slutet av 1600-talet, vilken återfinns sist i detta kapitel. I de fall där uppgifter 
om hur många alnar det gått på ett stycke har saknats under respektive post, 
                                                      
55 Se kapitel I:1, definition av tullvärde, samt ovan andra stycket i avsnittet Källor till svensk 
utrikeshandel, för 1718/1719 års tullbestämmelser, se kapitel II:1. Tullbestämmelsen föränd-
ras aldrig under perioden 1720–1738, men däremot förändras vilka aktörer som hade rätt att 
få importera en viss varugrupp som råvara. Först 1739 års tulltaxa inkuderar nya råvaror 
under denna bestämmelse. Då 1738 är sista år som utrikeshandeln undersöks har jag ansett att 
1739 års förändrade bestämmelser för vilka råvaror som ingick är av mindre intresse för detta 
arbete. 
56 Beräkningarna har gjorts utifrån: Jansson S. O. (1995), s. 19. Samma uppgifter för omvand-
ling återfinns även hos andra exempelvis Morell M. (1988). 
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men återfinns hos andra importörer har beräkningen gjorts utifrån dessa ak-
törers uppgift om hur stort tullvärdet var, det vill säga i dsm per aln. I dessa 
fall baseras underlaget på att flera andra aktörer har uppgett samma uppgift 
om antal aln per stycke för en specifik vara. Först i andra hand då informa-
tionen saknats i primärkällan har omräkning gjorts utifrån stämpelordningen. 
(Se tabell II2:3) I ett mindre antal fall används även tulltaxor som underlag 
vid omräkning.57 

Jag har alltså medvetet valt att i detta arbete använda mig av dåtidens mått 
och priser. Med andra ord har jag i stort sett genomgående avstått från att 
omvandla dem till dagens SI-system eller valuta. Den främsta orsaken till 
detta ställningstagande är att omvandlingen skulle öka graden av osäkerhet, 
eftersom, vilket tidigare har diskuteras, att de dåtida måtten på exempelvis 
en tunna varierade mellan olika hamnstäder. Framförallt berörs valet att av-
stå från en omräkning av importen av tyger, då fokus i detta arbete ligger på 
dessa. I detta fall skulle omräkningen ge upphov till ett avrundningsproblem 
då exempelvis en aln motsvarar cirka 0,5938 meter. Då mängden tyg är 
ganska omfattande (runt en miljon alnar eller mer) kan detta jämförelsevis 
oexakta omvandlingsmått ge ett relativt stort utslag beroende på hur avrund-
ningen gjorts. Alla prisuppgifter som förekommer anges i avhandlingen i de 
priser etc. som finns registerade i respektive källa. Med andra ord har jag 
också avstått från att göra en indexering såsom exempelvis Jörberg. Bakom 
beslutet att bibehålla dåtidens uppgifter var att den eventuella inflation som 
fanns före 1740 var låg, vilket Jörberg visat.58 Dessutom bygger uppgifterna i 
tolagsjournalerna på tullvärdet per aln, ett värde som sattes under kriget och 
behölls helt oförändrat under hela perioden 

De vanligast förekommande måtten som alltså som redovisas är aln, skål-, 
lis- och skeppund. Ett skålpund motsvarar cirka 425 gram, ett lispund 8,5 kilo-
gram och ett skeppund cirka 170 kilogram. Andra mått som förekommer är 
åhm, cirka 156 liter, kanna cirka 2,5 liter om det var våta varor och 2,617 liter 
för torra varor. Måttet tunna, som i svenska hamnstäder i allmänhet mot-
svarade cirka 125 liter för våta varor och 146,5 liter för torra varor, varierade 
mellan olika utländska hamnar.59  

Eftersom avhandlingen bygger på olika källor förekommer att värden 
uppges i olika myntmått, vilket diskuteras i kapitel I:1. Det är framförallt 
myntslagen öre silvermynt respektive kopparmynt, daler silvermynt respek-
tive kopparmynt samt riksdaler, som förekommer. För att få jämförbara siff-
ror har jag valt att i första hand räkna om all bokföring av värden till daler 
silvermynt, vilket i avhandlingen förkortats till dsm. I de enskaka fall värde-
angivelser sker i daler kopparmynt används i texten, förkortas det till dkm. 

                                                      
57 Jämför Samuelsson K. (1951), s. 61–62; Lind I. (1923), s. 7–8.  
58 Jörberg L. (1972), vol 1, s. 76, vol 2, s. 3. Se också kapitel II:4. 
59 För övriga mått hänvisas till Jansson S. O. (1995). 
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Omräkningen baseras på att 1 dsm motsvarade 3 dkm.60 Vidare används att 
det gick 32 öre silvermynt, smt, på 1 dsm och samma indelning gäller för öre 
kopparmynt, kmt, i förhållande till 1 dkm. Ibland blir det också varit nöd-
vändigt att räkna om riksdaler. Beräkningen görs då utifrån att relationen var 
tre daler silvermynt på en riksdaler.61 

 
 

Tabell II2:3 Tygmått enligt Stämpelordningen 1687 
Fabrikat Aln/styck Fabrikat Aln/styck 

Gyllen & silverduk X Skottsk lärft svart & bå 60 
Sattin med gyllen blommor X Siden grovgrön dubbel 60 
Fris 80 Tursnäll bred, siden 60 
Kollberg (Collberg) lärft 80 Boy engelsk 50 
Pommersk lärft 80 Foderboy engelsk 50 
Dubbel taft 70 Foder taft 50 
Buldan 60 Klosterlärft  50 
Fransk canifas 60 Toubin 50 
Fries  60 Wahrendorph lärft 50 
Kersen engelsk & skottsk1 60 Siden galon 48 
Segelduk 60 Turkiske galoner 48 
Atlask 40 Bredlisk 28 
Bolstervar 40 Fyrstål–1/2 stål 28 
Bomullslärft 40 Gyllen överstål 28 
Camblott siden 40 Norder kläde  28 
Cassiant 40 Packlakan 28 
Cattun/Kattun  40 Piuklakan  28 
Danzig lärft 40 Scharlakan, röd kläde  28 
Danzig huslärft 40 Spansk 

Dussinken/Düssincken 
28 

Fillepen siden  40 Spansk kläde  28 
Frisade 40 Brandenburger kläde 27 
Halvsiden 40 Danzig kläde  27 
Halvsiden borat smal 40 Firlood kläde 27 
Holländsk  40 Halv engelsk firlod 27 
Linneplyß 40 Kläderlakan 27 
Lübesk huslärft 40 Meisnisk kläde 27 
Opsain siden 40 Märlisk kläde  27 
Ostindisk damast 40 Parnisk kläde 27 
Plyß siden 40 Salt wälft/Welsk 27 
Sammet siden  40 Stendel kläde 27 
Sayen 40 Walmar 27 
Sattin 40 Bergerwant 26 
Sidendamast 40 Fingerling 26 
Siden grovgrön enkel 40 Pleding 26 
Sängparkum bred 40 Stamet 26 
Tapeter, Roanska, franska etc 40 Gripenberger lärft 22 
  (forts.)  

                                                      
60 Relationen mellan dkm och dsm varierade under perioden, men det vanligaste förhållandet 
var att det gick 3 dksm på 1 dsm. 
61 Jörberg L. (1972), vol. 1, s. 81. 
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Fabrikat Aln/styck Fabrikat Aln/styck 
Qvinett 36 Tursk Camblott/Camelott 22 
Lends tursk ullet, av camelhår 35 Düsincken ordinarie 21 
Estamin 30 Färgad lärft 20 
Kiensel lakan1 30 Halvsiden dubbel 20 
Sleßinger piuklakan 30 Tryckt lärft 20 
Damast 15 Schleßing lärft  13 
Dukdräl 15 Schleßing lärft skir 14 
Sarvett dräll 15 Schleßing lärft skir duk 14 
Schleßing grov & smal 15   
    
Svensktillverkade  Svensktillverkade  
    
Caffa 50 Polemit 40 
Damast 50 Rask 40 
Plyß 50 Bommersiden 25 
Sammet 50 Kläde 25 
Siden grovgrön 50 Legatur 25 
Taft 50 Nopken 25 
Tursnell 50 Sansogen 25 
Parkum 40 Överlit 25 

Källa: von Stiernman A.A. (1760), s. 859 ff.  
Amn. 1 Kersen återfinns i andra källor under benämningarna kiersing, kersi, kirsij samt 
kiersin.  
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KAPITEL II:3 

Kategorisering av Stockholms textila import 
1720–1738 och textil terminologi 

Inledning 
Då det endast är utifrån kännedom om råvaran som det går att bedöma i vil-
ken utsträckning ett tyg, en grupp av tyger, kan substitueras med inhemsk 
tillverkning, behöver de importerade tygerna kategoriseras utfrån sitt råvaru-
innehåll. Råvaruinnehållet i sig säger dock inget om vare sig vävnadstyp 
eller tygets kvalité. Att bara kategorisera utifrån råvaran är därför väl trub-
bigt. Detta särskilt då den ekonomiska politiken kunde begränsa vissa pro-
dukter, exempelvis genom införselförbud, medan andra undantogs. Ett 
typexempel på detta var att fassionerade siden förbjöds medan andra vävna-
der såsom armsiden undantogs. Hur respektive vävnad och dess kvalité har 
kategoriserats har därmed betydelsen för tolkningen av i vilken utsträckning 
som importörerna anpassade sin utrikeshandel till den ekonomiska politiken 
och kunde substitueras. En vävnads råvaruinnehåll kan dock förändras trots 
att namnet behålls. Det är därför av betydelse att härleda tygets innehåll och 
hur det var vävt under den period som undersöks. 

Syftet med detta kapitel är att visa hur och utifrån vilka grunder respektive 
tyg har kategoriserats utifrån vävnadsslagen bomullstyg, linne, ylle, kläde, 
siden respektive övriga tyger. 

De källor som finns att tillgå för att få fram vad tolagsjournalernas textila 
benämningar motsvarar är de uppslagsverk för handelstermer som finns att 
tillgå. I dessa framgår oftast dels råvaruinnehåll, dels bindningsätt etc. Under 
denna tidsperiod är dessa typer av verk dock mycket begränsade och det 
enda som gått att återfinna är Savary de Bruslons från 1723–1732 samt den 
engelska översättningen från 1742–1748. Det första verket saknar dock de 
flesta vävnader som tillverkades i Östersjöregionen, då den framförallt inne-
håller de standardiserade tyger som det handlades med i holländska och 
franska hamnar. Därför har informationen hämtas från andra typer av litte-
ratur. Textilvetenskaplig och ibland konstvetenskaplig forskning har i detta 
avseende varit till stor hjälp vid grovkategoriseringen, men som nämnts för-
ändrades ibland innehållet över tid. För råvaruinnehållet har jag därför i första 
hand förlitat mig på informationen i svenska primärkällor och förordningar; 
tolagsjournalernas uppgifter, tulltaxor, lagar och förordningar samt boupp-
teckningar har använts för att klaissificera råvaruinnehållet. Den konst- och 
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textilvetenskapliga, historiska och ekonomhistoriska forskningen har därför 
konsulterats främst som ett diskussionsunderlag och i de fall när informat-
ionen saknas i källorna. Till stor hjälp för denna sammanställning har varit 
de diskussioner som jag har fört tillsammans med textilvetenskapliga 
forskare och doktorander vid Uppsala universitet, särskilt när det gällt att få 
fram information angående vävnadstyper, bindning etc.1 Ibland har deras 
kunskaper om en specifik vävnad också varit avgörande för hur denna 
kategoriserats.  

För att förstå diskussionerna under respektive vävnadskategori inleds ka-
pitlet med ett avsnitt om textil bindningslära. Här ges en enkel grundläg-
gande förklaring av vävnadsmetoder där främst de olika grundbindningarna 
behandlas. Avsnittet följs av en vävteknisk ordlista med påföljande ordlista 
angående textila råvaror och färger. Då jag själv saknar kunskap om den 
praktiska kunskapens olika processer, från att råvaran spinns till garn och 
fram till dess tyget når försäljning, bygger denna presentation uteslutande på 
en tolkning av det som återfinns beskrivet i diverse sekundära källor. Vissa 
tekniska termer förekommer i litteraturen med olika stavningar, jag har i 
detta sammanhang valt en av dessa men de olika stavningsvarianter som 
förekommer återfinns i ordlistan. 

I nästföljande avsnitt som är kapitlets huvudavsnitt behandlas hur och på 
vilka grunder samtliga importerade tyger har kategoriserats som hörande 
under respektive råvarugrupp. Efter en inledning presenteras informationen 
som en lista i alfabetisk ordning. Presentetationerna följer tidigare forskning 
och uppslagsverk så långt information finns att tillgå. Då avvikelser finns 
mellan uppgifter i uppslagsverk och litteratur i förhållande till informationen 
i de källor som används, beskrivs detta. Där referenslitteraturen saknar in-
formation om de benämningar som förekommer i tolagsjournalerna fram-
kommer detta och kategoriseringen bygger då endast på de uppgifter som 
finns i tolagsjournaler, tulltaxor, förordningar samt i de bouppteckningar inne-
hållande varulager som upprättades i Stockholm under perioden 1718–1740. I 
detta avsnitt redovisas också vilka kvantiteter av respektive tygsort som 
importerades till Stockholm de undersökra åren i form av en tabell där ett 
stort antal tyger redovisas enskilt med sina respektive kvantiteter för varje 
undersökningsår, dels i en sammanställning av de olika råvarukategorise-
ringarnas bomull, linne, ylle, kläde, siden samt övriga redovisas på liknande 
sätt. I den förstnämnda sammanställningen där de enskilda tygerna redovisas 
var för sig, har dock i vissa fall sammanslagningar av en grupp tyger skett, 
en post som benämns exempelvis övrigt linne eller övrigt ylle. I dessa poster 
ingår framförallt de tyger som anlände enstaka år, men också de flertal tyger 
som anlände i relativt små volymer ingår i dessa poster. Kapitlet avslutas 
med slutsatser i form av en sammanställningstabell där de olika tygerna 

                                                      
1 Se vidare förordet. 
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summerats utifrån råvarukategoriernas bomull, linne, ylle, kläde, siden samt 
övriga redovisas på liknande sätt som de enskilda tygerna presenteras. 

Efter avsnittet med grundinformationen i detta kapitel frångås det ordinarie 
sättet att hänvisa till uppgifter i fotnoter efter grundinformationen. Istället för 
att placera detta i en fotnot har författare, uppslagsverk etc. lagts i direkt 
anslutning till uppgiften i texten. Orsaken är att innehållet av råvaran och 
vävnadstyp för ett tyg har emellanåt baserats på flera källor eller att viss 
litteratur eller annat anger ett råvaruinnehåll som är motstridigt eller styrker 
med de uppgifter som finns i bouppteckningar, tolagsjournaler och tulltaxor.  

Grundläggande vävnads- och bindningslära  
Ett tygs namn beror på en mängd faktorer vilka tillsammans påverkar hur 
själva tyget ser ut när det är färdigt. Viktigast är vilket eller vilka garn som 
ingår, men i viss mån också vilken eller vilka bindningar som används samt 
appretering, det vill säga hur tyget har behandlats efter det tagits ur vävsto-
len. Ett tygs kvalité konstitueras av det förhållande som råder mellan garnets 
tjocklek och varpens och inslagets täthet. Det innebär att variationer av dessa 
egenskaper ligger till grund för definitioner av olika kvalitéer. Ju finare garn 
som används, liksom ju tätare ett tyg är vävt, desto högre kvalité anses det 
ha, vilket därmed utgör grunden för om tyget definieras som grovt, gement, 
fint etc. Tygets namn har därmed inget med dess kvalité att göra. Ett tyg som 
krävt en mer avancerad teknik brukar dock generellt sett anses hålla en högre 
kvalité i förhållande till enkelt. Även vävarens individuella skicklighet kan 
läggas in i begreppet, det vill säga vara en dimension av hantverksmässig 
kvalité. De två sistnämnda faktorerna är dock efterhandskonstruktioner och 
har egentligen inget med vad som avsågs med begreppet kvalité under 1700-
talets början att göra, utan beror på att människor senare lagt till estetiska 
värden på ett tyg.2  

Bindningen är, enligt Märta Brodén och Signhild Wiklund, tygets kärna.3 
Förutom vilken typ av bindning som används, vilka beskrivs senare, påver-
kas väven även av redskapet och garnet. Dessutom bidrar appreteringen till 
tygets egenskaper, främst vad avser mönstring, dess slutliga mjukhet, håll-
fastighet och glans. Varpens täthet påverkas av de antal varptrådar som träs 
genom vävskeden och dess täthet beror på det antal rör som den innehåller 
per decimeter. 

Vanligen används en finare vävsked att väva grundbindningen kypert med 
än ett tyg i tuskaft. I varje rör träs varptrådarna vars antal beror på det väv-
slag som tillverkas. Inslagstråden ligger upprullad i en skyttel eller en garn-

                                                      
2 Angående teknik, vävarens skicklighet eller andras perception etc., se exempelvis Hammar-
lund L. (2005), s. 86–118. 
3 Brodén M. & Wiklund S. (1944), s. 190. 
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sticka om man väver med ett grovt garn.4 Eftersom varpen och inslagstråden 
är skilda från varandra tills själva vävningen påbörjats kan de innehålla olika 
typer av råvara. Under 1700-talet förekom, liksom senare, en mängd tyger 
vars varp utgjordes av exempelvis bomull med inslag av silke. Tyget be-
nämndes då för halvsiden istället för siden. En annan vanlig kombination var 
lin och ull, vilket under perioden 1720–1740 benämndes för halvylle.5 En 
viktig del utgjodes av själva solven vilken har till uppgift att leda och hålla 
kvar varptrådarna i den ordning som anges av skälet och på det skaft som 
mönstret föreskriver genom det som kallas för solvnotan. Först när solven 
har träts upp på skaftkäpparna och är i färdigt skick kallas detta gemensamt 
för skaft. För att få fram olika mönster görs dels en solvnota, dels en tramp-
nota. I solvnotan beskrivs hur många skaft bindningen kräver och i vilken 
ordning varptrådarna träs genom solven på skaftet. Det går åt lika många 
solv som de antal trådar väven består av. Trampnotan anger i sin tur den 
ordning som tramporna ska sänkas respektive höjas för respektive inslag.6 

Det finns tre bindningar som utgör grunden för hur alla vävnader är upp-
byggda. Dessa tre är tuskaft, kypert och satin/atlas. De tre grundbindning-
arna kan i sin tur varieras och kombineras, dels beroende på antalet skaft 
som används, dels beroende på hur inslagstråden binder varptrådarna. Ju fler 
skaft som används desto mindre slitstark blir väven. Vidare kan mönstringen 
göras på andra sätt än själva bindningen såsom flottering, brodyr etc. När 
bindningen är underordnad mönstringen brukar tyg sorteras under begreppet 
konstvävnad.7 

Den enklaste grundbindningen är tuskaft, det vill säga en vävnad med två 
skaft där inslagstråden varannan gång går över varptrådarna och varannan 
gång under dem. Tyger som benämns lärft under 1700-talet men också före 
och efter denna tid har vävts med denna teknik och ordet lärft är egentligen 
endast ett annat sätt att benämna denna vävteknik. Det innebär alltså inte att 
det har vävts av en specifik råvara.8 En fördel med en tuskaftsbindning är att 
den är den starkaste men samtidigt också den hårdaste av de tre grundbind-
ningarna. För att få en finare tät lärft brukar man därför väva lärften i fyr-
skaft istället för tuskaft. 

Trots att tuskaftsbindning är den enklaste av grundbindningarna kan den 
framställas i olika utföranden och därmed få andra egenskaper. Ett sådant 
sätt är att ändra inställningen på skeden. Om inställningen gör varpen mer 
synlig fås det som kallas varprips. Om iställningen är omvänd, det vill säga 
att man istället gör inslaget mer synlig, fås det som kallas inslagsrips. Ytter-
ligare en variant är panama som har samma täthet i varp- och inslagsriktning 

                                                      
4 Oswald Jacobsson I. & Skeri-Mattson A. (1937), s. 25–26, 33–34, 44.  
5 Se nedan vävtekniska termer. 
6 Brodén M. & Wiklund S. (1944), s. 81, 114; Cyrus-Zetterström U. (1974), s. 9. 
7 Cyrus-Zetterström U. (1974), s. 8. 
8 Se exempelvis Preliminär textiteknisk ordlista (1957), s. 141. Detta uppslagsverk kommer 
fortsättningsvis att förkortas PTO (1957). Se också lärft. 
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som tuskaft. Skillnaden mellan panama och tuskaft är att panama har en 
grövre struktur vilken beror på att varptråd och inslag är dubbla eller fler-
dubbla. Trådarna är bundna på samma sätt vid sidan av varandra.9 Senare har 
begreppet panama ofta använts för ett tyg med tuskaftsbindning som 
använder bomull som råvara för domestik. Detta kan jämföras med att om 
råvaran istället är lin används begreppen lärft och om silke används taft.10 

Den andra grundbindningen är den ovan nämnda kypert. Kypert kallas 
även fyrskaft trots att det även går att väva kypert i tre skaft eller fem skaft, 
men det vanligaste är fyra skaft. Dessa möjliga sätt att varierad bindningen 
gör att det förekommer en mängd variationer av kypert, men samtliga varia-
tioner kännetecknas av att över vävnaden finns snedgående diagonala ränder. 
Kypert vävs endera liksidigt eller oliksidigt. I det förstnämnda fallet löper 
två trådar upp och två trådar ned, medan det i oliksidig går en tråd ned och 
två trådar upp eller vice versa. En vanlig variant är det som kallas spets-
kypert vilken kännetecknas av att diagonalen växlar mellan höger och väns-
ter vilket ger upphov till ett randigt eller rutigt mönster. En annan vanlig 
variant är korskypert där hälften av trådarna vävs i kypert och den andra 
hälften vävs i omvänd ordning. I korskypert försvinner därför det diagonala 
utseendet, men det finns kvar en kort diagonal åt vänster vilken korsar en 
kort diagonal åt höger. Kypertbindning kallas ibland för diagonalbindning, 
men det är egentligen frågan om en sammansatt kypert där vartannat inslag 
binder enligt grundbindningen i kypert medan vartannat binder enligt en 
annan bindning.11 

Den sista och mest avancerade grundbindningen är satin, även kallad atlas 
efter arabiskan som betyder glatt och hårlöst. Tyg med satinbindning känne-
tecknas av att mönstret tycks oregelbundet och att ytan är blank och slät. 
Yteffekten fås genom att varp och inslag mer sällan bryts då bindepunkterna 
är mer sprida än vid andra typer av bindningar. Tekniken gör att garnets 
glans också framhävs. Vid det som kallas inslagssatin ligger inslaget på 
översidan av väven och varpen på undersidan, medan det omvända gäller för 
det som kallas varpsatin. Genom att variera varpsatin och inslagsatin fås 
omväxlande matta och glänsande partier som ger mönstereffekter. Det är en 
                                                      
9 Oswald Jacobsson I. & Skeri-Mattson A. (1937), s. 42–43; PTO (1957), s. 166. 
10 Brodén M. & Wiklund S. (1944), s. 135. Dessa benämningar gäller inte generellt under 
1700-talets början bland de tyger som importerades. Ordet lärft förekom tillsammans med 
samtliga råvaror och benämningen stod uteslutande för att tyget hade en tuskaftsbindning. 
Även om det förekom benämningen taft, fanns det också andra tyger som istället benämndes 
siden- eller halvsidenlärft. Tydligt är att det fanns någon form av skillnad mellan det tyg som 
benämndes taft och det som benämndes siden- eller halvsidenlärft. Troligen utgjordes skillna-
den mellan dem i appretyr och färgsättning. Att färgsättningen skilde framgår av att sidenlärft 
alltid var enfärgad medan taft förekom också som fläckig och blommerad etc. Sidenlärft 
förekom heller aldrig som foderlärft eller som styv vilket taften gjorde. Det tycks därmed som 
sidenlärft var tekniskt mindre avancerad än taft, vilket stöds av att tullvärdet per aln var högre 
för taft, då det låg 8 öre smt högre för gemen taft jämfört med gemen sidenlärft när båda hade 
samma färg. 
11 Oswald Jacobsson I. & Skeri-Mattson A. (1937), s. 44–46; Cyrus-Zetterström U. (1974), s. 55. 
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metod som används när man väver tyger som benämns för dräll och damast.12 
Satinbindning kräver fler skaft, från fem och uppåt. Vanligast vid handväv-
ning är att använda fem skaft, men satin används också till alla tio- och 
femtonskaftsvävnader. För den högsta kvalitén av damast och till tätare sa-
tinvävnader används åtta skaft. Damast vävs som nämnts vanligen med fem-
skafts satin, men det förekommer också bindningar i kypert, korskypert, 
oregelbunden satin förutom åttaskaftig satin. Till skillnad mot kypert är en 
satinbindning alltid oliksidig.13  

Grundbindningarna kan kombineras på olika sätt för att uppnå annorlunda 
effekter. Exempelvis fås genom att kombinera tuskaft och rips en rutig väv-
nad. Ett annat exempel är att kombinera tuskaft med kypert.14 Dessutom finns 
ytterligare sätt för att bilda mönster i en väv vilket ibland förs till begreppet 
konstvävnad. Ytterligare ett par exempel på andra former av mönsterbild-
ningar är de som kallas upphämta (opphämta) och noppa. Vid upphämta 
plockas mönstret upp på olika sätt. Det enklaste är att plocka upp på skälblad 
bakom skaften och i det skäl som då bildas skyttlas en mönstertråd in. Ett 
annat sätt är att väva i en särskild vävstol med endera dragrustning eller har-
neskutrustning, det vill säga ett slags maskindelar på vävstolen för mönster-
vävning utgående från en särskilt komplicerad skälbildning. En så kallad 
noppvävnad görs vanligen enfärgad, endera i tuskaft eller kypert. För att få 
fram noppeffekter på vävnadens yta vävs det som ska bilda själva noppan 
med ett grövre inslag än det som används till bottenväven. För att få fram 
noppor används en virknål vilken drar upp tråden, inslaget, på ytan som se-
dan läggs runt en sticka. Mellan varje noppinslag görs fyra tuskaftsinslag. 

Tekniken påminner om den som används för att framställa sammets- och 
frottévävnader.15 

Något som var vanligt förekommande bland de tyger som importerades 
under perioden 1720–1740 var att de benämndes som dubbelväv eller dub-
belbreda vävnader. Enligt Ulla Cyrus-Zetterström innehåller en dubbelväv-
nad två vävlager, där ena lagret är en rätväv som består av rätvarp med 
rätinslag och det andra en avigvarp med aviga inslag. Lagren sammanhänger 
med varandra i båda stadkanterna genom att man omväxlade skyttlar in rät- 
och avigsidans varp. För en dubbelvävnad i tuskaft krävs fyra skaft och 
trampor. En vävnad i dubbel bredd är däremot endast hopvävd i den ena 
stadkanten och den dubbla bredden fås när väven tagits ur vävstolen och 
vecklats ut. Vävning av dessa tyger kräver också att man skyttlar in två in-
slag omväxlande i rät- och avigvarpen. För dubbelvävnad fordras alltid dub-
belt så många skaft och trampor som när samma typ av bindning vävs i ett 
lager.16 
                                                      
12 Oswald Jacobsson I. & Skeri-Mattson A. (1937), s. 46–47; Cyrus-Zetterström U. (1974), s. 8. 
13 Brodén M. & Wiklund S. (1944), s. 139; Cyrus-Zetterström U. (1974), s. 60. 
14 Oswald Jacobsson I. & Skeri-Mattson A. (1937), s. 47. 
15 Brodén M. & Wiklund S. (1944), s. 269 f.; Cyrus-Zetterström U. (1974), s. 83–88, 121–122. 
16 Cyrus-Zetterström U. (1974), s. 93. 
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Drälldamast är enligt Cyrus-Zetterberg en mellanform av dräll och damast 
som har enkla, ofta ett stjärnformat, mönster men samtidigt innehåller så 
många partier att den liksom damast måste vävas med två skaftgrupper. En-
ligt Ridderstedt ska vävnader som benämns som drälldamast framförallt ha 
haft en rutformad mönstring. Ridderstedts beskrivning stämmer också väl 
överens med att drälldamast noterades som rutmönstrad i tolagsjournaler.17 

Halvdräll innebär att det mönster på två partier som vävs med satinbind-
ning även kan göras med fyra skaft och fyra trampor istället för tio skaft och 
tio trampor som satinbindningen kräver. Om mönstret består av fyra partier 
behöver en satinbindning normalt tjugo skaft och trampor medan förenklad 
dräll fortfarande kan vävas med fyra skaft och trampor alternativt sex tram-
por. Orsaken till detta är att inslagsflotteringarna inte fordrar lika många 
skaft och trampor.18  

Ett ylle valkas vanligen. Det innebar att tyget har tvättats och bearbetats 
efter att det tagits ut ur vävstolen. Vid bearbetningen trycks och stöts vävens 
ullfibrer under värme och fukt till sammanhållningen och styrkan i väven 
ökar samtidigt som det blir mjukt och smidigt. Genom valkningen avgörs 
också vävens täthet och tjocklek. Vid valkningen krymper alltid väven, vilket 
gör att den krympmån som behövs för att få fram olika sorter av ylle, måste 
tas med i beräkningen redan innan väven sätts upp.19  

Likväl som ylle genomgår de flesta tyger någon form av appretering efter 
vävningen. Detta är en del av tillverkningen som sällan beskrivs men som 
kan ha stor betydelse för vävnadens karaktär. Appretering avser allt från att 
tyget manglas eller pressas till omfattande och komplicerade processer. Enligt 
Eva Bergström kunde exempelvis siden genom olika slags appretyr och 
pressning ”få ytterligare glans och mönster”. Själva appretyren kunde inne-
hålla tillförsel av socker, öl, brännvin samt olika limämnen som gummi-
dragant och gelatin.20 För mer utförligare beskrivningar angående appretering 
av yllevävnader hänvisas till Sven T. Kjellberg.21 En annan form av 
appretering var de tryck som gjordes på vävnaderna eller att tyget färgades 
efter vävningen. Dessa tyger var aldrig avsedda för att säljas direkt till de 
slutliga konsumenterna utan de skulle färdigställas av de inhemska hantver-
karna eller vid manufakturerna. De betraktades därför som halvfabrikat och 
det var denna form av appretering som lagstiftningen ville gynna genom att 
antingen befria importen av sådana halvfärdiga tyger från tullavgift eller 
sänka tullsatsen något.  

                                                      
17 Cyrus-Zetterström U. (1974), s. 59–60; muntlig information från Margareta Ridderstedt vid 
ATK-Textil, Riksantikvariatet i Stockholm den 20/6 2007; se även exempelvis SSA: SER: 
Stadens huvudbok med verifikationer, Inkommande tolag 1720.  
18 Cyrus-Zetterström U. (1974), s. 73–74. 
19 Brodén M. & Wiklund S. (1944), s. 42, 193; se även Kjellberg S.T. (1943). 
20 Bergström E. & Öhrlén P. (1999), s. 95. 
21 Kjellberg S.T. (1943), s. 393–395, 399–408, 414–420. 
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Både vävteknik och appretering har därmed betydelse för det färdiga ty-
gets karaktär. Hur komplicerad vävens mönsterbildning och efterbehandling 
var påverkade tygernas tullvärde per enhet, men också priset på Stockholms 
textilmarknad. Ju mer arbete som var nedlagt och ju mer tekniskt avancerat, 
inklusive apretering, ett tyg var, desto högre var dess tullvärde per enhet i 
förhållande till andra vävnader inom respektive råvarugrupp. I nedanstående 
alfabetiska förteckningen, där de olika vävnaderna i det undersökta materia-
let 1720–1738 kategoriseras, diskuteras därför också i möjligaste mån de 
vävnadstekniska delarna. Innan kategoriseringen följer dock en alfabetisk 
upplagd ordlista över vävtekniska termer samt därefter en liknande uppställ-
ning för textila råvaror och färger. 

Vävtekniska termer  
Appretering. Detsamma som efterbehandling. Uppgiften är antingen att ge vävnaden 

större motståndskraft och fyllighet eller att förbättra vävnadens utseende (Ström-
berg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 1). Tygernas färdigställande inkluderar 
glättning, mangling etc. (Henschen I. (1960), s. 73). Se ovan. 

Appretyr. Även benämnt appretur; se appretering.  
Atlas/satin. Se bindning. 
Bindning. Avser varpens och inslagets sätt att korsa varandra i en vävnad. Det finns 

tre grundbindningar: tuskaft, kypert och atlas (även kallat satinbindning). Tuskaft 
har två bindepunkter, medan kypert har minst 3 och atlas minst 5 per rapport, det 
vill säga det schema efter vilket bindepunkterna (korsningarna) återkommer 
(Sylvan V. & Geijer A (1931), s. 143). 

Blommerade tyger. Var vanligen vävda med stormönstrade blommor men det före-
kom också att tyget var tryckt med blommor. Dessa tyger förekom därför både 
som släta och fassionerade. Att ett tyg var blommerat är inte detsamma som att 
det var brocherat, vilket är en uppfattning som tycks förekomma, även om också 
brocherade tyger kunde ha stormönstrade blommor. Se också fassionerade och 
brocherade. 

Brocherade. Senare stavat broscherad. En speciell mönstringsteknik där inslaget 
endast bitvis förs in just där en speciell färg önskas (Sylwan V. & Geijer A. 
(1931), s. 143). Brochera (senare broschera) innebär att tråden har bitvis plockats 
in tills en viss form (mönster) blivit fylld (Geijer A. (1960/1972), s. 66). Enligt 
PTO ska broschera vara att tyget mönstervävts med hjälp av speciella skyttlar så 
att mönstringen påminner om en brodyr (PTO (1957), s. 28). Ett broscherat tyg 
kan vara, men behöver inte vara, blommerat. Det är den brodyrliknande väven 
som avgör om tyget betraktas som brocherat eller inte. Se blommerade tyger. 

Brokad. I källan brocade, i andra källor förekommer också stavningen brokade. 
Avser ett tyg med ordnament eller figurer i olika färger på en monokrom botten. 
Figurerna eller blommorna är oftast försedda med guld- eller silvertrådar (Syn-
nerberg L.N. (1815), del 1, s. 49). Mönstret åstadkoms genom att guld eller silver 
har vävts in i tyg (Sylwan V. & Geijer A. (1931), s. 137, 143). 

Brokatell. Var ”en imitation av brokad med utdrygande inslag av bomull, linne el. 
dyl.” (Sylwan V. & Geijer A. (1931), s. 143). Brokatell är enligt PTO en vävnad 
med fast textur och upphöjda mönstereffekter. I modern tid är det vävd på jac-
quardvävstol (PTO (1957) s. 27). 

Crepe, crepé. Se kräpp. 
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Fasconera/fasçonera/fasionera, fasonera. Se fassionera. 
Fassionera. Stavas även fasionera, fasonera och efter 1740 finns stavningarna fasco-

nera, fasçonera. Jämför engelskans figured, franskans faconné, tyskans gemus-
tert. Senare stavas ordet i svenskan ibland även façonerad som är en variant av 
den franska stavningen. Fassionerad betyder enligt Ekstrand att formge eller 
mönstra (Ekstrand G. (1991), s. 171). Strömberg m.fl. beskriver att en fassione-
rad vävnad med mönsterbildning kräver att en eller flera varpar manövreras med 
drag- eller harneskutrustning alternativt av en grupp av extra mönsterskaft. Det 
franska ordet faconné avser ett mönster som genom bindningen avtecknar sig 
mot botten i bindningen. Tyskans klein fassoniert/figuriert (engelskan smallfigu-
red, fr. petit faconné), avser ett småskaligt mönster vilket kan vävas i vävstol 
med botten- och mönsterskaft (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 21). 
Enligt Synnerberg är fasonerade tyger vävda med blommor (Synnerberg L. N. 
(1815), s. 115). Enligt Nyström är ordet fasonerade det tekniska ordet för blom-
merade som lånats in från franskan (Nyström P. (1955), s. 163). 1720–1738 im-
porterades endast fassionerade halv- eller helsiden till Stockholm. Enligt 
Ekenmark användes vanligen ett finare garn som inslagsgarn vid denna typ av 
vävning (Ekenmark (1887/1984), s. 4).  

Flor. Se ludd. 
Flossa. Är en väv vars lugg står mer eller mindre upprätt från bottenväven. Luggen 

bildas av garn som har knutits eller lagts om varptrådarna (Strömberg, Geijer, 
Hald, Hoffman (1974), s. 23). Enligt PTO avser flossa en vävnad som ruggats 
upp med kardborrar så att lugg bildas på ytan (PTO (1957), s. 68, 190). Enligt 
Margareta Ridderstedt ska luggen stå vinkelrätt i förhållande till bottenväven 
(Ridderstedt M. (20/6 2007)). 

Flottera. Är en teknisk term för när en varp- eller inslagstråd ligger fri på ena sidan 
av tyget. Detta åstadkoms genom att varp- eller inslagstråden fått passera över 
mer än en av det korsande systemets trådar utan avbrott (Strömberg, Geijer, 
Hald, Hoffman (1974), s. 23). Alternativt flotterande ”trådar av varp eller inslag, 
vilka vid bildande av ett ornamet” som ligger ”fria på grundvävnadens yta” 
(Sylwan V. & Geijer A. (1931), s. 144). Enligt PTO 1957 definieras flottering 
som ”den på på tygets yta mellan två på varandra följande bindepunkter liggande 
delen av en varp- eller inslagstråd.” (PTO (1957), s. 68). 

Fris, eller frisade. Innebär att tyget var ruggat eller som Synnerberg beskriver det en 
noppig vävnad med små knutar på övre sidan av tyget (Synnerberg L.N. (1815), 
del 1, s. 124; jämför PTO (1957), s. 71; Nyberg K. (1992), s. 374). 

Glansad. Se glättad. 
Glättad/glansad. Motsvarar tyskans Lüstriert, engelskans glazed, danskans kalandret 

eller glittet. Är en vävnad med blank yta som åstadkoms vid appreteringen. Den 
glänsande ytan fås endera genom att väven utsätts för värme och tryck, eller att 
tyget efterbehandlas med lim, stärkelse, vax alternativt några andra ämnen 
(Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 27). 

Grenadin. Innebär att flera trådar filerat silke tvinnats ihop i motsatt riktning emot 
fileringen. Gredaninsilket är till skillnad mot organsin tre till fyra gånger hårdare 
snott (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 29). Enligt PTO är grednadin 
ett slags siden i tuskaft av crepegarn. Silket är ett garn av råsilkestrådar som 
snotts i knappt 2 000 varv och sedan tvinnats år motsatt håll i ungefär samma 
antal varv (PTO (1957), s. 88). PTOs definition stämmer dock illa med att den 
grenadin som anlände till Stockholm betraktades som råvara och inte en vävnad. 
Däremot kan beskrivningen av hur råsilkestrådarna snotts och tvinnats stämma, 
då det tycks passar in på Strömbergs m.fl. beskrivning. 
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Halvsiden. De tyger vars inslag i väven är baserat på spunnet silke av någon sort, 
men vars varpgarn innehåller bomull, lin eller annan råvara benämns halvsiden. I 
detta arbete särskiljs halvsiden från siden vid kategoriseringen. Halvsiden kan 
enligt PTO ha silke i antingen varp eller inslag. PTO exemplifierar med åtta 
olika specificerade sorter (PTO (1957), s. 91). Då halvlinne och halvylle etc. sär-
skiljs under perioden 1720–1738 från halvsiden har tyger vars varp består av 
silke betraktats enligt den dåtida terminologin. 

Halvlinne. Ett tyg vars inslagsgarn är baserat på linne men vars varpgarn är baserad 
på bomull, hampa eller annan textil råvara. I detta arbete särskiljs halvlinne från 
linne vid kategoriseringen. Halvlinne kan enligt PTO ha lin i antingen varp eller 
inslag (PTO (1957), s. 91). Se halvsiden. 

Halvylle. Ett tyg vars inslagsgarn är baserat på ull men vilken också innehåller ka-
melgarn, som är spunnet från kamelhår eller gethår. Oftast var varpgarnet också 
baserat på bomull, lin eller annan textil råvara. Halvylle kan enligt PTO ha ull i 
antingen varp eller inslag. PTO exemplifierar med elva specificerade sorter (PTO 
(1957), s. 92). I detta arbete särskiljs halvylle från ylle och kläde vid kategorise-
ringen. Se halvlinne och halvsiden. 

Hamptyg. Hamptyg är tyger vars varpgarn och inslagsgarn är baserat på hampa 
(PTO (1957), s. 93–94). 

Inslag. Med begreppet inslag avses att en eller flera trådar träds mellan andra spända 
trådar, vilka kallas varp (Andersson E. (2006), s. 37). Enligt PTO de tvärgående 
trådarna i en vävnad (PTO (1957), s. 102). 

Krepp. Se kräpp. 
Kypert. En bindning som i sin enklaste form, tre- eller fyrskaftad väv, är diagonal-

randig. Bindningen kan även ge upphov till brutna linjer eller diagonalrutor ge-
nom att variera trampningen (Henschen I. (1960), s. 91). PTO definerar kypert 
som en bindning vilken ger upphov till diagonala ränder genom att bindepunk-
terna flyttas ett eller fler ståg åt sidan för varje inslagtråd (PTO (1957), s. 130). 
Enligt Geijer finns kypert i olika form, exempelvis spetskypert som har ett slags 
fiskbensmönster. Andra är diamantkypert eller korndräll (Geijer A. (1960/1972), 
s. 70). Se även bindning samt avsnittet grundläggande vävnads- och bindnings-
lära.  

Kräpp/krepp, crepe, crepé/kräpp. Motsvarar tyskans Krepp, franskans crepé och 
engelskans crepe. Avser ett mycket hårt tvinnat mångtrådigt garn som har en be-
nägenhet att dra ihop sig. Enligt PTO avser kräpp krusighet. Kräppgarn är kru-
sigt garn med hög snodd; kräppbindning ger vävnaden en oregelbunden krusig 
yta utan ränder och kräppeffekt är att ge tyget ett krusigt utseende (PTO (1957), 
s. 129). Se även tyget crepé. 

Linne. Står för de tyger vars varpgarn och inslagsgarn är baserat på lingarn, det vill 
säga spunnet av lin. I detta arbete används benämningen linne för att klassificera 
de tyger som innehåller lin (PTO (1957), s. 136). 

List. Se stadkant. 
Ludd. Alternativt lugg och flor; motsvarar tyskan Flor/Vliess, engelskans nap eller 

franskans velouté/duveté. Är fibrer som delvis frigjorts ur tyget genom exempel-
vis kardning varmed vävnaden får en luden yta. Tyskans Flor, engelskans pile 
eller franskans poil benämns på svenska för lugg vilket innebär att fria garnändor 
alternativt öglor har vävts eller knutits in så att de står nästintill lodrätt upp från 
vävens botten. Luggen kan bilda endera en sammanhängande yta eller bilda ett 
mönster (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 50; jämför PTO (1957), 
s. 139). 

Lugg. Se ludd. 
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Melerad. Avser den färgeffekt som bildas genom att man använder endera olikfärgat 
garn oregelbundet vid vävningen eller att garnet innehåller olikfärgat material 
(Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 52). Jämför melerat kläde som till-
verkades genom att blanda färgad ull av olika nyanser redan före spinninegn i 
skrubbling och kardning (Nyberg K. (1992), s. 63). 

Noppväv. Motsvarar tyskans Noppengewebe, engelskans Bouclé, franskans bouclé 
par la trame. En vävnad där öglor bildats genom att inslagstråden dras upp ur vä-
ven för att endera bilda ett mönster eller för att täcka ytan (Strömberg, Geijer, 
Hald, Hoffman (1974), s. 9). 

Ofriserad. Jämför friserad som innebär att tyget har en noppig yta (små knutar på 
översidan). Jag har antagit att det tyg som betecknas som ofriserat saknade nop-
por. Vanligen förekommer beteckningen ihop med fris/fries. Se friserad och 
fris/fries. 

Opphämta. En tuskaftsväv med extra mönsterinslag som flotterar endera på rät- eller 
avigsidan. Mönsterinslaget är oftast skyttlat, men kan delvis vara inplockat 
(Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 57; jämför PTO (1957), s. 165). 

Oskuren sammet. Innebär att de öglor som bildats av polvarpen inte har skurits 
(Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 58). I PTO definieras oskuret 
sammet som sammetsvävnad där ytan täcks av tätt sittande oskurna öglor (PTO 
(1957), s. 166). 

Patron. Avser en schematisk bild av vävnadsmönstret, vanligen på rutpapper vilket 
används till att utläsa varje tråds rörelse i väven (PTO (1957), s. 168). 

Pékin. Betyder att bottentyget har fått ränder i varpriktningen genom bildandet av 
olika ytvarpsbindningar (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 14). 

Piké. Enligt Margareta Ridderstedt en våffelväv i bomull, och enligt PTO är det en 
våffelmönstrad pikévävnad med ruggad avigsida. I PTO definieras piké som ett 
dubbelvävt, oftast vitt bomullstyg med små mönsterfigurer, vanligen i form av 
snedställda ytor. Dessa åstadkoms genom att ”rätsidans inslag drogs ned av 
avigvarpen”. Piké (även piqué) användes till skjortkragar och -bröst (Ridderstedt 
M. (2007); PTO (1957), s. 172, 271).  

Pikera. En teknisk term som enligt Ekstrand betyder att ”utstoffera tyg med regel-
bundet uthackade hål: nästa fast med glesa stygn”. ( Ekstrand G. (1991), s. 172.) 

Redgarn. Se regarn. 
Regarnstyg. Ett tyg vars vävnad var baserat på regarn.  
Rundväv. Motsvarar tyskans Rundgewebe, engelskans tubular fabric och franskans 

tissu fermé/sur chaîne en spirale. Den vävmetod där den färdiga vävbanan vars 
resultat bildar en sluten ring (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 64). 
Enligt PTO betecknar rundväv antingen en dubbelvävnad som är sammanvävd 
vid de båda stadkanternarna eller slangvara eller slangväv, det vill säga rund-
stickad trikå (PTO (1957), s. 192, 208). Jämför slangväv nedan. Ett tyg av dem 
som förekom bland det som importerades och betecknas som rundväv var armo-
sin. 

Rätsida. Den sida av vävnaden som avses att vara vänd mot åskådaren. 
Siden. Ett tyg vars varp och inslag är baserat på spunnet silke av någon sort (PTO 

(1957), s. 199–200). Jämför halvsiden ovan. 
Slangväv. Ska även ha benämnts påsväv och motsvarar tyskans Schlauchgewebe, 

engelskans tubular fabric och franskans issu tubulaire. En omönstrad dubbelväv 
som endast har långsidorna sammanvävda (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman 
(1974) s. 61). Slangväv förekom bland tyger av linne, halvlinne samt halvylle, 
medan rundväv bland siden och halvsiden. Jämför rundväv ovan. 

Skaft. Ett antal solv som sammanförts och fixerats till en enhet så att trådarna höjs 
och sänks samtidigt. Solv mellan två käppar bildar tillsammans ett skaft men 
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solven kan också samlas på en käpp och därmed manövreras för hand (Ström-
berg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 70; jämför PTO (1957), s. 202). 

Skaftgrupp. Motsvarar tyskans Geschirr/Harnisch, engelskans harness och franskans 
remisse/corps/ harnais. De skaft som tillsamman har en bestämd uppgift vid väv-
ningen (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 70). 

Skiftning. Motsvarar tyskans changeant, engelskans shot, franskans glacé/changeant. 
Skiftande är när vävnadens varp och inslag har olika färg och vävningen gör att 
tyget får olika nyans beroende på ljusets infallsvinkel (Strömberg, Geijer, Hald, 
Hoffman (1974), s. 71). 

Slät. Motsvarar tyskans glatt/unni, engelskans plain och franskans uni. Slät är en 
beskrivning på de vävnader som har en enhetlig bindning (Strömberg, Geijer, 
Hald, Hoffman (1974), s. 76). Slät avser, enligt PTO, omönstrad ifråga om väv-
nader, utan lugg om det gäller mattor och enskyttlig om man avser vävstolar 
(PTO (1957), s. 210).  

Stadkant/stad. Motsvarar tyskans Webekante, engelskans selvage/selvedge och 
franskans lisiére/cordon. Den sidokant längsmed vävens långsida där inslaget 
vänder över de yttersta varptrådarna. Vanligen används en annan vindning eller 
att varptrådarna består av något annat än den övriga väven (Strömberg, Geijer, 
Hald, Hoffman (1974), s. 82). Ordet är, enligt PTO och Nyberg, synonymt med 
list (PTO (1957), s. 138; Nyberg, K. (1992), s 71 f.). 

Textil. Benämning på en vara eller ett föremål som tillverkats genom flätning, väv-
ning eller stickning etc. av garn eller trådar (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman 
(1974), s. 85). I detta arbete används begreppet textilier som en samlingsterm för 
samtliga varor och föremål oavsett om de är färdigsydda kläder, gobelänger, ta-
peter etc. eller band, trikåer etc. Till begreppet textilier hänförs också textila rå-
varor, såsom i titeln på arbetet. Däremot används ordet tyg respektive vävnad 
endast om den vara som tillverkats genom flätning eller vävning och som ännu 
inte är uppsydd. Med andra ord ingår trikå som egentligen är en stickad vara av 
garn/trådar endast i begreppet textil.  

Trådtäthet. I vävnad avser trådtäthet de antal trådar per längdenhet i varp eller inslag 
som ingår i en vävnad (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 87; PTO 
(1957), s. 244). I detta arbete diskuteras kvalité utifrån trådtätheten i förhållande 
till garnets tjocklek. 

Tuskaft. Motsvarar tyskans Leinwandbindung, engelskans tabbs och franskans taf-
fetas/toile. En av de tre grundbindningarna där rapporten i detta fall består av två 
varp- och inslagstrådar och där inlagstråden går växelvis över respektive under 
varannan varptråd (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 88.) Se bindning 
samt avsnittet om grundläggande väv- och bindningslära ovan.) 

Tvist. I en tvistvävnad följs två trådar åt i samma skäl. Vävnadsättet används då 
inslagsgarnet ska synas och är därför användbart för schatterade vävnader som 
innehåller flera slags färgade garner (Ekenmark M.C. (1887/1984), s. 4). 

Tyg. Motsvarar tyskans Stoff, engelskans fabric/material och franskans étoffe. Det 
material som har tillverkats genom vävning. Ordet kan också användas för något 
som inte är vävt, exempelvis basttyg (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), 
s. 89; jämför PTO (1957), s. 236–252). I detta arbete har baster inkluderats i be-
greppet tyg i de fall det anlänt osytt.  

Upphämta. Se opphämta. 
Valkning. Avser den efterbehandling av ett tyg (ylle) alternativt en förbehandling av 

ull och hår där bearbetningen genom värme och fukt får ullhåren att filta sig. 
Valkningen innebär alltid att tyget krymper både på längden och på bredden av 
behandlingen (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 92; PTO (1957), 
s. 260; Nyberg K. (1992), s. 55–56). 
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Varp. Med varpen avses de längsgående spända trådar i en vävnad som inslaget 
träds emellan (Andersson E. (2006), s. 37; PTO (1957), s. 261). 

Vattra. Enligt Margareta Ridderstedt är vattra ett tyg vars mönster är spegelvänd och 
som av efterbehandlingen fått en flammig yta vilken påminner om vatten (Rid-
derstedt M. (20/6 2007)). Enligt PTO används också begreppen moarera, moiré 
och att vattra ett tyg innebär att ge en vävnad en yta med vågformiga glansef-
fekter. En vattrad yta kallas även moaréberedning (PTO (1957), s. 150). 

Väv. Ordet väv står för resultatet av en vävning där vävnad utgör begreppet för den 
konkreta produkten det vill säga synonymt med tyg. Med väv avses förutom den 
konkreta produkten också beteckningen för vävslag (Strömberg, Geijer, Hald, 
Hoffman (1974), s. 98). 

Väva. Innebär att tillverka ett tyg genom att två vinkelrätt korsade trådsystem sam-
manflätas och att varpen under arbetet är sträckt och delar sig i ett skäl där insla-
get förs in (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 98). 

Överskära. Motsvarar tyskans scheren, engelskans shear och franskans affiner le 
drap. Innebär att klippa av den ludd som har bildats på ytan när ett kläde ruggats 
upp. Ruggats upp avser att man med hjälp av kardor på ytan upparbetat ett flor 
av fria fiberändar. Ytan klipps och jämnas med hjälp av en bredbladig sax 
(Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 64, 102; jämför PTO (1957), s. 286; 
Nyberg, K. (1992), s. 81–82). 

Ylle. Motsvarar tyskans Wollstoffe, Wollen, engelskans, woollen, worsted och 
franskans laine. Är garn och vävnader som tillverkats av ull (Strömberg, Geijer, 
Hald, Hoffman (1974), s. 101; PTO (1957), s. 279–82). I detta arbete represente-
rar ylle det tyg som har tillverkats av ull, det vill säga hår från fårpälsen. Dess-
utom har ylle vanligen separerats från kläde varmed ylle står för tyg tillverkade 
av kamgarn medan kläde står för tyger som tillverkats i kardgarn. Se kamgarn 
respektive kläde. 

Textila råvaror och färger etc. 
För information om de färgämnen som ingår i importen till de textila manu-
fakturerna hänvisas allmänt till Ploss E. (1967). Endast de färger och den 
färgning som behandlas i arbetet eller som har har betydelse för tygkostna-
den återfinns i nedanstående avsnitt. Dessutom ingår de färgämnen som idag 
är mer kända som krydda eller annat. Exempelvis gurkmeja är mer känt idag 
som en krydda än som ett färgämne vid tillverkning av tyger. 
 
Angelika. Motsvarar tyskans Engelwurz. Roten av en medicinalört som växer vilt i 

bergsländer. Den hämtades bland annat från Böhmen (Synnerberg L.N. (1815), 
del 2, s. 169). Under 1700-talets början användes angelika också vid 
manufakturerna i samband med färgning. 

Ardasittesilke. Prefix av okänt ursprung, troligen står Ardasitte för den region där 
silket har odlats. Jämför Bolognesilke. 

Blaggarn. Dialektalt blangarn eller blångarn. Garn av lin- eller hampblånor (PTO 
(1957), s. 19). Det avser de kortare tågor som avskilts från linet vid häcklingen 
vilket sedan spunnits till garn, varvid blångarn fås (Strömberg, Geijer, Hald, 
Hoffman (1974), s. 6). I Stockholms import 1720–1738 och bouppteckningar 
används begreppet blaggarn för att beskriva själva garnet, medan benämningen 
blangarn används för att beteckna den lärft som vävts av blaggarn. För själva 
tyget, se blangarn. 
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Blångarn. Se blaggarn alternativt blangarn om tyget avses. 
Bolognesilke. Det silke som fås från de silkesmaskarna som odlas i Bologne. 
Bourettesilke. Garn spunnet av avfallssilke som har kortare fiberlängd än garn 

spunnet av schappesilke (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 9; PTO 
(1957), s. 26). 

Carmesin. Senare stavat karmosin/karmin. Enligt Ekstrand ”ett rött färgämne bildat 
av kochenill från sköldlusen Coccus cacti” (Ekstrand G. (1991), s. 171). 

Cinnober. Se zinnober. 
Cochenille. Stavas ibland på svenska koschenill. Det franska ordet för sköldlus men 

står också för det färgämne som tillverkas av torkade sköldlöss, 
cochinellesköldlus. Den innehåller det röda färgämnet antrakinon, karminsyra, 
och har länge varit ett av de viktigaste textila färgämnena. Applicerat på ull ger 
färgämnet en blåaktig till violett färg. Genom att kombinera färgämnet med tenn 
fås en nyans som benämns kardinalrött. Se också scharlakan. 

Chappe. Se florettsilke respektive schappe. 
Flocksilke/floksilke. Motsvarar tyskans Filofloss-Seide. Ett mjukt otvinnat silke som 

används till broderi. Garnet spinns från de yttre delarna av kokongen som borstas 
bort innan avhasplingen kan påbörjas (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), 
s. 22–23; PTO (1957), s. 67). 

Florettsilke. Det garn som spunnets från silkesavfall och benämns även för chappe 
(Krebs A.K. (1922), s. 6; PTO (1957), s. 67). 

Frisé. Enligt Ekstrand en krusig tråd, medan det enligt PTO är ett velourliknande 
ylle med luggen lagd i ränder (Ekstrand G. (1991), s. 171; PTO (1957), s. 71). I 
detta sammanhang stämmer Ekstrands beskrivning bättre än PTO, då det 
anlände tråd under perioden 1720–1738 som gick under benämningen för frisé. 
Det tyg som PTO avser är troligen det som benämns för fris eller fries. Då 
frisétråd gick till manufakturerna användes denna troligen till spinning av det 
som benämns friségarn. 

Friségarn. Ett garn som har två hoptvinnade trådar, där den ena alltid är sträckt i 
förhållande till den andra. Dessutom kan den ena tråden vara tunnare än den 
andra (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 23). 

Grège. Alternativt gregésilke eller gregèsilke, benämns även för råsilke; i tyskan 
även benämnt för Haspelseide. Grège är det avhasplade silket från kokongerna. 
Silket består av flera kokongtrådar, som fortfarande innehåller sericin, som lig-
ger tillsammans utan snodd (Krebs A. K. (1922), s. 6; Strömberg, Geijer, Hald, 
Hoffman (1974), s. 29; PTO (1957), s. 88, 192). 

Gummi. Även benämnt gummidragant eller dragont. Gummi står egentligen för 
gummigutta som är ett slags gul gummiharts som utvanns droppvis ur vissa 
växter. Ordet har egyptiskt ursprung (Hellqvist E. (1922/1999), första bandet, 
s. 313; jämför PTO (1957), s. 90). 

Gurkmeja. Se gurkmeÿ.  
Gurkmeÿ. Senare gurkmeja. En gul färg som är saffransliknande. Den är mer känt 

som krydda och ingår ofta i asiatiska kryddblandningar som curry. Gurkmeÿ 
användes under 1700-talet också vid de textila manufakturerna för att färga garn. 

Hampa. En växt som kan användas till att väva tyger, men garnet används också vid 
reptillverkning etc. (PTO (1957), s. 92). 

Indigo. Ett blått färgämne som är känt sedan urminnes tider och utvinns ur växten 
indigo som ingår i växtsläkten anilin (Hellqvist E. (1922/1990), första bandet, 
s. 405). 

Kamelgarn. Ett spunnet garn från kamelhår eller getter. Det blandas endera med 
annat hår eller ull (Synnergern L. N. (1815),s. 174). Garnet används mest som 
stickgarn (Krebs A.K. (1922), s. 6; PTO (1957), s. 109). 
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Kamgarn. Motsvarar tyskans Kammgarn, engelskans worsted yarn, och franskans fil 
de laine peignée. Det ullgarn som spinns av lång mjuk och svagt krusigt ull efter 
att bottenullen tagits bort (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 42). I 
förstadiet har garnet kammats så att fibrerna blivit parallella och innehållet av de 
korta fibrerna minimerats. I detta arbete används kamgarn för att särskilja ylle 
från kläde som tillverkades av kardgarn; se detta ord.  

Kardgarn. Motsvarar tyskans Kardgarn, engelskans woollen yarn. Den ull som 
spinns av den kortfibriga krusiga ullen som kardas men inte parallelliserats så-
som kamgarn, för att kunna filtas. Vanligen är kardgarn också enkeltvinnat för 
att göra det mer lämpligt att använda till kläde och tyger som ska få en filtad hå-
rig yta. I detta arbete särskiljs tyger av kardgarn från de av kamgarn. Kläde be-
traktades under perioden 1720–1738 som ”lyxtyger” (PTO (1957), s. 120 och 
Nyberg K. (1992), s. 50 f. Se också kapitel I:2 och II:1). 

Koschenill. Se cochenille. 
Krapp eller krep. Ett växt som användes till färgämne (Andersson E. (2006), s. 39). 

Enligt Synnerberg gav krapp en röd färg (Synnerberg L. N. (1815), del 1, s. 189). 
Krapp gav även en blå färg och under 1800-talet ersattes det av aluzarinet då 
Prudhomme lyckades vidareutveckla Graebe och Liebermanns kemiska fram-
ställning av krappfärgämnet (Wiklund S. (1984), s. 155–156; se också Weide). 

Lin. En växt som behandlats och kan användas till att väva tyg med (PTO (1957), 
s. 135–37). För framställning lingarn, se exempelvis Jonsson I. (1994).  

Ockra. Ett jordfärgämne som förekom i ett flertal kulörer och nyanser inom fälten 
gul, röd och brun. Ockra uppstår när järnhaltiga bergarter vittrar tillsammans 
med sand, kalk, fältspat etc. Beroende på mängden och vilken stenart som blan-
dats in varierar både kulören och färgens täckförmåga. Den gula ockran får till 
övervägande del sin färg genom att det innehåller järnhydroxid, medan den röda 
ockran innehåller järnoxid. Genom att bränna gul ockra fås mörkare och rödare 
färgtoner upp till brunröd. Vanligast förekommande ockra under perioden 
1720–1740 som anlände var röd, gul, brun samt det som benämns ljusocker. 
Ockran används då man inte eftersträvar klara röda och gula nyanser. Den är be-
tydligt billigare att använda istället för indigo, weide, cochinelle etc. Det gör att 
tyger och garner som färgats med ockra var billigare än exempelvis scharlakan. 
Se även umbra. 

Organsinsilke. Enligt Krebs en benämning ”på tvinnat råsilke med ganska hård 
snodd”. Det används som varpgarn (Krebs A.K. (1922), s. 6. Se även varpsilke. 
Jämför PTO (1957), s. 165). 

Purpur. Beskrivs av Ekstrand som ”urspr. färgämne framställt ur purpursnäckan 
Murex brandaris, violett färg” (Ekstrand G. (1991), s. 172). 

Redgarn. Enligt Wollin ett glansigt strävt kamgarn som användes till broderier och 
prydnadssnören etc. (Wollin I-B. (1993), s. 237). Jämför kamgarn respektive re-
garn. 

Regarn. Ett specifikt garn som består av en blandning baserad på ylle och lin eller 
något annat. Det framgår tydligt i tolagsjournalerna och bouppteckningar att re-
garn var ett specifikt garn och inte ett rent yllegarn (kamull såsom det senare 
uppges vara). Möjligen ingick så kallat kamelgarn, se ovan. Garnet separerades 
alltid i tolagsjournalerna från andra former av yllegarner även om det senare blev 
synonymt med med redgarn som är ett kamullsgarn. Förutom att väva tyg använ-
des garnet också vid tillverkning av trikåer. 

Råsilke. Se grége. 
Sarabaffsilke. Något slags oberett silke som anlände till Stockholm 1720. Troligen 

kom det från en region som benämndes Sarabaff; jämför bolognesilke. 
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Schappe. Motsvarar tyskans Schappeseide, danskans chappe. Ett silke som har 
spunnits av kardat avfall. Till skillnad mot bourettesilke innehåller schappe av-
fall från flera delar av silkesberedningsprocessen (Strömberg, Geijer, Hald, 
Hoffman (1974), s. 68; jämför PTO (1957), s. 197). 

Scharlakan. En färg som framställdes av endera kermeskorn, eller chocenille, alter-
nativt av gummi lacea i kombination med annat (Synnerberg L. N. (1815), 
s. 79–80). Enligt Munro användes kermes för att få fram den kallare röda ton 
som särskiljer scharlakan från andra rödfärgade tyger (Munro J. H. (1994), 
kapitel V). 

Sericin. Motsvarar tyskans Serizin/Seidenleim, engelskans gum sericin och frans-
kans grès, séricine. Det limliknande ämne som omger silkessträngarna i kokong-
tråden och håller ihop dem. Genom att tillföra vatten mjuknar limmet och limmet 
kan lösas upp av en svag alkalie (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 68; 
PTO (1957), s. 198). 

Silke. De trådar av pretin som avsöndras från silkesfjärilens larver och bildar den 
kokong som larven finns inuti under puppstadiet (Strömberg, Geijer, Hald, 
Hoffman (1974), s. 68; PTO (1957), s. 201). Silke förekommer i olika varianter 
och används vid vävning av siden och halvsiden. I detta arbete har silke stått som 
samlingsnamn för alla kategorier av silke som anlände till Stockholm 1720–1738. 

Sisal. De bladfibrer som spinns till garn och vävs till tyg från växtsläktet Agave 
(Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 69; PTO (1957), s. 201). 

Souplessilke. Ett mjukt silke där sericinet delvis har tagits bort (Strömberg, Geijer, 
Hald, Hoffman (1974), s. 79; PTO (1957), s. 215). 

Trame eller tram. Inslagssilke, det vill säga råsilke med lösa snoddar avsett till väv-
nad, enligt Krebs (Krebs A.K. (1922), s. 6; jämför PTO (1957), s. 239). Tram-
silke (tyskans, franskans och danskans Trame, engelskans tram) består av flera 
grégetrådar som mycket löst är ihoptvinnade. Tramsilken har en täthet på mellan 
80–150 varv per meter vilket kan jämföras med varpsilket Orgasin som har en 
täthet på 350–700 varv per meter (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), 
s. 39, 95). 

Ull. Det hår som fås från fårens päls och som spinns till garn. I detta arbete används 
ull som samlingsnamn för både den ull som användes vid vävning av ylle oavsett 
om det rörde sig om kamgarnstyger eller kardgarnstyger (se vidare PTO (1957), 
s. 254–256). 

Umbra. Ett gemensamnt namn på bruna, grå och brun- till grönaktiga svarta jord-
färger. Umbra saknar järn, något som bidrar till ockrans färg, men likväl som 
ockra ger umbra ofta mindre klara kulörer. Dessutom ger det en sämre färg-
styrka. Tyger och garn färgat med umbra är billigare att framställa än exempelvis 
tyger innehållande indigo, vau, cochinelle etc. då detta färgämne är jämförelsevis 
billigare. 

Vau. Ett färgämne som liksom weide utvinns ur en växt. Vau ger en gul färg (Wik-
lund S. (1984), s. 150). Enligt Margareta Ridderstedt (20/6 2007) utvanns både 
vau och weide ur växten med namnet weide. Se också Ploss E. (1967). Se även 
weide. 

Vejde. Se weide. 
Weide eller veide. Senare i svenskan stavat vejde. En blå färg vanligen med en grön 

ton (Andersson E. (2006), s. 39). Vejde, tillsammans med krapp och vau, kunde 
utvinnas från växter och ådrog sig därmed den svenska statens intresse genom att 
man försökte stimulera en inhemsk odling av dessa för att därmed minska im-
porten (Wiklund S. (1984), s. 161). Weide var en av de stora bulkvarorna från 
Italien under medeltiden (Hunt E.S. & Murray J.M. (2001), s. 230). 

Yllegarn. Se kamgarn, kardgarn respektive regarn. 
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Zinnober/cinnober. En kvicksilversuflid som ger ett blått färgämne (Ploss E.E. 
(1967), s. 99 f.; se också Hellqvisst E. (1922/1980), andra bandet, zinno-
ber/cinnober). 

Tygernas kategorisering: inledning 
I klassificeringen av de importerade tygerna i följande kataloguppställning 
ingår samtliga tyger som importerades till Stockholm under perioden 
1720–1738. Många tyger hade dock samma innehåll och var vävnadsmässigt 
av samma kategori men skilde sig ifråga om regionalt ursprung, kvalité 
och/eller färgning och mönstring. I möjligaste mån har tillverkningsregionen 
beaktats medan diskussionen om vävnadernas specifika karaktärsdrag sam-
manförs däremot under huvudkategorin, exempelvis då tygets huvudkaraktär 
beskrivs diskuteras olika grader av finhet under varuslaget. 

Ett problem när man ska kategorisera något är vilken typ av stavning som 
ska användas, särskilt då det gäller produkter som tillverkades under äldre 
tidsperioder. Detta då det oftast saknas en normaliserad stavning. Rent teo-
retiskt kan därför samma produkt stavningsmässigt förekomma i en mängd 
olika varianter, varianter som reflekteras av individens härkomst, det språk, 
dialekt som denne växte upp med, förskjutningar som sker i samband med 
flytt till annan ort etc. En annan orsak till avvikande stavningar på produkter 
är att stavningen skiljer sig åt mellan olika perioder. Detta kan i sig också 
vara ett tecken på att termen hade förändrats och i själva verket stod för något 
annat. Vidare kan skillnaden i stavning bero på att det fanns olika varianter 
av produkten i fråga. I detta fall kan stavningen avspegla att ett tyg vävt i en 
region, skiljde sig mot hur det vävdes i en annan region. Stavningen kan 
också bero på att tyget i fråga hade baserats på olika råvaruinnehåll. Ovanpå 
dessa skillnader finns också problemet med referenslitteratur och annat som i 
sin tur använder sig av olika stavning. Beroende på om författaren till 
referenslitteraturen har studerat franska, tyska eller engelska tyger etc. 
kommer denne influeras av den stavning som de hittar där. Vidare finns det 
andra som velat försvenska stavningen av ett tyg, många gånger utan att ta 
hänsyn till att ett tyg som benämns på ett sätt under en tidsperiod inte 
nödvändigtvis behöver vara detsamma som under en senare tidsperiod. Hur 
man än väljer kommer det alltid finnas någon som har en avvikade uppfatt-
ning. 

I kapitel I:4 framgick det att jag valt att behålla den stavning på vävna-
derna som återfinns i de källor som använts under detta arbete, det vill säga 
tolagsjournaler, tulltaxor och förordningar samt bouppteckningar. De stav-
ningsvarianter som förekom mellan olika källor finns då återgivna. Det är 
utifrån samma princip som den nedanstående kategoriseringen är upplagd 
med ett undantag. Undantaget gäller bokstaven C som i kapitel I:4 gjordes 
om till bokstaven K om den stod i början av ordet. I detta avsnitt används 
istället genomgående den stavning som återfinns i tolagsjournalerna där 
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själva vävnaden diskuteras. Det innebär att också tyger som i kapitel I:4 som 
började med bokstaven C och då ersattes med K, i nedanstående kategorise-
ring behandlas under C förutsatt att tyget konsekvent stavades med C under 
perioden 1720–1738. Istället har jag lagt in de olika varianter som förekom i 
referenslitteratur eller andra källor som använts under detta arbete. På dessa 
platser ges en hänvisning till den stavning som information om vävnaden 
ligger under. 

I den alfabetiskt indelade kategoriseringen diskuteras respektive tyg där-
med under det namn som anges i tolagsjournalerna och bouppteckningar 
under perioden 1720–1740. I detta avsnitt framgår också varför vissa texti-
lier har sorterats bort från gruppen tyger och istället ingår i sybehör eller 
andra vävnader. 

Tygerna innehåll och kategorisering22 
Armosin/armsiden. Armosin eller armsiden som det också benämndes var ett enk-

lare tuskaftsvävt siden. Begreppen armosin och rmsiden används som synonymer 
under perioden 1720–1738. Tydligt är att de benämns olika beroende av varifrån 
de anlände och att variationen i benämningarna alltså återspeglar en regional di-
mension. Att det rör sig om samma slags tyg framgår också av 1731 års över-
flödsförordning (Savary des Bruslons J. (1726–1732), vol. 1–2; Gilverte 
Vrignand G. (1995), s. 103; Montgomery F. M. (1984), s. 150). Riitta Pylkkänen 
uppger att armosin under 1600-talet var ett slags sidentaft (Pylkkänen R. (1970) 
översatt av Candréus C.23). I detta arbete har armosin och armsiden kategorise-
rats som siden. 

Armsiden. Se armosin. 
Asyl. I detta arbete har asyler sammanförts med sybehör då det i källanorna följdes 

av en notering att det var band. 
Atlas. Ett siden med ”minst 5 oregelbundet placerade bindepunkter, varigenom en 

blank yta bildas” (Sylwan V. & Geijer A. (1931), s. 143). Orrelius menar att atlas 
i dåtiden kunde vara såväl, ett siden- som ylletyg men också halvsidentyg av 
bomull och silke, vilket är samstämmigt med PTO som definierar atlas som 
”satinvävnad med silkesvarpen på rätan och inslaget av annat material på avi-
gan” (Orrelius M. (1797); PTO (1957), s. 8). Under perioden före 1740 förekom 
atlas i Stockholms import både som helsiden och halvsiden. Det tillverkades 
också atlas som halvsiden under 1730–1740-talet i Stockholm. (Se exempelvis 
SSA: RR & Mag: Inventariebok: BOU 1743:3, s. 788 ff.) Beroende på om tyget 
var siden eller halvsiden har de klassificerats som olika grupper där siden atlas 
sammanräknats med siden medan halvsiden bokförts under ”övriga tyger”. 

                                                      
22 För referenser utan sidnummer hänvisas till uppslagsordet, alternativt ordlistan, i respektive 
verk. 
23 Med översatt av Candréus C. avses den inofficiella översättning som hon gjort av ett flertal 
tyger, vilka ingår i den finska upplagan av Pylkkänens avhandling, men saknas i den svenska 
upplagan. De flesta av dessa översättningar kommer att ingå i Cecila Candréus kommande 
avhandling (diputerar i maj 2008). Då ingen uppgift anges angående översättning av Candréus 
i det resterande arbetet avses att uppgiften är hämtad från den svenska upplagan av Pylkkä-
nen. 
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Atlask. Synonymt med atlas, variationerna återspeglar endast källornas olika be-
nämningar som är en följd av importvarans regionala ursprung. Detta framgår 
tydligt av att tyget på fartyg från Nordsjön oftast hade benämningen atlask, me-
dan det tyg som anlände från hamnar i Östersjön kallade för atlas. Importörens 
härstamning tycks också ha haft betydelse för hur tyget benämndes. På danska 
benämns tyget som atlask, medan tyskan kallar det Atlas; på engelska och 
franska benämns samma slags tyg för satin (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman 
(1974), s. 67). I Sverige förekommer alla tre varianterna under 1700-talets bör-
jan. Se även atlas. 

Barcan/baracan. Enligt Synnerberg ska ha varit ett ylle, närmare bestämt ett grovt 
“kamlott” (Synnerberg L.N. (1815), del två, s. 171). Stavenow-Hidemark menar 
att då barcan var ett ylle ska det rört sig om ett kamgarnstyg i ripsbindning.” 
(Stavenow-Hidemark E. red. (1990), s. 132). Kjellberg uppger att baracan var ett 
lätt och fast ylle som användes till sommarkläder (Kjellberg S.T. (1943), s. 420). 
Troligen är baracan liknande tyg som benämns för barchent då barchent ska här-
stamma från det arabiska ordet barakan. I tulltaxorna står barcan upptaget som 
siden och linne medan baracan som ylle. Tullvärdet skiljer sig något från bar-
chent varför det har behandlats som ett eget tyg. Barcan och baracan återfinns 
dock under avhandlingens period 1720–1738 som siden, halvsiden och linne. Be-
roende på råvaruinnehåll har tyget kategoriserats i respektive grupp samt halv-
siden som har förts till ”övriga tyger”.  

Barchent. Enligt PTO en vävnad med varp i lin och bomull till inslag (PTO (1957), 
s. 14). Barchent tillverkades i Augsburg, Lausitz, Schlesien etc. (Dalhede C. 
(1993), s. 56; Synnerberg L.N. (1815), s. 24–25, även del 2, s. 175 i samband 
med bolstervar). I Sverige ska den blårandiga varianten ha benämnts fässängsväv 
(Ridderstedt M. (1985), s. 69). Enligt Henschen var barchent ett bomullstyg 
(Henschen I. (1960), s.76). På 1600-talet tillverkades det även i Sverige vid lin-
väverierna (Stråle G.H. (1884), s. XLIXI). Vidare visar de källor som använts att 
barchent endast anges som linne, inte som halvlinne eller bomull. Tyget har där-
för kategoriserats som linne. 

Barkum. Se parkum. 
Bast. Innehöll, enligt Kjellberg, silke och kamelhår (Kjellberg S.T. (1943), s. 421; 

PTO (1957), s. 15). Det bast som importerades till Stockholm 1720–1738 redo-
visas både som siden, halvsiden och som bast. Vad de som enbart registreras som 
bast innehöll är okänt. Bast av halvsiden och den obestämbara har därför katego-
riserats som ”övriga tyger” medan sidenbast som siden. 

Bast de baum. Enligt Kjellberg ett halvylle som förutom ull innehöll bomull (Kjell-
berg S.T. (1943), s. 421). Tyget benämns också som ett halvylle i de källor som 
använts, varför det kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Bast von bom. Enligt Synnerberg ett siden. Han beskriver också att tyget kunde 
innehålla silke och kamelhår och att det tillverkades i Tyskland (Synnerberg L.N. 
(1815), s. 26). Det bast von bom som anlände har dock aldrig definierats som 
halvsiden utan endast som siden. Tyget har därför kategoriserats som siden. 

Baster kosfer. Ett tyg som det helt saknas information om i samtliga material och 
litteratur som använts under arbetets gång. Troligen var det en typ av bast. Sett 
till tullvärdet och i jämförelse med det bast som benämns som halvsiden och si-
den är värdet betydligt lägre. Därmed torde tyget ha tillverkats av andra material 
än silke. Då råvaruinnehållet är okänt har det kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Binersub/binsenach. Båda benämningarna förekom parallellt, det vill säga produkten 
var densamma. Binersub används av handelsmän, medan vissa tolagsskrivare re-
gistrerar det som binsenach. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga 
referensverk och den litteratur som har använts under arbetets gång. Tyget an-



 199 

lände från baltiska hamnar. Möjligen var det ett linne, hamptyg eller en bland-
ning, då det kom tillsammans med rysk segelduk. Då ”Binse” är det tyska ordet 
för tåg eller säv kan det också ha varit vävt av sådana material som vanligen var 
insatsvara för olika slags tågvirke (PTO (1957), s. 253). Det jämförelsevis låga 
tullvärdet per aln på råvaruinnehållet stöder ett sådant antagande; binsenach var 
ett billigt material. Binsenach står upptaget i 1728 års tulltaxa under ull och ylle-
varor där också halvylle ingår och kan alltså ha bestått av blandmaterial. Då rå-
varuinnehållet förblir okänt har tyget kategoriserats som ”övriga tyger”.  

Blaggarn. Se avsnittet textila råvaror och färgämnen. 
Blangarn. Ett tyg vävt av lin men tillverkat på garn som spinns av skäktavfall s.k. 

blaggarn (dialektalt blångarn). Skäktningen innebär att fibern skildes från ved-
delen i linväxten och avfallet, vilket bland annat gick till att spinna blaggarn. Det 
sistnämnda består framför allt av blånor medan det allra sämsta avfallet från ag-
nar och veddelar spanns till ”knutto eller skakonga”. Detta avfall användes en-
dast till grövre vävnader, och det allra grövsta användes till mäskduk och sållväv 
(Holger L. (1985), s. 98–99; Ridderstedt M. (1985), s. 29, 89; Sundberg M. 
(1985), s. 85). Blangarn ska inte förväxlas med det garn som benämns blaggarn 
eller blångarn, liksom garn och tyg av hampblånor. I de källor som används un-
der perioden står benämningen blangarn för den lärft som vävts av blånor från lin 
då inte ordet följdes av noteringen ”av hampa”. Själva garnet däremot benämns 
blaggarn. Detta skiljer sig därmed mot PTO som anger att blångarn är ett garn 
och att själva tyget benämns grov lärft (PTO (1957), s. 19–20). Tyget har katego-
riserats som linne då det saknats noteringar om hampa. 

Blommerad satin. Se satin och blommerad. 
Blonder. Enligt Stavenow-Hidemarks bok en knypplad spets i silke (Stavenow-

Hidemark E. red. (1990), s. 221). Eftersom spets normalt mättes i skålpund, lis-
pund etc. alternativt i stycken, dussin, tycks det som benämns blonder inte ha 
varit den spets som beskrivs i boken 1700-tals textil. Det som benämns blonder 
tycks istället ha varit ett tyg, då det mäts i aln och noteras ha hållit ”tre quart 
bredd”, en typ av måttangivelse som ofta förekom bland tyger när de avvek från 
standard eller var nya. I detta arbete har det därför antagits att blonder var ett tyg 
som började anlända till Stockholm under 1730-talet. Att tyget var blekt framgår 
av noteringar; däremot saknas information om råvaran som det baserades på. Av 
tullvärdet per aln tycks det rört sig om någon billig råvara såsom hampa eller 
bomull. Eftersom kvantiteten 1738 fortfarande understeg 100 alnar har tyget ka-
tegoriserats som ”övriga tyger”. 

Boij. Senare stavat boj. Se boy. 
Bolstervar. Motsvarar tyskans Bührenzeug. Ridderstedt beskriver bolstervar som ett 

linne och att i Sverige ska den blårandiga ha benämnts fässängsväv (Ridderstedt 
M. (1985) i Holger L. red. (1985), s. 69). Enligt Henschen var det ett bomullstyg 
(Henschen I. (1960), s.76). Enligt tulltaxorna under perioden 1718–1739 var 
bolstervar synonymt med linne och har därför kategoriserats som sådant. Enligt 
Synnerberg användes barchent till bolstervar. Jämför barchent (Synnerberg L.N. 
(1815), del 1, s 175, 24–25. Jämför PTO (1957), s. 21). 

Bomersin. Se bommersin och bomsiden.  
Bommersin/bomersin. Enligt Synnerberg ska ha varit en slags halvkattun då det 

bomsilke som användes vid vävningen ska ha bestått av ull och bomullsgarn som 
var tryckt med åtskilliga färger och ska ha tillverkats i Schwaben och Augsburg 
(Synnerberg L. N. (1815), s. 42 samt del 2, s. 175). Enligt Stråle ska bomersin ha 
tillverkats vid Lejonanckars fabrik (som var belägen på Södermalm), det vill 
säga vid en klädesanläggning (Stråle G.H. (1884), s. XXXIX). Kjellberg benäm-
ner ett tyg bombasin som ska ha varit ett ylle med varpen av silke. Enligt Hell-
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qvist ska bombasin och bommersin vara synonymer (Kjellberg S.T. (1943), 
s. 21; Hellqvist E. (1922/1999), första bandet, s. 90). Både Synnerberg och Kjell-
berg beskriver att tyget var baserat på en blandning av två råvaror, vilket också 
överensstämmer med det källmaterialet som har används. Tyget har kategorise-
rats som ”övriga tyder”. Se även bomsiden. 

Bomsiden. Hellqvist menar att bomsiden ska ha varit synonymt med bommersin och 
bombasin. Ordet bomsiden kom från lågtyskan och namnet stod troligen för ett 
tyg tillverkat i silke endera helt eller delvis (Hellqvist E. (1922/1999), första 
bandet, s. 90). Möjligen är bombasin och bommersin synonyma. Däremot är det 
inte troligt att bomsiden verkligen var samma tyg som bommersin, även om de i 
detta arbete har slagits ihop. Det som indikerar att det finns en avvikelse är att 
tullvärdet per aln var högre för bomsiden än bommersin. Skillnaden kan i viss 
mån vara att det ena är halvsiden, medan det andra är en blandning av ull och 
bomull (se bommersin). I detta arbete har därför bomsiden, såsom bommersin, 
kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Bomullslärft. Ett tuskaftsvävt tyg av bomull; se lärft. 
Bomullstyg. Ett tyg vävt i bomull. Eftersom det tyg som i tolagsjournalerna och 

bouppteckningar registreras som bomullstyg och inte bomullslärft samt att 
bomullstyg hade ett högre tullvärde per aln än bomullslärft har det antagits i 
detta arbete att tyget inte var en tuskaftsväv utan möjligen vävt i någon form av 
kypert och därför skildes från lärft. Möjligen beror det högre tullvärdet per aln på 
att tyget var efterbehandlat på något sätt som gjorde att det därför särskildes från 
lärft. Det har i detta arbete kategoriserats som bomullstyger (Se PTO (1957), 
s. 21–25). 

Bopperkin. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och den 
litteratur som har använts, varför dess råvaruinnehåll är okänt. Tyget har i detta 
arbete kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Boras. Den boras som anlände var ett halvsidentyg, då det alltid registrerades som 
halvsiden boras. Troligen är det samma slags tyg som borat. Se vidare borat. 

Borat/borrat. Pylkkänen uppger att borat var ett glest ylle eller siden (Pylkkänen 
(1970), översatt av Candréus C.). Enligt Synnerberg var detta ett tyg helt eller 
delvis i siden (Synnerberg L.N. (1815), s. 44). Kjellberg uppger att det är ett 
halvylletyg med florettsilke (Kjellberg S.T. (1943), s. 321). Enligt Nyberg ska 
tyget ha tillverkats i ylle men bara sporadiskt under 1700-talet (Nyberg K. 
(1992), s. 382). Importen till Stockholm 1720–1738 innehöll endast halvsiden 
borat. Enligt tulltaxan 1739 fanns borat upptaget som ett siden, halvsiden och 
ylle. Någon borat i ylle har dock inte påträffats under perioden 1720–1738. 

Bordalou. Pylkkänen beskriver ”bordalu” som ett siden med ripsbotten och små 
inslagsmönster (Pylkkänen (1970), översatt av Candréus C.). (Jämför Nyström P. 
(1955), s. 173 f. om bourdeloux, i samband med storblommiga sidentygers till-
bakagång.) Per G. Wistrand beskriver ”bourdaloue”som ett ofta brokigt linne el-
ler bomullstyg (Wistrand P.G. (1912), s. 96). Enligt Ahlbergers och Lundqvists 
förteckning över olika sorters tyger beskrivs också tyget som ett mönstrat siden 
och som billigast av de ”fasonerade” vävnaderna (Ahlberger C. & Lundqvist P. 
(2007), s. 160). Prisbilden stämmer dock illa under perioden fram till 1740, då 
bordalou är betydligt högre värderat (dubbla priset) både i Stockholms bodar och 
sett till tullvärdet, (nästintill det dubbla tullvärdet) jämfört med de tyger som be-
nämns fassionerat ”sidentyg”. Den bordalou som importerades till Stockholm 
under perioden 1720–1738 var endera ett siden- eller halvsidentyg, Enligt 1731 
års överflödsförordning står tyget också upptaget under det siden som tillåts fort-
sätta importeras. Tyget ska även ha förekommit i lin, vilket också framgår av 
1739 års tulltaxa. Dock har ingen bordalou av lin återfunnits bland importen un-
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der perioden fram till 1738. En mindre mängd var dock ospecificerad men av 
tullvärdet per aln tyder det på att tyget var av halvsiden. Tyget har kategoriserats 
som siden, medan det av halvsiden samt det ospecificerade under ”övriga tyger”. 

Bordeva. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och den 
litteratur som använts under arbetets gång varför dess råvaruinnehåll är okänt. 
Beteckningen förekom endast tillsammans med rattin, det vill säga rattin bor-
deva. Se rattin. 

Bordslind. Noteras som ett linne och finns upptaget i bouppteckningar under linne. 
Då 1739 års tulltaxa hänvisar till bordslind var florettenband, har det antagits att 
det som inkom var band och har därmed förts till gruppen sybehör. 

Boy/boij. Senare stavat boj. Enligt Nyberg är boy ett glest vävd ylle i tuskaft som är 
lätt filtad (Nyberg K. (1992), s. 368–369). Nybergs antagande om att det var ett 
kläde stämmer såtillvida att tyget tillverkades vid klädesmanufakturer-
/hantverkare i Stockholm. Samtidigt förekom tillverkning av boy under perioden 
1720–1740 även hos andra manufakturer vilka hade privilegier för ylle. 
Dessutom beskrivs i viss litteratur att engelsk boy under 1700-talet ska ha inne-
hållet mer än ull. (Se exempelvis van der Wee H. (2003), s. 461–462.) Det sak-
nas dock belägg att det rörde sig om ett halvylle i tillgängligt material. Det är 
med viss tvekan som tyget har kategoriserats som kläde istället för ylle, särskilt 
då tullvärdet per aln är betydligt lägre än de normala klädena har och då tyget i 
tulltaxorna stod under posten tyger av ull och ej under kläde. Möjligen beror 
denna skillnad på att den importerad boy baserades på en annan råvaruinbland-
ning än den som kom att tillverkas i Sverige i slutet av 1700-talet. 

Brandenburg kläde. Se kläde. Tyget tillverkades i Brandenburg, en nordtysk delstat. 
Bredlisk. Förekom registrerat som endera enskilt ”bredlisk” eller i kombination 

”bredlisk kläde”. Här har antagits att det som registrerades enskilt var ett ylle, 
vilket också tullvärdet per aln indikerar, medan det som registrerades i kombina-
tion har förts till kläde. Se bredlisk kläde under kläde. 

Brocade. Förekommer senare i stavningsvarianterna brokade och brokad. Brocade 
ska inte förväxlas med brocherade då den sistnämnda är en vävteknisk term. (Se 
vävtekniska termer: brochera.) Av namnet framgår att tyget hade en brokad-
mönstring. (Se vävtekniska termer: brokad.) Wistrand beskriver brocade som ett 
tungt siden med inflätade blommor och mönster av silke, guld och/eller silver 
(Wistrand P.G. (1912), s. 96). Tyger som endast benämns brocade importerades 
både som siden och halvsiden under perioden 1720–1738. De tyger som endast 
benämns brocade innehöll alltid guld eller silver. Efterhand kom det att bli en 
blandning av bomull och silke. Förekomsten av metalltrådar skiljer brocade från 
tyger som benämns brocherade. Beroende på om tyget importerades som siden 
eller halvsiden har det kategoriserats som siden eller ”övriga tyger”. 

Brokatell. Även benämnt brocatelle. Brokatell var ”en imitation av brokad med 
utdrygande inslag av bomull, linne el. dyl.” (Sylwan V. & Geijer A. (1931), 
s. 143). PTO klassificerar brokatell som en tyngre vävnad med upphöjda möns-
tereffekter (PTO (1957), s. 27). Tyget har kategoriserats som gruppen ”övriga 
tyger”. 

Buldan. Enligt Henschen en grov hamplärft, segelduksväv. Buldan ”[a]nvänds till 
tält, säckar, segel och sjöfolks beklädning.” (Henschen I./Frankow I. red. (1992), 
s. 176; jämför PTO (1957), s. 29). Pylkkänen beskriver buldan som ett grovt 
linne eller hamptyg som användes till segelduk (Pylkkänen R. (1970), översatt av 
Candréus C.). I Sverige ska det senare även ha varit en grov linneväv (Holger L. 
red. (1985), s. 98). Buldan finns upptaget i tulltaxorna separat och det har därför 
inte gått att få fram råvaruinnehållet via dem. Däremot såldes buldan av stadens 
linkrämare, vilket tyder på att det innehöll åtminstone en mindre mängd lin, det 
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vill säga att det var ett hel- eller halvlinne. Tyget har kategoriserats som ”övriga 
tyger” då det inte har gått att säkert avgöra om det enbart bestod av lin eller om 
det var ett halvlinne. Se även segelduk. 

Bureau. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och den 
litteratur som har använts, varför dess råvaruinnehåll är okänt. Detta tyg började 
anlända till Stockholm från 1730 och framåt. Av det höga tullvärdet per aln att 
döma tycks det varit endera ett kläde av fin kvalité alternativt ett siden eller halv-
siden. Då det inte har gått att få fram information angående råvaruinnehållet har 
kategoriserats som ”övriga tyger.” 

Bäddparkum. Benämningen på ett bomullstyg med lin till inslag och som hade rug-
gad avigsida (Henschen I./Frankow I. red. (1992), s. 177). Se vidare parkum. 

Caffa. Enligt Henschen ett plyschartat siden (Henschen I. (1960), s. 77). Enligt Ny-
berg var caffa närbesläktad till velp, det vill säga ett plyschartat ylle, med inslag 
av kamgarn eller kamelgarn (Nyberg K. (1992), s. 381). Kjellberg beskriver tyget 
som ett grovt fassionerat ”ylleplys” (Kjellberg S.T. (1943), s. 421). Pylkkänen 
beskriver caffa som ett grov mönstrad silke eller ”ylleplysch” vilket användes till 
möbler och gardiner (Pylkkänen (1970), översatt av Candréus C.). I detta arbete 
har det klassificerats som ”övriga tyger” då det i handlandes varulager respektive 
tulltaxor uppges vara ett halvylle medan det i tulltaxorna betecknas som siden 
och halvsiden. 

Calemit. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och den 
litteratur som har använts varför dess råvaruinnehåll är okänt. Tyget står heller 
inte upptaget i de tulltaxor som upprättas under perioden fram till 1739. Möjligen 
hade tyget en annan benämning inom handeln än i tulltaxorna. I detta arbete har 
det förts till gruppen ”övriga tyger”. 

Callminck/kallminck/kallmink. Senare stavad kalmink. En damast med tvinnad varp 
och enkeltrådig inslag, när det gäller callminck av ylle (Nyberg K. (1992), s. 380). 
Enligt Kjellberg spanns inslagsgarnet tjockare och var otvinnat samt hade en 
omständlig appretering. Tyget limmades efter färgningen genom att doppas i en 
lösning av pergamentspån. På de finare sorterna sveddes dessutom håren med 
upptänt brännvin och borstades med skarpa borstar för att ta bort askan, innan 
tyget varmpressades. 1747 fanns fortfarande endast en mindre tillgång av ylle-
callminck som var inhemskt producerad (Kjellberg S.T.(1943), s. 252, 421). 
Enligt Henschen var tyget randigt i klara glada färger som ofta hade avtonande 
schatteringar i de bredare ränderna och varpen nästan täckt av det täta inslaget i 
atlasbindning (Henschen I. (1960), s. 74; se också Kjellberg S.T. (1943), s. 252). 
Som ylle var det ett kamgarnstyg med färger, vävt i femskafts varpsatin eller 
med figurer i inslagskypert mot en botten i femskafts varpsatin (Stavenow-
Hidemark E. red. (1990), s. 67–69, 105, 118–119, 121–126, 129–130). Pylkkänen 
beskriver callminck som ett ylle med atlasväv vilken var enfärgad, randig eller 
var brokigt mönstrad (Pylkkänen R. (1970), översatt av Candréus C.). Enligt 
tolagsjournalerna 1720–1738 var callminck av ylle, det vill säga ett kamgarns-
tyg, men bland importen förekom också callminck av halvylle och halvsiden. 
Vanligen importerades flerfärgad, men den förekom också som ofärgad, slät och 
randig. Callminck importerades också både till enkel- och dubbelbredd. Trots att 
callminck ska ha varit en ylledamast har tyget alltid hållits åtskilt från det som 
benämns ylledamast i tulltaxor, av handelsmän och tolagsskrivare. Prisbilden på 
Stockholmsmarknaden tyder på att det fanns en prisskillnad, då callminck 
värderades alltid mer än dubbelt så mycket som ylledamast. (Se tabell II4:3, i 
kapitel II:4.) Sett till tullvärdet per aln rådde dock det motsatta förhållandet, 
vilket troligen hade att göra med att tullvärdet sattes under det stora nordiska 
kriget. I tulltaxorna jämställs callminck med yllecrepon och consent. I detta ar-
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bete har därför callminck och ylledamast betraktats som två separata vävnader. 
Callminck och ylledamast har båda kategoriserats som ylle, förutom den call-
minck som noterats som halvylle eller halvsiden vilken har bokförts som ”övriga 
tyger”. 

Camblott/camelott. Senare förekommer även stavningarna camlott/kamlott. Enligt 
Nyberg ett tätt vävt tyg där inslag och ”kättinggarn’’ (Kätting är det tyska ordet 
för varp) tvinnades före vävningen. I Europa tillverkades tyget av olika material 
(Nyberg K. (1992), s. 378). Enligt Henschen var tyget ofta randat men med släta 
eller enkelt geometriskt mönstrade inslag (Henschen I. (1960), s. 74). Kjellberg 
menar att tyget ursprungligen tillverkades av kamelhårsgarn och att det först un-
der 1700-talet tillverkades camblott som var helt av ullgarn, en blandning ull och 
kamelhår, en blandning av silke och kamelhår eller enbart av silke. Han menar 
också att det fortfarande 1747 endast fanns en mindre tillgång inhemskt produce-
rad ”yllekamlott” (Kjellberg S.T. (1943), s. 252, 422; se också Pylkkänen R. 
(1970) översatt Candréus, C.). Enligt Stavenow-Hidemark var camblott ett ylle i 
tuskaft med en randig varp (Stavenow-Hidemark E. red. (1990), s. 114–118). Det 
camblott som importerades 1720–1738 noteras ömsom som ylle, ömsom som si-
den respektive halvsiden i diverse färger. Inga randiga variationer finns registre-
rade, däremot mönstrade, röda och blå. Av den totala kvantiteten camblott som 
anlände till Stockholm under 1720-talet utgjorde ylle och halvsiden cirka två 
tredjedelar och den sista tredjedelen var av siden. Under 1730-talets början hade 
andelen siden- och halvsidencamblott minskat till hälften och vid slutet av år-
tiondet sjunkit till en tredjedel. Beroende på råvarusammansättningen har re-
spektive kvantitet klassificerats som ylle eller siden och camblott av halvsiden 
har kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Camelott. Se camblott. 
Camisoll. Importerades vanligen i form av knappar eller andra applikationer, men 

under 1720 anlände ett tyg under benämningen camisoll. Om detta var en fel-
registrering eller om tyget verkligen hade detta namn har inte gått att utreda. 
Kvantiteten uppgick endast till 52 alnar. Enligt uppgifterna ska tyget ha bestått 
av bomull. Det har därför kategoriserats som bomull. Eftersom inga ytterligare 
mängder registrerats de undersökta åren förs ingen ytterligare diskussion om 
detta tyg i kapitel I:4.  

Camlott. Se camblott. 
Camfas. Se canifas. 
Cammarduk. Senare stavat kammarduk. Enligt Geijer står för fin ”linnebatist” (Gei-

jer A. (1960/1972), s. 207). Detta stöds även av PTO som menar att det är syno-
nymt med linnekambrik, en fintrådig linnevävnad i tvåskaft (PTO (1957), s. 110). 
Dessa utsagor stämmer också väl överens med att cammarduk står i tulltaxorna 
upptagna under linne. I detta arbete har all import av kammarduk bokförts som 
linne.  

Canfas. Se canifas. 
Canifas/cannifas/camfas. Finns även i litteratur benämnt under stavningsvarianterna 

canfas, senare kanfas/kanvas. Ett grovt tuskaftsvävt tyg ursprungligen av hampa 
senare av lin eller bomull (Henschen I./ Frankow I. red (1992), s. 177; PTO 
(1957), s. 111 kanfas). Tyget används senare som mellanlägg i exempelvis ytter-
plagg (Wiklund S. (1984), s. 247). Pylkkänen skriver att ”canfas” tillverkades av 
hampa, jute, lin eller bomull som vävdes som grov gles säckväv vilket användes 
som styvnad i kläder (Pylkkänen (1970), översatt av Candréus C. Se också PTO 
(1957), s. 111). Tyget importerades främst som bomull men förekom också som 
linne. I tulltaxorna återfinns canifas under huvudrubrikerna linne och halvlinne. 
Tyget har därför kategoriserats som bomull respektive linne. 
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Carteck/cartek. Senare stavat karteck. Enligt Pylkkänen en sorts taft, siden, som 
användes till att fodra kläder men också till flaggor (Pylkkänen (1970), översatt 
av Candréus C.). Forsell beskriver också att det var ett slags siden (Forsell 
(1875) del 2 s. 15). Carteck förekom som ett tyg i siden eller linne eller till och 
med ull enligt dåtidens tulltaxor. Den carteck som anlände till Stockholm under 
perioden 1720–1738 bestod till största del av ull medan något siden har aldrig 
återfunnits; däremot förekommer carteck av linne. Något halvlinne har dock inte 
återfunnits bland importen. Tyget har därför kategoriserats som ylle respektive 
linne.  

Casseltyg. Det saknas helt information om detta tyg i den litteratur och samtliga 
referensverk som har använts, varför råvaruinnehållet är okänt. Synnerberg be-
skriver under kläde att det i början av 1800-talet importerades casselkläden och -
tyger från Hessen, möjligen var casseltyg en form av ylle (Synnerberg L.N. 
(1815), del ett, s. 181). Tyget saknas också i tulltaxorna. Då råvaruinnehållet är 
okänt har det kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Cassian/cassiant. Senare stavat kassian. Ett tyg med tryckt mönster, oftast ylle som 
trycktes i Sverige. Begreppet cassian står enligt Frankow för ”dels själva tyget, 
dels den färdiga varan.” Då Kjellberg uppger att det bara förekom små mängder 
bland ”estoffväverierna” menar Henschen/Frankow att det ”måste nästan betyda 
att det framför allt var den till tryckning avsedda varan som kallades cassian och 
flera slag stoffer med olika namn trycktes med vals.” (Henschen I./Frankow I 
red. (1992), s. 159, 176). Inger Estham beskriver den ”kassian” som användes 
som tapet eller väggspänning vid Ängsö slott. Den ska ha varit en linnelärft med 
pressad dekor i svag relief, där ”de utsparade figurerna avtecknar sig med sken-
bart mörkare färg” mot en blankbehandlad, hårt pressad bottenyta. Hon menar att 
cassian kan ses som en imitation av sidendamast. I detta fall hade tyget mönster 
av blomrankor och en ansats till ett rokokoornament. Estham beskriver också att 
tapeten ska ha varit uppsatta under slutet av 1740-talet (RÄ: Estham I. (1965) 
ATA: Pietas nr. 4585). Importen av cassian varierade dock angående om det var 
ett ylletyg eller annat material. Cassian kunde också vara tillverkat i halvsiden. 
Det importerades både som tryckt och otryckt. I tulltaxorna återfinns cassianter 
under ylle och halvylle. Tyget har kategoriserats som ylle respektive bokförts 
under ”övriga tyger”. 

Castor. Enligt Ekstrand står castor för ordet ”bäver” (Ekstrand G. (1991), s. 171). 
Margareta Ridderstedt (20/6 2007) misstänker att castor utan tilläggsnamn kan 
ha varit tyget ”felb” som användes till brämen i hattar. I tulltaxorna står castor 
som tyg, ibland med suffixet kläde, polamit och droijett, vilket knappast borde 
kunna förknippas med bäverpäls. Dessutom mättes det skinn och läder som im-
porterades i andra mått än vävnader och kan därför enkelt hållas isär. I PTO be-
skrivs ”kastorgarn” som ett poröst kamgarn av grov ull (PTO (1957), s. 116). I 
tulltaxorna står castor upptaget under posten tyger av ull. Det har därför katego-
riserats som ylle, då tilläggsnamnet saknats.  

Castor droijetter. Står liksom castor upptagna i tulltaxorna som ett ylle. Tyget har 
därför kategoriserats som ylle. I övrigt, se castor. 

Castor med följeorden kläde och polamit. Se under kläde respektive polamit (poli-
mit) samt castor. Castor kläde tillverkades i Holland. 

Cattun. Senare stavat kattun. Betecknar ett enfärgat eller tryckt bomullstyg (Hen-
schen I. (1960)). Cattun var egentligen en bomullslärft (se lärft) men åtskildes 
alltid från annan bomullslärft i både tulltaxor och tolagsjournalerna likväl som i 
annat källmaterial. Tyget förekom i kvalitetsintervallet från grov till fin och im-
porterades vanligen otryckt. De förekom såväl enfärgade som målade och tryckta 
i importen. Tyget är kategoriserat som bomull. (Se också kapitel I:4.) 
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Chagrin. Enligt Kjellberg ett slags taft, med en kornig yta på översidan (Kjellberg 
S.T. (1943), s. 423). Enligt Synnerberg användes tyget till foder, gardiner etc. 
(Synnerberg L. N. (1815), del 1, s. 73). Den chagrin som anlände till Stockholm 
definierades alltid som siden i tolagsjournalerna. Tyget har därför kategoriserats 
som siden. 

Chalon/chalong. Ett treskaftat ylle vävt med kypertbindning, av tät och fin ”kvalité” 
(Nyberg K. (1991) s. 377). Enligt Kjellberg var chalong finare än rask och gjor-
des av fin ull som valkades. Det lades i en balja som innehöll såpa, pottaska och 
varmvatten. Därefter spolades väven med varmt och kallt vatten innan det 
sträcktes mot en cylindrisk konroj (ett hett järn) för att minska krympningen och 
för att bli glänsande. 1747 fanns fortfarande endast en mindre tillgång av ylle 
chalong som var inhemskt producerade (Kjellberg S.T. (1943), s. 252, 416, 423). 
Wistrand beskriver chalon som ett enfärgat kyprat kamullstyg med en glänsande 
rätsida. Tyget användes till foder, förkläden eller kjolar etc. (Wistrand P.G. 
(1912), s. 96). I Ahlbergers och Lundqvists förteckning uppges att tyget ska ha 
haft en glättad yta och använts som fodertyg (Alhberger C. & Lundqvist P. 
(2007), s. 160; se också Synnerberg L.N. (1815), del 1, s. 74). Enligt Candréus 
var det ett ylle som var valkat och pressat tills det fick en blank yta, en vävnad 
som fått sitt namn efter byn Chalon i Frankrike. Det ska framförallt under 1600- 
och 1700-tal ha använts till teaterdräkter (Candréus C. (2008), kommande av-
handling). Tyget återfinns också som ett ylle i tolagsjournalerna och tulltaxor. 
Det har alltså kategoriserats som ylle. 

Charli. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och den 
litteratur som har använts, varför råvaruinnehållet är okänt. Däremot beskriver 
Candréus ett tyg som benämns chaly. Möjligen är Charli endast en avvikande 
stavning på chaly. I sådana fall är det ett slags ”uld-foylard”, en form av ylle 
(Candréus C. (2008), kommande avhandling). Då det dock finns en betydande 
osäkerhet i tolkningen har tyget kategoriserats som ”övriga tyger” istället för un-
der ylle. 

Chattang/chattång. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk 
och den litteratur som använts, varför råvaruinnehållet är okänt. Möjligen var det 
en variant på stavning av chalong. (Idag finns på marknaden ett siden och halv-
siden som benämns chattong från Thailand och det är troligt att det kan ha varit 
ett liknande tyg.) Tyget importerades endast 1720 och volymen var endast 240 
alnar och påverkar därför inte resultatet. I detta arbete har tyget därför kategori-
serats som ”övriga tyger”. 

Chintz. Ett finare rosigt kattun, det vill säga bomullstyg; se cattun. Chintz står 
egentligen för brokig. Det var först senare som ordet internationellt kom att stå 
för ett ”genom vaxbehandling glättad kattun” (Geijer A. (1960/1972), s. 244; 
PTO (1957), s. 34). Enligt Stråle ska tyget Indian chintz/sitz ha tillverkats vid 
Alingsåsverket under perioden (Stråle G. H. (1884), s. 111–114, 186–94). I to-
lagsjournalerna under perioden 1720–1738 förekommer chintz endera i kombi-
nation med halvsiden eller som ospecificerat. De tyger som anlände 
ospecificerade har kategoriserats som bomull. Däremot de som registrerades som 
halvsiden har kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Colchisterboy. Se boy. Tyget tillverkades troligen i Colchester. 
Consent. Kallas även polemit och quinett. Se polemit, qvinetter/kvinetter samt call-

minck. 
Conunt tryckt. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk som 

använts under arbetets gång varför råvaruinnehållet är okänt. Troligen var conunt 
ett bomullstyg då tullvärdet per aln tyder på detta. Tyget saknas dock i de tull-
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taxor som upprättades under perioden och har därför kategoriserats som ”övriga 
tyger”. 

Cordontaft/kårdentafft. Enligt Ekstrand ett grövre ripsliknande siden (Ekstrand G. 
(1991), s. 171). Tyget har kategoriserats som siden. 

Crêpe. Tyger med benämningen crêpe/crepe var ursprungligen av silke (Wiklund S. 
(1984), s. 243). Enligt Synnerberg var krepon, krepun och krepp benämningar 
för ett lätt lärftvävt ylle som användes till kläder. Han hänvisar också till att det 
kom silkeskrepon från Ostindien (Synnerberg L.N. (1815), del 1, s. 189). Se re-
spektive tilläggsnamn. 

Crëpe Dalier. Var en särskild vävnad, och enligt tulltaxorna var det ett tyg av halv-
siden. I detta arbete har tyget kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Crepé flor/florcrepe. Enligt Candréus var ”crêpe” flor ett lätt, genomskinligt och 
veckat tyg som vävdes av de finaste silkestrådarna (Candréus C. (2008), kom-
mande avhandling). Att det var ett siden överensstämmer också med uppgifter i 
källorna under perioden 1720–1740. Tyget har bokförts som ett siden. 

Crepon/krepon/krepong. Enligt Hellqvist det franska ordet för kräpp (tyska Krepp) 
som står för krusig, men kan också härledas till att krepera, det vill säga vecka, 
och stod därför för ett slags krusigt tyg (Hellqvist E. (1922/1999), s. 508, 519). 
Enligt Kjellberg var detta tyg en lätt tuskaftad väv av ull (Kjellberg S.T.(1943), 
s. 423). Pylkkänen beskriver crepon (crespon) som ett tuskaftat tunt tyg och att 
svart crepon användes till sorgkläder (Pylkkänen R. (1970), översatt av Candréus 
C.). I PTO beskrivs däremot ”krepong” som en tunn tuskaftad bomullsvävnad 
(PTO (1957), s. 127). Den crepon som importerades till Stockholm fram till 
1730-talets mitt var tillverkad både i siden, halvsiden och av ull. Cirka 40 pro-
cent av den totala kvantiteten under 1720-talet utgjordes av siden och halvsiden, 
strax under en femtedel 1730 samt cirka sex procent 1738. Medan siden och 
halvsiden anlände från Lübeck, kom yllecrepon från Amsterdam. Tyget har ka-
tegoriserats utifrån hur respektive tyg har registrerats i tolagsjournalerna och 
halvsiden under ”övriga tyger”. Jämför crêpe. 

Cronrask. Se kronrask och rask. 
Damask. Se damast. 
Damast/damask. I svenskan används namnet damast och damask parallellt som i 

övriga nordiska språk under tidig modern tid. Detta beror troligen på att i engels-
kan används ordet damask medan i tyskan Damast. Den tidiga benämningen 
damask ska därför inte förväxlas med 1800-talets damask som då syftar på ett 
klädesplagg. Enligt Wollin är damast ursprungligen ett tungt siden med invävt 
mönster i taft på ”satängbotten”. Ordet avser numera den teknik som används för 
att omväxlande ge varp- och inslagseffekter hos en enfärgad vävnad (Wollin I-B. 
(1993), s. 232). Enligt Strömberg, Geijer, Hald och Hoffman är det vanligast att 
mönstret är i inslagsattin och botten i varpsatin (Strömberg, Geijer, Hald, Hoff-
man (1974), s. 14). Jämför sattin. Damast var ursprungligen en benämning på det 
siden som kom från Damaskus i Syrien. De båda ytorna i matt och blankt kon-
trasterar varandra. Tyget bildas genom omväxlingar av två bindningar, varav den 
ena är atlas eller atlasliknande kypert och tyget är ofta enfärgat (Sylwan V. & 
Geijer A. (1931), s. 81, 143). Ylledamast var ett kamgarnstyg i femskafts ”satin” 
(Stavenow-Hidemark E. red. (1990), s. 131). Damast/damask tillverkades i Flan-
dern, Holland, Frankrike, Schlesien och Sachsen (Henschen I. (1960), s. 95). I 
Sverige skiljer man på damast och dräll (damastdräll). Damast står då för ”en 
stormönstrig vävnad med fri teckning, medan dräll (damastdräll) betecknar geo-
metriska mönster, vanligen med en relativt liten mönsterrapport.” (Geijer A. 
(1960/1972), s. 72). Enligt Stavenow-Hidemark var sidendamast vävd i fem-
skafts satin (Stavenow-Hidemark E. red. (1990), s. 151). Tyger av damast avser 
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en viss teknik som kan utföras i olika material och med olika bindningar, vanli-
gen i 5- eller 8-skaft, såsom Margareta Ridderstedt påpekar (Ridderstedt M. 
(20/6 2007)). Den damast som importerades till Stockholm 1720–1738 var till-
verkad av lin, ull eller silke alternativt en blandning av silke och vanligtivis 
bomull. Det importerades också till Stockholm 1720–1738 ostindisk damast, vil-
ken var tillverkad i samtliga nämnda material utom linne. Damast har i avhand-
lingen kategoriserats utifrån sitt tillhörande prefix, det vill säga utifrån respektive 
tygs råvaruinnehåll. Undantagna är damast som i källmaterialet specificerats som 
halvsiden och ostindisk damast som var ospecificerad till sitt material; dessa har 
kategoriserats som ”övriga tyger”. Orsaken till att den ospecificerade kategorise-
rats i ”övriga tyger” har att göra med att den hade samma tullvärde per aln som 
den i halvsiden. För ylledamast, se även callminck. 

Damastdräll. En finare dräll med satinbindning (Henschen I. (1960), s. 94). Se även 
damast och dräll. Den damastdräll som anlände till Stockholm var alltid av lin 
och tyget har därför kategoriserats som linne. 

Danziger/Dantzig lärft och jagg. Se lärft respektive jagg. Tyg som tillverkades i 
Danzigregionen. 

Dantziger tyg. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och 
den litteratur som använts under arbetets gång varför råvaruinnehållet egentligen 
är okänt Att det rör sig om tyg som tillverkades i Danzigregionen framgår av 
namnet. I detta arbete har dock antagits att dantziger tyg var detsamma som 
dantziger ylletyg (se nedan), det vill säga ett ylle. I tulltaxorna anges endast 
dantziger ylletyg och då under posten tyger av ull. Tyget har därför kategorise-
rats som ylle. 

Dantziger ylletyg. Är såsom namnet beskriver ett ylletyg. Troligen var det någon 
form av enklare ylle, dock inte lärft. Tyget har kategoriserats som ylle. 

Drojas. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och den 
litteratur som använts under arbetets gång varför råvaruinnehållet är okänt. Av 
tullvärdet per aln att döma tycks tyget varit ett jämförelsevis enklare ylle eller 
linne. Tyget saknas också i tulltaxornas specifikationer. I detta arbete har tyget 
kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Drape/trap. Se nedan under respektive tilläggsnamn. I PTO beskrivs drapé generellt 
som ett lätt enfärgat och ruggat ylle av hög kvalité som liknar foulé och vilket 
användes till frack och smoking (PTO (1957), s. 45).  

Drape de Chair. Enligt tulltaxorna ett tyg av ylle. Tyget har därför kategoriserats 
som ylle. 

Drape de corps. Enligt tulltaxorna ett tyg av ylle. Tyget har därför kategoriserats 
som ylle. 

Drap de Dames. Enligt Synnerberg ett lurvigt klädesaktigt tyg (Synnerberg L.N. 
(1815), s. 107). Detta motsägs dock av den jämförelsevis höga nivån på tullvär-
det per aln 1720–1738 samt att det ofta uppgavs vara av siden. I detta arbete har 
Drape de Dames som registrerats som ett siden kategoriserats som siden, medan 
Trap de Dames och ospecificerad Drape de Dames har kategoriserats som kläde. 

Drap de Homme/Hommes. Enligt Synnerberg ett klädesaktigt tyg (Synnerberg L. N. 
(1815), del 1, s. 107). Detta är dock inte samstämmigt med nivån på tullvärdet 
per aln 1720–1738. I tulltaxorna återfinns tyget både under rubriken kläde och 
siden och det som importerades motsvarade ett tullvärde överensstämmande med 
nivån för siden. I detta arbete har tyget kategoriserats som siden 

Drap d’or var. Enligt Sylwan & Geijer ett siden (Sylwan V. & Geijer A. (1931), 
s. 101). Enligt Synnerberg innehåller Drap d’or silver- eller guldtrådar (Synnerberg 
L.N. (1815), del ett, s. 107). Importen till Stockholm under perioden 1720–1738 
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tycks dock ha saknat sådant. Guld- och silvervikten markerades alltid i 
bokföringen. I detta arbete har tyget kategoriserats som siden. 

Drap de Rager. Troligen ett siden. I detta arbete har tyget antagits varit ett siden, 
dels på grund av det höga tullvärdet per aln, dels på grund av att det innehöll 
guldtrådar. Tyget har därmed kategoriserats som siden. 

Drape de Rochers. Var registrerat i tolagsjournalerna som halvsiden. Det har därför 
kategoriserats som gruppen ”övriga tyger”. 

Drape kläde. Se kläde. Drape kläde var ett av det drap som anlände vilket enbart har 
betraktats som annat än siden eller halvsiden. Tullvärdet per aln är också betyd-
ligt lägre än för de övriga sorter med prefixet drap/drape. Då suffixet kläde finns 
med har tyget kategoriserats som kläde. 

Droijet/Droijett yllna. Enligt tulltaxorna ett tyg av ylle. Tyget har därför kategorise-
rats som ylle. 

Droguet. Se drougett. 
Drougett. Senare även stavat droguet/droguett/drougett. Enligt Sylwan och Geijer ett 

tyg av siden i samma prisläge som ras de Sicile (Sylwan V. & Geijer A. (1931), 
s. 137; se också Nyström, P. (1955), s. 171 f.; jämför PTO (1957), s. 46). Drou-
gett karakteriserades av tuskaftsbotten med varpflotteringar (Stavenow-
Hidemark E. red. (1990), s. 165). Enligt Henschen ska drougett också ha till-
verkats i ylle och halvsiden. ”Ylledrougett” hade en botten i tuskaft där ”små 
blommönster bildades av flotterande inslagstråd.” ”Sidendrougett” däremot var 
ofta enfärgad (Henschen I. (1960), s. 74, 83). Enligt Kjellberg var tyget av ull 
och lin eller enbart ull då de tillverkades i Sverige. De utländska däremot var of-
tast av silke eller halvsiden (silke och ull). Den engelska med hög appretur och 
glans kallades floretter. De klädesaktiga vävnaderna ska ha varit ”i tuskaft och 
kypert, stampade överskurna, men ofta med någon ludd.” (Kjellberg S.T. (1943), 
s. 423–424; jämför Nyberg, K. (1992), s. 380). Pylkkänen beskriver drougett 
(”droyet”) som ett varpmönstrat blommigt siden eller ylle och att tyget i engels-
kan ska ha benämnts florett (Pylkkänen (1970), översatt av Candréus C.). Syn-
nerberg beskriver att drougett var ett klädesaktigt tyg (Tuchartige Zeuge), det vill 
säga ett ylle som har en klädeskaraktär, men är inte ett kläde (Synnerberg L. N. 
(1815), s. 182). År 1720 anlände drougett som kraftigt avvek sett till tullvärdet 
per aln då detta låg i nivå med enklare ylle, medan övriga låg i nivå med 
armsiden, det vill säga betydligt högre. Här kan det misstänkas att dessa billiga 
partier drougett egentligen var framställda i någon annan råvara än silke, möjli-
gen ylle eller halvsiden. Den halvsidendrougett som importerades under perioden 
hade dock ett högre tullvärde per aln. Det har dock inte varit möjligt att komma 
längre i analysen. Tyget, så även detta parti av drougett, har fått kategoriseras 
som halvsiden. Importen av dessa ”billigare” varianter som anlände från Lübeck 
upphörde redan 1727. I detta arbete har sammanfattningsvis drougett kategorise-
rats som siden då detta framgått av prefixet, medan den ospecificerade kategori-
serats som ”övriga tyger” tillsammans med den som uppenbart var av halvsiden.  

Dräll. ”[D]els en benämning på en vävnad mönstrad genom olika brytningar av 
kyper…dels en damastvävnad med geometriskt mönster.” (Sylwan V. & Geijer 
A. (1931), s. 143; PTO (1957), s. 46). Det förekom även så kallad halvylledräll 
(Henschen I. (1960), s. 61). Enligt Ekenmark är den enklaste ”façonerade” dräl-
len vävd i åtta skaft medan tätare dräll med tydligare ”façoner” vävs i tio skaft 
(Ekenmark M.C. (1884/1984), s. 4, 7). Margareta Ridderstedt påpekar att man 
bör skilja mellan kypertdräll och damastdräll som är vävda i ”satin” (Ridderstedt 
M. (20/6 2007)). Se vidare om skillnad mellan damast och dräll under damast. 
Den dräll som anlände till Stockholm under perioden 1720–1738 var alltid av lin 
och tyget har därför kategoriserats som linne. 
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Durantz/duranz. Senare stavat durance och durans. Troligen samma eller likartat 
med det tyg som Synnerberg och Kjellberg benämner durances. Kjellberg menar 
också att durantz ibland benämns ”kallmink” (Synnerberg L.N. (1815), del ett, 
s. 109; Kjellberg S.T. (1943), s. 424). Enligt tolagsjournalerna noteras durantz 
som ett ylle eller som halvsiden. Tyget anlände vanligen från England. Durantz 
har dock inte under denna tid importerats under benämningen Call-
minck/kallminck då det vid ett flertal tillfällen står noteringar i tolagsjournalen 
att ”callmincken var en durantz”. Det finns därmed uppenbarligen en skillnad 
mellan det som benämns för callminck respektive durantz, men troligen fanns 
också viss likhet mellan dessa tygsorter. I detta arbete har halvsidendurantz kate-
goriserats som ”övriga tyger”. Övriga har kategoriserats som ylle. 

Düsincken. Stavas av Kjellberg som dusinken och var enligt honom ett ylle (Kjell-
berg S.T.(1943), s. 247). Det förekom också under denna period förutom dü-
sincken från Östersjöregionen även att mindre mängder (under 50 alnar) spansk 
düsincken anlände. Tulltaxorna uppger också tyget under ”tyger av ull” och där-
för har tyget kategoriserats som ylle. 

Dwälk/dwelk/dwellck. Enligt Henschen en grov löst lärft vilken även kallad ”Glants 
lärft” (Henschen I./Frankow I. red. (1992), s. 178). Stråle beskriver också dwälk 
som ett linne (Stråle G.H. (1884), s. 7). Pylkkänen beskriver dwelk som ett grovt 
linne vilket användes till att fodra kläder (Pylkkänen (1970), översatt av Cand-
réus C.). Deras beskrivning överensstämmer väl med den information som finns i 
tulltaxor och bouppteckningar. Tyget har därför i detta arbete kategoriserats som 
linne. 

Efsing/äfsing. Motsvarar tyskans Troddel, engelskans trums. Den ovävda delen av 
varpen som bildar en frans i början och slutet av vävnaden när vävningen slut-
förts (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 101). Den efsing som impor-
terades var därmed själva fransarna som hade klippts bort och såldes separat. 
Därför har efsing kategoriserats i detta arbete som kläder & sybehör. 

England kläde och sarge. Se kläde respektive sarge. Tyget var tillverkat i England. 
Engelsk läder. Enligt Henschen ”ett bomullstyg med tråd/ troligen avses lintråd/ till 

varp” (Henschen I./Frankow I red. (1992), s. 177). Enligt Synnerberg kallas stark 
engelsk bomullssattinett för engelskt läder (Synnerberg L.N. (1815), s. 112; jäm-
för PTO (1957), s. 53, engelskt läder och engelskt skinn). Enligt Henschen inne-
höll tyget en blandning av bomull och linne vilket är samstämmigt med att det 
ibland beskrivs som halvlinne såväl i tolagsjournalerna som i linkrämarnas va-
rulager. I föreliggande arbete har tyget kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Engelskt ylletyg. Enligt Stavenow-Hidemark ett rutigt kamgarnstyg i kypert (Stave-
now-Hidemark E. red. (1990), s. 138). Benämningen förekommer för första 
gången i tolagsjournalerna 1730. Möjligen omfattas även skotska (vilka var ru-
tiga eller randiga) och irländska ylletyger i detta begrepp. Om tyget som anlände 
under perioden verkligen var rutigt är dock mer osäkert då inget sådant var note-
rat. Däremot anges ofta att det skotska yllet var rutat. Då det i tulltaxorna står 
under posten tyger av ull har tyget kategoriserats som ylle. 

Erdertyg/erdentyg. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk 
och den litteratur som använts, varför råvaruinnehållet är okänt. Tyget anlände 
från Stettin under början av 1720-talet. Då det benämns för tyg och inte lärft 
tycks det såsom i fallet med bomullstyg ha rört sig om ett mer avancerat tyg, 
möjligen kypert. Då råvaruinnehållet är okänt har tyget i detta arbete kategorise-
rats som ”övriga tyger”. 

Estamin. Senare stavat etamin. Ett tvåskaftsvävt ylle, men förekom också som halv- 
eller helsiden. Enligt Kjellberg appreterades estamin som baracanerna över en 
koleld och tvättades med grönsåpa. Det sträcktes över glöden och rullades på 
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vals innan det kokades och blöttes i kallt vatten. Slutligen färgades tyget. (Kjell-
berg S.T. (1943), s. 424; jämför PTO (1957), s. 55; Nyberg K. (1992) s. 378 samt 
not 48 där. Prov 3p 11 d i Berchska samlingen, ”Demi estamet de Dreux”, som 
är ett ylle i tuskaft med ruggad yta, stöder antagandet att estamin och ”etamin” 
ska ses som synonymer.) Det som importerades till Stockholm under perioden 
var dock tillverkat av halv- eller helsiden utom den franska och holländska est-
aminen som var av ylle. I tulltaxorna förekommer också dessa olika varianter. 
Tyget har kategoriserats som ylle då det inte registrerats som ett halv- eller hel-
siden, tullvärdet per enhet överensstämmer med tulltaxans uppgifter för ylle-
estamin. Om det importerade tygets värde överensstämmer med tullvärdet per 
aln för siden har det kategoriserats som siden, medan halvsiden har bökförts som 
”övriga tyger”. 

Estoff. Kommer ifrån tyskan för vävnad/tyg. Enligt Henschen hade många estoffer 
mönster som liknade linnedamast eller sidentygernas teckning, ljusa effekter mot 
mörk botten osymmetrisk men med viss symmetrisk uppbyggnad. De damast-
liknande kallades enligt henne senare för satin (Henschen I. (1960), s. 73–74). 
Det tyg som benämns estoff (vilken möjligen var en variant av det som benämns 
êtoffe vilket finns efter 1738) var under perioden 1720–1738 ett fint ylle med en 
speciell karaktär, vilken tyvärr förefaller vara okänd. Tydligt är dock att tyget var 
annorlunda jämfört med vanliga ”yllestoffer” då estoff alltid registrerades separat 
i källmaterialet. Dessutom var tyget flerfärgat och innehöll i stort sett alltid me-
talltråd av silver eller guld. I detta arbete har tyget kategoriserats som ylle. Be-
greppt stoff kom senare under 1700-talet i Sverige att bli en samlande 
benämning på allt slags ylle med varp av kamullsgarn (Kjellberg S.T. (1943), 
s. 257, 409; Nyberg, K. (1992), s. 38, 374 f.). 

Etamin. Se estamin. 
Everlasting. Ska ha varit ett damastaktigt tjockt ylle med mönster som låg högt utan 

att trådarna skurits upp. Tyget går också under benämningen oskuret sammet 
(Kjellberg S.T. (1943), s. 424; se också Orrelius M. (1797)). Enligt Stvenow-
Hidemark var everlasting ett fyrskaftig krypertväv kamgarnstyg med varp- och 
inslagseffekt (Stavenow-Hidemark, E. red. (1990), s. 127; jämför Nyberg K. 
(1992), s. 383). Uppgifter om everlasting saknas i tulltaxorna men har klassifice-
rats i enlighet med tidigare forskning som ylle. Se också oskuret sammet och 
sammet. 

Felp. Se velp. 
Fingerling. Anlände ofta som band men också som tyg vilket framgår av noteringar i 

tolagsjournalerna att det rör sig om ”tygstycken”. I det förstnämnda fallet ingår 
dessa under kategorin kläder& sybehör. Det saknas helt information om detta tyg 
i samtlig referenslitteratur som använts under arbetets gång. Tyget återfinns i 
tulltaxorna under posten linne och därför förts till linne.  

Firlood. Senare stavat fyrlod. Enligt Kjellberg hörde fyrlod till den enklaste formen 
av grovt kläde enligt en utsaga från 1761 (Kjellberg S.T. (1943), s. 337). Firlood 
separerades dock under denna period i tolagsjournaler och tulltaxor från kläde. 
Medan firlood kläde står upptagen under posten kläde återfinns firlood under 
ylle. Tyget har därför kategoriseriats som ylle. Se även firlood kläde under kläde. 

Firlood kläde. Se kläde.  
Firtrå. I detta arbete har firtrå och fyrtråd antagits varit samma tyg och att de olika 

stavningarna berodde på regionala uttalskillnader. Båda varianterna förekom i 
tolagsjournalerna men också i bouppteckningar. Fyrtråd var enligt Henschen ett 
tryckt ylle, alternativt gjort av linvarp, med ullinslag, inslagsrips och valkat 
(Henschen I./Frankow I. red (1992), s. 176). Firtrå återfinns dock endast som 
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halvylle. Då tyget innehöll en blandning av ylle och någon annan råvara har ty-
get kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Flaggduk. Ett glest tvåskaftsvävt ylle (Nyberg K. (1992), s. 379). Kjellberg beskri-
ver flaggduk som ett lätt och glest ovalkat ylle (Kjellberg S.T. (1943), s. 425). 
Flaggduk är i tulltaxorna bokfört som tyger av ull, vilket är samstämmigt med re-
ferensverkens utsagor, och har därför kategoriserats som ylle. 

Flanell. Ett klädesliknande ylle i tu- eller treskaftad kypert (Nyberg K. (1992), 
s. 383). Enligt Kjellberg vävdes vanligen tyget med varpen av kamull och inslag 
av kardull men kunde också ha bomull endera som inslags- eller varpgarn. Fla-
nell kunde ges en lätt valkning och vara endera ruggad eller slät. Slät flanell an-
vändes vid tryck och benämndes då för golgast (Kjellberg S.T. (1943), s. 424; 
jämför PTO (1957), s. 65). Möjligen var flanell ett halvylle såsom Kjellberg be-
skriver tyget, men i de källor som använts anges det som ett ylle. Även om det 
ska ha varit ett klädesliknande ylle har det i detta arbete kategoriserats som ylle 
då det i tulltaxorna bokförs under posten tyger av ull. 

Fledding. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga verk som använts 
under arbetets gång. Det uppges i tolagsjournalerna och tulltaxor att fledding var 
ett linne. Tyget har därför kategoriserats som linne. Däremot fleding med pre-
fixet fris, frisfledding, som också anlände har kategoriserats som ylle. Se fris. 

Flies/flys. En benämning i tolagsjournalerna på ett tyg som inte förekommer vare sig 
i referensvverk eller i den litteraturen som har använts. Tolagsjournalernas bok-
föring och tulltaxornas information visar att tyget var antingen ett siden eller 
halvsiden. Det har kategoriserats som siden respektive som ”övriga tyger” om 
det var halvsiden. 

Flor. Se floor gagie/gage. 
Floor gagie/gage. Beskrivs av Pylkkänen som ett slöjtyg (Pylkkänen R. (1970), 

översatt av Candréus C.). Candréus kompletterar med att det var ett tunt genom-
skinnligt nätaktigt tyg, där varp och inslag tydligt är åtskilda från varandra. Det 
var besläktat med gaze och musselin. Tyget kunde vara av silke, bomull eller en 
blandning av dessa råvaror (Candréus C. (2008), kommande avhandling). Det 
som benämns floor utan suffix i importstatistiken var alltid konfektion, främst 
band eller näsdukar, och har därför kategoriserats som kläder & sybehör. Där-
emot var det som i tolagsjournalerna benämns floor gagie/gage ett tyg och har 
bokförts i kategorin ”övriga tyger” då råvaruinnehållet är okänt. 

Florett. Enligt Kjellberg ett satinliknande, rikt mönstrat ylle. Mönstren bildas geo-
nom att kontrastera kypertbundna partier med lärftbundna (Kjellberg S.T. 
(1943), s. 425). Stavenow-Hidemark beskriver att florett står för kamgarnstyger 
med en lätt glättad yta som vävdes med ett flertal bindningstekniker (Stavenow-
Hidemark E. red. (1990), s. 113–114). Enligt Synnerberg benämndes det vid 
1800-talets början också som rosigt ylle (Synnerberg L.N. (1815), del 1, s. 120). 
Enligt Kjellberg och Pylkkänen ska engelsk drougett ha kallats för floretter under 
1700-talet (Kjellberg S.T. (1943), s. 423; Pylkkänen R. (1970), översatt av Cand-
réus C.). Jämför flottera, floretten, floretten med tilläggsordet bordlind, drougett 
samt trip. I tulltaxor står tyget bokfört under rubriken tyger av ull och har därför 
kategoriserats som ylle. 

Floretten. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och den 
litteratur som använts. I tolagsjournalerna och/eller tulltaxorna var tyget floretten 
registrerat som linne. Vanligen anlände det i form av band i diverse bredder. I de 
fall då det saknats information angående varuslag och att tullvärdet per aln var 
högre än för band, har jag utgått från att man med floretten avsåg ett tyg. Möjli-
gen var det en variant på floretter, det vill säga pluralformen av florett eller så 
kallad floretten trip. I de fall som floretten redovisas utan närmare specifikation 
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har det kategoriserats som linne enligt principerna för registreringen i tulltax-
orna. Se även floretten med tilläggsordet bordlind, drougett och tripp samt flo-
rett. 

Floretten bordlind/bordlinne. Ett tyg som det helt saknas information om i samtliga 
referensverk som använts. Tyget noteras i tolagsjournaler och tulltaxor som 
linne. Möjligen var det här fråga om en variant av florett fast av lin istället för 
ylle. Av andra källor som bouppteckningar etc. tycks tyget använts som infäll-
ning i bland annat kläder. Tyget har i detta arbete kategoriserats som linne. Se 
även bordslind samt florett, floretten med tilläggsordet drougett eller tripp. 

Floretten drougett. Enligt Pylkkänen ska ”droyet” vara ett varpmönstrat blommigt 
siden eller ylle som i engelskan benämndes florett under 1600-talet (Pylkkänen 
(1970), översatt av Candréus C.). Det är därför rimligt att anta att floretten drou-
gett var samma typ av tyg också under denna period, särskilt då det anlände från 
England. Se vidare drougett. Då råvaran är okänd har det kategoriserats som ”öv-
riga tyger”. 

Floretten trip. Enligt Kjellberg finns medtaget i ett kungligt brev till kommersekol-
legium 1667, där franska tyger skulle tas upp i tulltaxan (Kjellberg S.T. (1943), 
s. 410). Det är ett tyg som beskrivs av Pylkkänen som ett ovalkat blommigt ylle 
med atlas eller damastbindning. Det tillverkades också av silke (Pylkkänen R. 
(1970), översatt av Candréus C.). Tyget står upptaget i tulltaxorna som ylle och 
linne. Tullvärdet överensstämmer med ylle och det har därför kategoriserats som 
sådant. 

Foderboj/foderboy/foderboij. Se boy. 
Foderparkum. Se parkum. 
Foder sammet. Senare stavad fodersammet. Se sammet. 
Fodertaft. Motsvarar tyskans Zindeltaffent. Det tunnaste av alla tafttyger (Synner-

berg L.N. (1815), s. 163). Till Stockholm anlände fodertaft i form av halvsiden 
under perioden. Det har därför kategoriserats som ”övriga tyger”. Se även taft 
och sindel. 

Fransk camfas, estamin, lärft och sage. Se under canifas, estamin, lärft respektive 
sarge. Tyg från Frankrike.  

Fris/fries. Enligt Savary de Bruslons ett ganska grovt ylle som hade ruggats på en 
sida (Savary de Bruslons (1723–1732)). Nyberg klassificerar tyget som kläde 
(Nyberg K. (1992), s. 369). Hellqvist visar att fris var ett låneord från tyskans 
Fries, holländskans vriese, engelskans frieze och franskans frise. Han menar att 
det var ett kläde med krusig lock men att termen fris också kunde stå för ett 
kläde från Frisland (senare benämnt barege efter en dalgång i södra Frankrike). 
Fris betecknar även frisernas speciella handelsartiklar, men betyder ursprungli-
gen man från Frisland (Hellqvist E. (1922/1999), del ett, s. 52, 238, 473). Pylk-
känen beskriver fris som ett grovt glest, långhårigt ylle, frislandintyg (Pylkkänen 
(1970), översatt av Candréus C.). I PTO beskrivs frisé som ett velourliknande 
ylle med lugg som bildar ränder (PTO (1957), s. 71). Under perioden 1720–1740 
förekom dock fris i varianterna ”fris”, ”ofriserad fris”, ”Fris Fledding” samt ”fris 
kläde” i tolagsjournalernas förteckningar över inkommande varor. Det tyg som 
benämns ”ofriserade fris” saknade av allt att döma den noppighet eller ruggade 
sida som det friserade tyget hade enligt flera utsagor (Savary de Bruslons 
(1723–1732) och Ahlberger C. & Lundqvist P. red.(2007), s. 160). Möjligen var 
det överskuret och därmed kan det ha förlorat ruggningen vilket i sådana fall 
skulle kunna förklara varför tyget som kallades ofriserad fris hade ett högre 
tullvärde per aln och ett högre pris i stadens bodar än den övriga fris som 
anlände. Förutom det som benämns fris kläde, vilket i föreliggande arbete har 
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kategoriserats som kläde, har de resterande varianterna av fris kategoriserats som 
ylle. 

Friserat foder boy/ foderboj. Se boy och frisade. 
Fustian. Det anlände inget tyg benämnt fustian under perioden 1720–1738. Däremot 

återfinns benämningen fortfarande i andra källor. Se vidare barchent. 
Fyrlod. Se firlood. 
Fyrlods kläde. Se kläde. 
Fyrtråd. Se firtrå. 
Gagie/gage. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk som 

använts. Möjligen är det samma tyg som benämns gaz/gaze i litteraturen, då flor 
gage (senare florgage) ska ha varit en sorts gaze. (Se flor gage.) Synnerberg be-
skriver gaze som en sorts flor (Synnerberg L.N. (1815), del ett, s. 128). Det gage 
som anlände till Stockholm var registrerat antingen som siden eller halvsiden. 
Tyget har därför kategoriserats som siden när det var registrerat som siden, me-
dan halvsiden klassificerats som ”övriga tyger”. 

Galoner. Enligt Lunsjö står galon för tätt vävda band med invävda guld- eller silver-
trådar som användes som prydnad i klädsel (Lunsjö B. (2002)). I bouppteck-
ningar beskrivs galoner som ett siden som användes till klänningar. Enligt 
Stockholms tolagsjournaler 1720–1738 var galoner att betrakta som ett tyg efter-
som bredden utesluter att detta var ämnat som band. Doktorand Mary Pousett, 
som studerar kläder under 1600-talet och senare (bland annat kläder som åter-
fanns på skeppet Kronan), beskriver att hon har observerat att de galoner som va-
rit påsydda på kläderna har varit fransiga på ena sidan vilket tyder på att bandet 
klippts ut från ett tyg (Mary Pousette (20/6 2007)) Med anledning av Pousettes 
påpekande föreföll det rimligt att klassificera galoner som tyger istället för sybe-
hör, eftersom de kan ha använts på flera olika sätt. Vad gäller råvaruslaget råder 
ingen tvekan om att det var tillverkat av silke, och galoner har därför kategorise-
rats som siden. 

Garen Roman. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och 
den litteratur litteratur som använts under arbetets gång. I detta arbete har det 
förts till färdiga textilier då det tyg som anlände hade alltid en notering att det var 
tapet. Den Garen Roman som importerats har därför klassificerats som kategorin 
andra vävnader. 

Gellertyg. Enligt Wollin en vävnad som ursprungligen kom från staden Geldern 
(Niedrdrhein-Westfalen, Tyskland) och dels var av silke, dels av lin (Wollin I-B. 
(1993), s. 233). Det som importerades klassificeras i källmaterialet som som 
halvlinne. Tyget har därför kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Gingans. Enligt Henschen ska gingans under tidigare epoker ha varit tillverkat av 
bomull och så kallat vildsilke. Senare tillverkades det av blekt lingarn och färgad 
bomull (Henschen I./Frankow I. red. (1992), s. 176). Enligt SAOB ska det ur-
sprungligen ha varit benämningen på ett ostindiskt, tätt oftast färgat bomullstyg, 
vanligen med inblandning av bast. Tyget var vävt i randiga eller rutiga (flam-
migt) mönster. Gingans ska senare också ha varit benämningen på vissa randiga 
eller rutiga tyska och franska tyger i England, närmare bestämt bomullstyg eller 
linne som ofta hade inslag av bast och silke (SAOB. (1928), gingans). Candréus 
beskriver det som ett medelfint bomullstyg och att det finaste kallades för in-
diennes (Candréus C. (2008), kommande avhandling). Det tyg som importerades 
till Stockholm under perioden var vanligen en lärft, det vill säga tuskaftsbind-
ning, enligt noteringarna i tolagsjournalerna. Enligt tulltaxans råvarubaserade in-
delningsprinciper ska gingans ha varit ett halvsiden. I detta arbete har gingans 
klassificerats som en vävnad innehållande blandade råvaror i enlighet med Hen-
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schens beskrivning av råvaruinnehållet och har därför kategoriserats som ”övriga 
tyger”.  

Glantz dvällk. Se dwälk. 
Golgast. Enligt Kjellberg benämns den flanell som var slät och användes till tyg-

tryck för golgast (Kjellberg S.T. (1943), s. 424; jämför PTO (1957), s. 87, gol-
gas). I PTO framgår att golgast kunde innehålla endera ull eller bomull, men 
såsom Kjellberg beskriver var det en mönstertryckt flanellvävnad. Det tycks fin-
nas en skillnad mellan det som benämns för golgast och golgast flanell då tull-
värdet per aln skiljer sig åt mellan dem. Möjligen var golgast otryckt när det 
anlände vilket kan förklara skillnaden. Endast en mindre andel av den golgast 
som anlände till Stockholm under perioden benämns golgast flanell, vilket skulle 
kunna tyda på att det som benämns med golgast flanell var tryckt. Se golgast fla-
nell. I detta arbete har golgast kategoriserats som ”övriga tyger” då råvaruinne-
hållet är okänt.  

Golgast flanell. Enligt Synnerberg ska den engelska och turkiska flanell som tryck-
tes benämnas ”golgas”, vilket rimligen bör vara det som i tolagjournalerna be-
nämns golgast flanell. Tyget som också tillverkades i Tyskland med flera länder 
var ett klädesaktigt ylle i tu- eller treskaftad kypert (Synnerberg L. N. (1815), del 
ett, s. 132). Enligt Kjellberg ska den flanell som var slät och användes som in-
satsvara till tygtryck ha kallats för golgast (Kejllberg S.T, (1943), s. 424). Jämför 
flanell. Även om det ska ha varit ett klädesliknande ylle har golgast flanell såsom 
övrig flanell i detta arbete kategoriserats som ylle och de bokförs också som ty-
ger av ull i tulltaxorna.  

Gripenberger (Gripenburger). Se lärft. Tyget tillverkades i Gripenberg. 
Gros de Naples. Ett siden som troligen tillverkats i Neapel. Enligt Candréus var det 

ett kraftigt sidensväv med taftaktig vävning (Candréus C. (2008) kommande av-
handling). Det kan ibland ha tillverkats även av halvsiden enligt Synnerberg 
(Synnerberg L.N., del ett, (1815), s. 135). I tulltaxorna återfinns dessa tyger 
upptagna under rubriceringen halvsiden och siden. Då importen jämförs med 
tulltaxans värde fanns det inget av det som anlände som uppgick till tullvärdet 
för siden. Tyget har därför kategoriserats som kategorin ”övriga tyger”. 

Gros de Tour. Ett omönstrat tyg i rips (se avsnittet grundläggande vävning- och 
bindningslära), som tillverkades i staden Tour, Frankrike (Sylwan V. & Geijer A. 
(1931), s. 102, 111). Tyget importerades ibland som kläde eller siden och enligt 
tulltaxorna ska halvsiden ha förekommit. Gros de Tour hade ett genomsnittligt 
tullvärde som var något lägre per aln än Gros de Naples. Siden saknas dock; se 
Gros de Naples. Tyget har därför kategoriserat endera som kläde eller som siden. 

Grof lärft (grov). Se lärft. 
Grofgrön/groffgrön/grovgrön. Även benämnt grosgrain. Enligt Pylkkänen ett silke 

eller yllerips (Pylkkänen (1970) översatt av Candréus C.). PTO karaktäriserar ty-
get som en kraftig taftliknande ripsvävnad med ojämna ränder (PTO (1957), 
s. 89). Det som benämns grofgrön i Stockholms import 1720–1738 var enligt 
tulltaxorna ett ylle och har här klassificerats så.  

Guiness. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk som an-
vänts under arbetets gång. Jag har antagit att guiness var ett bomullstyg då det 
användes vid kattuntryckning. Det kan också ha bestått av en blandning av 
bomull och lin eller silke då delar av importen hade betydligt högre tullvärde. En 
annan möjlig orsak till variationer i tullvärdet kan vara att tyget var tillverkat i 
olika områden eftersom den ena benämns guiness medan den andra har prefixet 
ostindisk. Till skillnad mot den guiness med lägre tullvärde per aln som importe-
rades av manufakturister och hantverkare, importerades den dyrare av handels-
män. Möjligen berodde skillnaden i tullvärdet därför av att det ena var otryckt 
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medan det andra var tryckt. I tulltaxorna står tyget aldrig specificerat efter råvara 
utan separat. Trots att tullvärdet skiljer sig åt har jag valt kategorisera allt som 
bomullstyg eftersom guiness vanligen importerades av Stockholms kattuntrycke-
rier. 

Guld galoner. Se galoner. I detta fall hade tyget guldtråd invävd. 
Gyllenduk. Enligt Wollin ett tyg i siden med guld- eller silvertråd invävd. Hon me-

nar dock att det förmodligen inte var frågan om äkta guld eller silver, till skillnad 
mot så kallad vaterduk och vatergyllenduk som troligen bestod av äkta guldtråd 
(Wollin I-B. (1993), s. 26). Men gyllenduk kunde under denna period vara an-
tingen av lin eller siden och alltid guldtråd invävd. Jämför silverduk. Tyget har 
kategoriserats som linne respektive siden beroende på råvaran. 

Gyllenstål. Se ståhlkläde (stålkläde). Tyget innehöll guldtråd. 
Halvjagg. Troligen det som Kjellberg beskriver som ett tyg tillverkat av silke och 

kamelgarn (Kjellberg S.T. (1943), s. 425). Tyget har kategoriserats som ”övriga 
tyger”. 

Halvsiden. Förekommer endera före eller efter vävnader armosin, bastar, brocade, 
borath, boras, camblott, crepon, drougett, galoner, moir/moire, sarge och pelling 
ratmol madtlyer etc. troligen för att markera att det inte var ett siden. (Se respek-
tive huvudkategori.) Halvsiden förkom också fristående, det vill säga utan vare 
sig ett prefix eller suffix. Samtliga tyger med prefixet eller suffixet halvsiden al-
ternativt fristående har kategoriserats som ”övriga tyger” då de innehåller siden 
och ytterligare en råvara (bomull, linne, ull etc.).  

Hamplärft. Ett tuskaftsvävt tyg av hampa eller en blandning av hampa och lin. 
Hamplärft har kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Holländska bolstervar, damast, estamin, kläde, huslärft och lärft. Se under respektive 
följenamn. Dessa tyger var tillverkade i Holland. 

Huslärft. Ett tuskaftsvävt tyg antingen av ylle och/eller lin som var grövre än tradi-
tionell lärft. Huslärft importerades från diverse områden både i Holland, Schle-
sien, Danzig, Ryssland etc. Tyget har här kategoriserats som linne eller ylle 
beroende på råvaruinnehållet, vilket framgår av noteringar i tolagsjournalerna. 

Jagg. Även benämningarna schagg och schiagg förekommer efter 1738 och i olika 
referensverk eller litteratur. Ett slags sammetsliknade tyg ofta tillverkat i ull 
(Henschen I./Frankow I. red. (1992), s. 178). Enligt Kjellberg tillverkades jagg 
även av bomull och silke samt kamelgarn (Kjellberg S.T. (1943), s. 425). Pylk-
känen beskriver schiagg (jagg) som ett ylle med lugg, som var tryckt eller hade 
skuret mönster (Pylkkänen (1970) översatt av Candréus C.). I PTO beskrivs att 
schagg användes som benämning för att beskriva vissa sorters möbelplysch 
(PTO (1957), s. 197). Jagg ska ha varit samma tyg som trip, vilket framgår av 
förordningar under 1730-talet. (Se kapitel I:2 eller II:1). Beroende på varifrån tyget 
importerades hade det olika benämningar. I tulltaxorna är engelsk och holländsk 
jagg under posten ull och yllevaror, där också halvylle ingår. Till skillnad mot 
jagg återfinns trip, som ska ha varit likvärdigt med jagg, upptaget i tulltaxor som 
linne. Som importvara förekom tyget under perioden både som siden (se super 
jagg) och halvsiden samt som engelsk och respektive holländsk jagg. Tyget har 
kategoriserats som siden när det prefixet används, resten som ”övriga tyger” . 

Kaffa. Se caffa 
Kamelit. Se camelit. 
Kamelott/kamlott. Se camblott. 
Kamfas. Se canifas. 
Kamisoll/kamisol. Se camisoll. 
Kammarduk. Se cammarduk. 
Kanfas/kanvas. Se canifas/camfas. 
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Kanigen rubricerat med halvsiden respektive siden. Det saknas helt information om 
detta tyg i samtliga referensverk och den litteratur som använts. Att det rörde sig 
om ett halvsiden respektivesiden framgår av namnet alltid försegicks av halv-
siden alternativt siden. Troligen står kanigen för ett område där tyget tillverkats. 
I detta arbete har tyget kategoriserats som siden respektive ”övriga tyger” bero-
ende på hur det registrerats i tolagsjournalen. 

Kartek/karteck. Se carteck. 
Kassian/kassiant. Se cassian/cassiant. 
Kattun. Se cattun. 
Kientzell kläde. Se kläde.  
Kiersing. Även stavat kersi, kiersi, kiersin (jämför stavningen av Slessing-Schles-

sien). Enligt Pylkkänen var kersi även benämnt kirsij, kirsins en grov yllekypert 
som ursprungligen tillverkades i Suffolk (Pylkkänen (1970) översatt av Candréus 
C.). I PTO beskrivs kersey som ett filtat kypertvävt kardgarnstyg som var enfär-
gat och användes till uniformskappor (PTO (1957), s. 118). I tolagsjournalerna 
förekom kiersing registrerat, dels enskilt, dels med suffixet kläde. För kiersing 
som sådan låg tullvärdet per aln i nivå med andra enklare ylle. I tulltaxorna före-
kommer tyget både redovisat under posten kläde respektive mer allmänt som 
tillhörande gruppen tyger av ull, vilket också överenstämmer med Herman van 
der Wees beskrivning av regionens tillverkning (van der Wee H. (2003), s. 470). 
Det som enbart benämns kiersing har därför kategoriserats som ylle, medan kier-
sing med suffixet kläde klassifiserats som kläde. 

Kiersing kläde. Se kiersing respektive kläde. 
Kipent/kipert. En vävnad som var tätare än levantin och där inslagsgarnet vridits och 

nästan helt och hållet övertäckte varpen eller ränningen. Det gör att inslagsgarnet 
kunde ses på övre sidan av vävnaden och ränningen på den undre sidan. Tekni-
ken användes mest för vita och täta färgade tyger och bildade ett slags randigt 
mönster. Kipert och så kallat kryptyg tycks vara vävt på liknande sätt (Ekenmark 
M.C. (1887/1984), s. 4–7). Av Ekenmarks utsagor framgår dock aldrig vilken 
råvara tyget kipent var tillverkat av. I tulltaxorna är det upptaget enskilt, varmed 
det inte heller gått att avgöra. Då råvaruinnehållet är okänt har det kategoriserats 
som ”övriga tyger”. 

Kipert. Se kipent. 
Kittack/kittacka. Enligt Henschen ett bomullstyg med ylle som inslag (Henschen I. 

(1960)). Då ingen mer ytterligare information har gått att få fram och tyget även 
saknas i tulltaxorna under perioden har detta tyg kategoriserats som ”övriga ty-
ger”. 

Kloster lärft. Se lärft. Enligt Synnerberg tillverkades tyget i övre Lausitz (Synner-
berg L.N. (1815), del ett, s. 180). 

Kläde. Ett fint ylle i tuskaft som efter vävningen valkats, ruggats och blivit 
överskuret (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 444). I PTO beskrivs 
det som ett kraftigt valkat och streckruggat ylle som var enfärgat med glansig 
yta. Tyget användes till kappor och klännningar (PTO (1957), s. 120). Enligt 
Nyberg ska kläde ha tillverkats av korta ullfibrer som spanns till ett löst grovt 
garn, så kallat kardgarn. Ju fler varptrådar, desto finare kläde fick man (Nyberg 
K. (1992), s. 368–369). Kläde skiljer sig därmed åt gentemot övrigt ylle där var-
pen bestod av kamgarn. Denna skillnad återfinns också i lagstiftning och tull-
taxor samt privilegier. Kläde skilde sig i sin tur från vadmal genom att hålla en 
tunnare och finare kvalité som åstadkoms genom att det överskars. Tillverk-
ningen av kläde reglerades redan från 1600-talets slut i de så kallade klädmake-
riordningen. (Se exempelvis Kjellbeg S.T. (1943), s. 206 ff.; jämför med 1722 
års hallordning.) Som importvara förekom kläde i kvalitéerna grovt till extra fint 
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och från en stor mängd regioner; såsom ett slags prefix angavs exempelvis Bran-
denburg, Schlesien, Holland, Castor etc. Det förekom också kläde vars namn inte 
direkt går att koppla till var det hade tillverkats såsom fris och spansk kläde. Det 
spanska klädet tillverkades ursprungligen i Spanien, men under början av 1700-
talet hade tillverkningen av spanskt kläde spritt sig till andra regioner. Begreppet 
stod nu för ett kläde vilket vävdes med spansk ull. 

Kläde sarge. Se kläde respektive sarge. 
Konsent. Se consent. 
Konunt. Se conunt. 
Kordontaft. Se cordontafft. 
Krebretz lärft. Se lärft. Tillverkat i Krebrets 
Kronrask. Ett lätt kypertvävt ylle av kypert. Se även rask och steumgon. 
Krus crepon. Se crepon. 
Krusflor. Ett siden vävt i tuskaft och kräpptvinnat (Stavenow-Hidemark E. red. 

(1990), s. 177). Vanligen importerades krusflor i form av band och det mesta 
som anlände har därför kategoriserats som sybehör. Det som registreras som tyg 
har kategoriserats som siden. 

Kryptyg. Se kipent. Det kryptyg som importerades till Stockholm under perioden 
1720–1738 registrerades som halvlinne. Det har därför kategoriserats som ”öv-
riga tyger” i detta arbete. 

Kvinetter. Se qvinett. 
Lakan/laken. Se packlakan/packlaken. 
Legatur/ligatur. Enligt Pylkkänen ett tjockt ylle, siden eller linne med plockat 

mönster (Pylkkänen (1970) översatt av Candréus C.). Enligt tulltaxorna var den 
legatur som importerades till Stockholm 1720–1738 av lin eller ylle. Det tyg som 
importerades och som hade ett tullvärde per aln som motsvarade tulltaxornas 
värde för lin har kategoriserats som linne, övrigt som ylle.  

Lampas. Enligt Ekstrand mönstrad sidendamast (Ekstrand G. (1991), s. 171–172). 
Tyget har kategoriserats som siden. 

Levantin. Enligt Ekenmark benämningen på en vävnad som var en tätare form av 
lärft (Ekenmark M.C. (1887/1984), s. 4). Se även lärft. Ekstrand däremot uppger 
att det ska ha varit kypertvävd siden (Ekstrand G. (1991), s. 171–172). PTO ka-
raktäriserar ”levantine” som ett styvt siden i bataviabindning, det vill säga fyr- 
eller sexskaftig kypertbindning som är liksidig, med varpen av grége och inslag 
av schappesilke (PTO (1957), s. 15, 134). I tulltaxorna står denna kvalité uppta-
gen som tyger av lin och har därför kategoriserats som linne. 

Litz. Det tyska ordet för snodd eller träns. All litz som anlände har därför betraktats 
som sybehör och kategoriserats som kläder & sybehör. 

Lycksage/lyck sayen. Se sayen. 
Lärft. Benämningen för ett tyg vävt i tuskaft (se avsnittet grundläggande vävning- 

och bindningslära). Begreppet lärft (utan prefix eller suffix) brukar beskriva ett 
tuskaftsvävt, ofta tät, linneväv som används till lakan. (Se exempelvis PTO 
(1957), s. 141.) Det mesta benämndes med ett prefix grundat på den region där 
det tillverkats, men ibland beskrevs det endast utifrån sin karaktär såsom grov 
lärft, röd lärft etc. Lärft importerades till Stockholm under perioden 1720–1738 
med prefixen ylle-, halvylle-, bomulls-, hamp-, siden- och halvsiden-. Även be-
nämningen halvlärft och namnet levantin, som var en lärft av lin (se levantin) fö-
rekom. Senare ska bomullslärft ha gått under namnet domestik (PTO (1957), 
s. 141). Det förekommer också lärfter utan att ordet lärft ingår. Framförallt rör 
detta vävnader av lin och ull. I de fall den lärft som anlände varit ospecificerad 
vad gäller råvaruinnehållet har det antagits i detta arbete att det varit fråga om ett 
tyg av lin, då detta överstämmer med tullvärdet per aln i tulltaxorna. Resterande 
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mängder har förts till sina respektive kategori. Alla halvlärftvarianter har katego-
riserats som ”övriga tyger”. 

Mackeijer/makejer/mackeyer/macher. Enligt Wollin finns tyget både som ett kläde 
och som siden (Wollin I-B. (1993), s. 236). Pylkkänen beskriver mack-
eir/mackeyer/makeier som ett grovt ylle, det arabiska muhajjar eller ”kamlott” 
(Pylkkänen (1970) översatt av Candréus C.). I detta arbete har detta tyg när det 
var vävt av siden kategoriserats som siden, medan den odefinierade formen tol-
kats som kläde då tullvärdet per aln överensstämde med kläde enligt tulltaxan.  

Madtlyer. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och den 
litteratur som använts under arbetets gång. Troligen var tyget tillverkat i ett om-
råde benämnt Madtlyer. Importerad madtlyer hade alltid tillägget halvsiden. Det 
har därför kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Marcksta kläde. Se kläde från Marckst. 
Marsaillie. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk som 

använts. Tyget förekom registrerat enskilt respektive med suffixet kläde. Det 
marsaillie som saknade tillägget kläde var troligen ett siden som var tillverkat i 
Marseille då tullvärdet per aln uppgick till 8 dsm. I detta arbete har tyget katego-
riserats som siden då källan saknar suffixet kläde. Marsaille kläde har däremot 
kategoriserats som kläde. 

Meissnisk kläde. Se kläde. Tillverkat i Meissen. 
Moer/moiré/moáre. ”[E]tt tyg med vattrad yta, åstadkommen genom pressning av 

dubbelt tyg.” Det tillverkades av antingen silke, ull eller lin. I Frankrike hade 
staden Tour monopol på tillverkning av moiré (Sylwan V. & Geijer A. (1931), 
s. 101, 144; jämför PTO (1957), s. 150–151). Tyget vävs i crips eller tvåskaft 
och användes vanligen till klänningar (Wiklund S. (1984), s. 245). Candréus be-
skriver att moaré är ett tyg i tuskaft med mönstret inpressat. Enligt henne påmin-
ner mönstret om en krusad vattenyta (Candréus C. (2008), kommande 
avhandling). Ekstrand beskriver att det vattriga mönstret erhålles vid varmmang-
ling (Ekstrand G. (1991), s. 171–172). Bland importen till Stockholm 1720–1738 
förekom moiré som siden, halvsiden samt ylle enligt registreringen. Tyget har 
kategoriserats som siden respektive ylle, medan halvsiden definierats som ”öv-
riga tyger”. 

Molton. Ett tunt ylle med luden yta (Synnerberg L.N. (1815), del ett, s. 226). PTO 
karaktäriserar det som ett enfärgat tuskaftad bomullsflanell (PTO (1957), s. 152). 
Mollton de Languedoc var ett ylle vävt i i kypert, i detta fall med ruggad yta, 
medan Molton de Tordanay hade en friserad yta (Stavenow-Hidemark E. red. 
(1990), s. 107–108). I arbetet har det antagits att det molton som importerades 
var ett ylle då det saknas i tulltaxorna och andra källskrifter.  

Nettelduk. Senare även stavad nättelduk. Enligt Henschen har nettelduk varit ett tunt 
linne (Henschen I. (1960), s. 76). Strömberg, Geijer, Hald och Hoffman menar 
att ”nättelduk” ursprungligen var ett tunt orientaliskt tyg av nässelfibrer (urtima 
sativa), men att begreppet senare även står för fina bomullstyger i tuskaft 
(Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 56). Enligt Ahlberger och Lund-
qvist ska benämningen ha använts för tyger av lin och bomull (Ahlberger C. & 
Lundqvist P. (2007), s. 161). PTO beskriver det som en vävnad av nässelgarn 
(PTO (1957), s. 163). Den nettelduk som importerades till Stockholm redovisas 
dock som halvsiden i tulltaxorna. Möjligen har det funnits två varianter men tyd-
ligt är att tyget vanligen var baserat på två råvaror under perioden. All nettelduk 
har dock i det här aktuella sammanhanget kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Norder kläde. Se kläde. Tillverkat i England/Skottland (van der Wee H. (2003), 
s. 397–472). 
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Nopies. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referenser som använts. 
Tyget importerades endast under en kort period i Stockholm, 1727–1729. Möjli-
gen var det en variant på nopkens, men prisnivån var högre. Av namnet avses 
troligen någon form av noppat tyg (se noppväv), då ordet noppiges är benäm-
ningen på den putskniv som används för att rycka ut knutar och trådar på ett tyg 
(Synnerberg L.N. (1815), del 2, s. 6). I PTO beskrivs också nopé, noppé som en 
noppig vävnad (PTO (1957), s. 160). Jag har antagit att det rörde sig om en vari-
ant av nopkens men eftersom värdet var högre än för nopkens har det antagits att 
det var tillverkat i lin, då det bättre överenstämmer med tullvärdet per aln i tull-
taxorna. Tyget har därför kategoriserats som linne. Se nopkens och noppväv. 

Nopkens/nopkins. Ursprungligen en kinesisk vävnad i ylle eller bomullskypert 
(Wistrand P.G. (1912), s. 98). Nopkens ska ha varit beteckningen för linne på 
1600-talet och för ett slags bomullstyg på 1740-talet (Stråle G.H. (1884), 
s. XLIX, 135). Nopkens beskrivs av Pylkkänen som ett noppmönstrat tyg i linne, 
ylle eller bomullstyg (Pylkkänen (1970) översatt av Candréus C.). Troligen före-
kom också en en variant av nopkens som var en blandning av lin och bomull. I 
detta arbete har den nopkens som importerades till Stockholm antagits vara 
bomullstyg, då tyget betecknas som bomullstyger i tulltaxorna och tullvärdet per 
aln på det som importerades överenstämmer med detta värde. Tyget har därför 
också klassificerats här som ett bomullstyg.  

Novade. Ett tyg som ingår bland de vävnader i Stråles presentation av 1694 års pla-
kat (Stråle G.H. (1884), s. XCVI). (Se också stämeplordningen i kapitel II:2.) 
Pylkkänen för tyget novade under sammet och siden (Pylkkänen R. (1970), 
s. 61). Då sammet kunde vara tillverkat av ull (se sammet) blir Pylkkänens klas-
sificering otydlig. Enligt uppgifter i tolagsjournalerna 1720, vilket var det enda 
år som tyget anlände till Stockholm, ska novade ha varit ett ylle. I detta arbete 
har novade kategoriserats som ylle. 

Oskuren sammet. Att ett tyg är oskuret innebär att de öglor som bildats av polvarpen 
inte har skurits bort (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 58). Se vidare 
sammet samt everlasting.  

Ostindisk atlas/atllask, damast, halvsiden etc. Se atlas, damast respektive halvsiden 
etc. Ostindisk avser att tyget kom från Ostindien/Kina etc.  

Packlakan/packlaken/lakan/laken. Ska ha varit ett ylle. Enligt Stråle ska det närmare 
bestämt varit en sämre sorts kläde (Stråle G.H. (1884), s. XII). Pylkkänen be-
skriver också lakan/packlakan som ett kläde (Pylkkänen (1970) översatt av 
Candréus C.). Det råder dock viss osäkerhet om det verkligen betraktades som 
ett kläde under perioden 1720–1740. Tullvärdet per aln understeg markant samt-
liga andra slags kläden. Tyget bokförs separat och varken under rubrikerna kläde 
eller under posten tyger av ull. Vidare importerades tyget av Stockholms lärft-
krämare och aldrig av de klädeshandlare som fanns. Det tyder på att packlakan 
respektive laken definierades som ett ylle och inte ett kläde under perioden 
1720–1738. Både packlakan och lakan har därför kategoriserats som ylle. 

Padesoy/Peau de Soye. Padesoy ska ha varit ett slags siden (Sylwan V. & Geijer A. 
(1931), s. 144). Detta överensstämmer väl med uppgifterna i tolagsjournaler och 
tulltaxor. Tyget kategoriseras därför som siden. 

Parkum. Beskrivs i PTO och NE som en äldre benämning på en fiskbensmönstrad 
tät kypertväv av lin eller bomull, som användes främst till handukar. Widstrand 
beskriver det som en ”blångarnsväv” alternativt en tjock bomullsväv som vanli-
gen användes till madrass, dynor eller foder i kläder. (NE (1994), parkum; PTO 
(1957), s. 168; Widstrand P.G. (1912), s. 98.) Enligt Ekenmark är parkum lika tät 
som kypert men istället för att inslagsgarnet är vridet är det flätat. Parkum till-
verkades enligt henne på samma sätt som bolstervar (Ekenmark M.C. 
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(1887/1984), s. 4). Christina Dalhede beskriver att både parkum och barchent 
tillverkades sedan 1500-talet i ett flertal sydtyska städer och bestod av en speciell 
råvarublandning baserad på lin och bomull. Därtill användes en speciell vävtek-
nik (Dalhede C. (1993), s. 56; se även Ekenmark M. (1887/1984), s. 4). Bolster-
var tillverkades dock alltid av lin. (Se bolstervar). Den parkum som importerades 
1720–1738, var endera ett linne (halvlinne), det vill säga den råvarublandning 
som Dalhede talar om, men kan också ha varit av halvylle. Parkum av halvylle 
förekom dock endast i mindre mängder och i början av 1720-talet. Möjligen var 
det någon/några hantverkare eller manufakturister i östersjöområdet som för-
sökte ersätta linblandningen eller bomullen med ull. Parkum förekom bland im-
porten också med prefixen bädd- och foder-. Bäddparkum importerades även 
tillverkat av ull 1720–1738. Enligt tulltaxorna förekom parkum både som ylle 
och som ”halvlinne”. Då tyget innehöll två råvaror har det förts till kategorin 
”övriga tyger”. Enligt Henschen var foderparkum ett bomullstyg (Henschen 
I./Frankow I. red. (1992), s. 177). PTO karakteriserar ”parkumbolster” som en 
fyrskaftad kypertvävd bredrandigt bomullstyg (PTO (1957), s. 168). Synnerberg 
menar att foderparkum och klädesparkum var av bomullsgarn medan bädd-
parkum (sängparkum) hade lingarn som inslag (Synnerberg L.N. (1815), del två, 
s. 30). Foderparkum var dock aldrig under perioden 1720–1740 ett rent 
bomullstyg utan innehöll också inblandad lin. Dessutom förekommer foder-
parkum registrerat som halvlinne. Foderparkum har i detta arbete behandlats som 
parkum och därför kategoriserats som ”övriga tyger”.  

Pansies schillrade. Det saknas helt information om detta tyg och dess råvaruinnehåll 
i samtliga referensverk och den litteratur som har använts. Det importerades en-
dast vid ett tillfälle och då mindre än 100 alnar. Det har därför kategoriserats som 
”övriga tyger”. 

Peau de Soye. Se padesoy. 
Peling/pelling. Enligt Synnerberg är pelling ett slags ostindiskt gas, det vill säga 

flortyg som tillverkades i Kina (Synnerberg L.N. (1815), del två, s. 32). Tyget 
finns med bland de tyger som Stråle uppger ingick 1694 års plakat (Stråle G.H. 
(1884), s. XCV). Gas eller gaze ska ha varit ett glest vävt tyg med spets av 
bomullstråd, enligt förteckningen i Ahlberger C. & Lundqvist P., vilket tyder på 
att pelling kan ha innehållit mer än en råvara (Ahlberger C. & Lundqvist P. 
(2007), s. 161). I tolagsjournalerna återfinns tyget registrerat som linne eller 
halvlinne. Det har därför kategoriserats som linne respektive ”övriga tyger”. 

Pelmet/pellmet. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och 
den litteratur som använts under arbetets gång. Pelmet har dock kategoriserats 
som linne. Orsaken är att det dels förekommer noteringar om att det var ett linne 
i tolagsjournalerna, dels att det upptas i tulltaxorna under linne. Vidare förs pel-
met under linne i bouppteckningar under denna period. 

Perpetuan/perpetuana. Var enligt Stavenow-Hidemark en engelskt tätt sargeliknande 
fyrskaftad kypertvävt ylle med inslagseffekter, vanligen i färgerna rött, grått och 
brunt med prickmönster (Stavenow-Hidemark E. red. (1990), s. 127; se även 
Pylkkänen R. (1970) översatt av Candréus C.). Van der Wee däremot menar att 
den perpetuana som tillverkades i England på 1700-talet ska ha innehållit mer än 
ull (van der Wee H. (2003), s. 461–462). Tyget återfinns dock i tulltaxor under 
tyger av ull och har därför kategoriserats som ylle. 

Perpetuell. Ska, enligt Synnerberg, ha varit en bredare fassionerad eller slät sarge 
som oftast var tillverkat i halvsiden (Synnerberg L.N. (1815), del två, s. 36). En-
ligt Kjellberg var det ett tätt sargeliknande kypertväv av kamgarn (Kjellberg S.T. 
(1943), s. 425). Pylkkänen beskriver perpetuell som ett mönstrat yllekypert av 
kamgarn, vilket påminner om sars (Pylkkänen (1970) översatt av Candréus C.). 
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Tyget står också i tulltaxorna under posten tyger av ull och har därför kategorise-
rats som ylle. 

Persisk damast. Se damast. Tillverkat ursprungligen i Persien 
Peruvienne. Ett tunnare siden oftast med likartat mönster som sidendrougett (Hen-

schen I. (1960), s. 83). Enligt Geijer var det ett randigt siden med både varp och 
inslag av silke (Geijer A. (1972), s. 201). Då deras beskrivning överensstämmer 
med tulltaxan angående råvaran har tyget kategoriserats som siden. 

Piuk. Senare förekommer stavningsvarianten pjuk. Enligt Stråle ett ylle, närmare 
bestämt kläde (Stråle G.H. (1884), s. XI). I den svenska översättningen av Pylk-
känen beskrivs det som en blaggarnsväv (sic) (Pylkkänen R. (1970), s. 53). I den 
finska texten beskrivs det som ett grovt ylle, vilket ursprungligen kom från Hol-
land (Pylkkänen (1970) översatt av Candréus C.). Under perioden förekom både 
begreppen piuk och piuklakan. I tulltaxan står piuk upptaget under posten tyger 
av ull och yllevaror medan piuklakan står under kläde. I detta arbete har därför 
piuk kategoriserats som ylle medan piuklakan under kläde. 

Piuklakan. Se Piuk. 
Pledding rask. Se rask. 
Plomagier/plomager. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referens-

verk och den litteratur som har använts under arbetes gång. Enligt tulltaxorna ska 
det ha varit linne. Tyget har därför kategoriserats som linne. 

Plyss/plyß/plysch. Motsvarar tyskans Plüsch, engelskans plush, franskans peluche, 
danskans plys och var en skuren sammet vanligen av ylle med lång lugg (Ström-
berg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 60). Även i Sylwans och Geijers bok be-
skrivs plysch som en långluddig sammet (Sylwan V. & Geijer A. (1931) s. 144). 
Enligt Synnerberg ska plysch ha tillverkats i ull, kamelgarn- och gethår, eller 
hampgarn samt silke (Synnerberg L.N. (1815), del 2, s. 44). Pylkkänen beskriver 
plysch som ett sammetsaktigt ylle (Pylkkänen R. (1970) översatt av Candréus 
C.). PTO beskriver plysch som en vävnad med en längre lugg än sammet och att 
väven är av bomull medan luggen av ull, mohair eller bomull (PTO (1957), s. 
174). I tulltaxorna återfinns plyss under perioden under siden och halvsiden samt 
ylle och halvylle. Det tyg som importerades under perioden överensstämmer en-
ligt tullvärdet med tulltaxorna för siden, halvsiden respektive ylle. Ylle och sidan 
har därför kategoriserats under respektive post, halvsiden som ”övriga tyger”. 

Polemit/polamit. Ingår bland de tyg i 1694 års plakat, som Stråle presenterar (Stråle 
G.H. (1884), s. XCV, 72). Enligt Kjellberg ska polemit även ha gått under nam-
net consent och då varit ett ”etaminartat” tyg med tvinnat kättinggarn (varpgarn) 
och enkelt inslagsgarn som var glättat och vävdes i flerfärgad randning. Tyget 
användes också till tryckning. Dessutom kallades tyget quinett när det vävdes 
mycket smalt (Kjellberg S.T. (1943), s. 423). Enligt Pylkkänen var castor pola-
mit det samma som ”kamlott” och hon för 1690-talets ”polimit” under ylle 
(Pylkkänen R. (1970), s. 54–55). Som visades under camblott/camelott förekom 
detta vävt av olika råvaror och blandningar. Tullvärdet per aln indikerar dock att 
det rörde sig om ett ylle; däremot står det separat i tulltaxorna, det vill säga fanns 
varken under ylle, kläde, siden, halvsiden eller linne. Då de flesta beskriver po-
lemit som ett ylle och att det saknas information i tulltaxor och annat material 
om råvaruinnehållet har polemit kategoriserats som ylle.  

Polymita. En vävnad med inslagseffekt vari mönster bildas genom färgväxlingar 
(Sylwan V. & Geijer A. (1931)). Enligt Henschen tillverkades polimit vid skot-
ten Daniel Youngs (adlad Leijonacker) linneväveri från 1660-talet. ”Vid detta 
verk fanns bl.a. fyra vävstolar för allehanda polemit, mångskaftade mönstrade 
tyger…Nomenklaturen... är sällan entydig.” (Henschen I. (1960), s. 72). Här har 
det antagits att det rörde sig om ett linne då det även förekom så kallad ylle po-
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lymita, detta då polymita står i tulltaxorna under linne. Om det stått noterat ylle 
har det kategoriserats som ylle, annars har det kategoriserat som linne. Urvalet är 
baserat på tullvärdet per aln då noteringar har saknats.  

Pometgen. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och den 
litteratur som har använts under arbetes gång. I ett flertal källor framgår dock att 
pometgen var ett linne. I detta arbete har tyget därför kategoriserats som linne. 

Ponccau. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och den 
litteratur som använts under arbetes gång. Första gången tyget dyker upp i 
Stockholm är 1738 och då importerades mindre än femtio alnar. Året efter tycks 
dock tyget varit mer tillgängligt på marknaden och det förekommer i handels-
männens varulager från 1739 och framåt. (Se exempelvis SSA: RR & M: Inven-
teriebok: BOU 1740: s. 954 ff.). Av källorna framgår att ponccau betraktades 
som siden och har därför kategoriserats som sådan. 

Poplin. Ett tyg av bomull, silke eller ull som vävts tätt i tvåskaft eller ripsliknande 
mönster (Wiklund S. (1984), s. 245). Av PTO framgår också att tyget användes 
till skjortor och pyjamas (PTO (1957), s. 175). Tyget har kategoriserats som ”öv-
riga tyger”, då det innehöll mer än en råvara och beskrivs som ett halvylle i to-
lagsjournalerna. 

Pressat boy. Se boy. 
Printzell sayen. Se sayen. 
Pudesägen/pudesage. Se sage och padesoy. 
Qvinett. Benämningen återfinns också under stavningsvarianten kvinett. Det var ett 

smalt estaminliknande tyg som användes till kvinnokläder (Kjellberg S.T. 
(1943), s. 423). Tyget var antingen blommerat eller enfärgat. Se polemit. 

Quiting/kvittning. Benämns senare som engelskt sticktyg. Det är en väv som är 
sammansatt av en grov (foderväv) och en fin (övertyg). Till övertyget går det åt 
dubbelt så mycket garn som till det grova (Ekenmark M.C. (1887/1984) s. 7). 
Det är därmed en metod som Ekenmark beskriver och inte råvaruinnehållet. Den 
quiting som anlände registrerades som halvylle eller halvlinne. Tyget har därför 
kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Rad de Linu. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och 
den litteratur som använts under arbetes gång. Möjligen är det samma typ av tyg 
som senare kallas radenerlärft, det vill säga en hamplärft från amten Raeden i 
Minden (Synnerberg L.N. (1815), del två, s. 56). Dock tycks det i detta fall varit 
ett tyg av lin under denna period då det står upptaget i tulltaxorna under linneva-
ror. Tyget har därför kategoriserats som linne. 

Ras. Det finns ett flertal tyger som inleds med Ras. Ras är benämningen för ”ett 
franskt längdmått” (Sylwan V. & Geijer A. (1931), s. 144). Hänsyn har därför 
tagits till respektive tygs bestämning genom tillägget efter ras. 

Ras de S:t Maur/Race de Maur. Ett siden, sargesliknande kyprat tyg, senare tillver-
kad med inslag av silke eller fin ull (Synnerberg L.N. (1815), del två, s. 57). I 
detta arbete har tyget kategoriserat som siden. 

Ras de S:t Moir. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk 
och den litteratur som använts under arbetes gång. Enligt noteringar i tolagsjour-
nalen var det ett siden. Möjligen var detta bara en stavningsvariant på Maur/Ras 
de S:t Maur. I detta arbete har tyget antagits varit detsamma som Ras de Maur 
och alltså kategoriserat som siden. 

Ras de Sajett. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och 
den litteratur som har använts. Ras de Sajett har i detta arbete antagits vara lik-
värdigt med sajett, det vill säga ett stoff med sideninslag (halvsiden). Det har 
därför kategoriserats som ”övriga tyger”. 
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Ras de Sicile/Ras de Cilile. ”[V]ar ett slags stormönstrigt siden i två färger i rips-
ytan.” Det tillverkades i Lyon (Sylwan V. & Geijer A. (1931), s. 110–111). En-
ligt Henschen var det ett damastliknande tvåfärgat tyg med antingen ett 
symetriskt eller osymmetriskt naturalistiskt mönster. Mönstret liknade i viss mån 
yllesatin, men hade en finare detaljteckning (Henschen I. (1960), s. 82). Tyget 
har kategoriserats som siden. 

Rask. Ett tunt enfärgat ylletyg i kypert med appretyr, som också var smalare. Rask 
tillverkades även med alternativt silke, kamelhår eller bomull inblandat (Hen-
schen I. (1960), s. 58); Henschen I./Frankow I. red. (1992)). Enligt Kjellberg var 
rask lättare än sarge och kunde tillverkas tillsammans med silke eller kamelhår, 
ull eller bomull. Ylletyget rask hade kättingen (varpen) av kamull och inslag av 
kardull. 1747 var tillgången på inhemskt producerade rask otillräcklig (Kjellberg 
S.T. (1943), s. 252, 425). Candréus uppger att rask var ett kypertvävt ylle i kam-
garn med en glatt eller luden översida. Det var ett billigt tyg som användes till 
foder i kläder men också till förkläden och sorgdräkter. Det ska påminna om sars 
och namnet härrör från tillverkningsorten Arras (Candréus C. (2008), kommande 
avhandling). Enligt Margareta Ridderstedt är den blanka ytan karaktäristisk för 
rask (Ridderstedt M. (20/6 2007)). Rask förekom under beteckningen rask, pled-
dingrask och kronrask, och alla återfinns i tulltaxorna kategoriserade som ylle. 
Skillnaden mellan dem tycks ha varit att kronrask betraktades som finare; tull-
värdet per aln var högre för kronrask än övrig rask. Möjligen innehöll kronrask 
den inblandning Kjellberg anger. I detta arbete har rask, fledding rask och kron-
rask kategoriserats som ylle. Se också steumgon. 

Ratmol. Det saknas helt information om detta tyg i samtliga referensverk och den 
litteratur som har använts. Ratmol förekom enbart benämnt som halvsiden rat-
mol. Det rörde sig därmed om ett tyg av halvsiden och tyget har därför kategori-
serats som ”övriga tyger”. 

Rattin/ratin/ratting. Ett kypertvävt ylle, som antingen var valkat eller ovalkat. Rattin 
kallades också klädestaft (Synnerberg L.N. (1815), del två, s. 58). Enligt Nyberg 
ingick rattin bland det ylle som definierades till kläde (Nyberg K. (1992), s. 321). 
Pylkkänen beskriver rattin som en tjock yllekypert som var mycket valkad 
(Pylkkänen (1970) översatt av Candréus C.). I PTO beskrivs ”ratinfoder” som ett 
valkat ylle av kort avfallsull, medan ratiné beskrivs som en velourkvalite med 
borstad lugg, friserad till smånoppor (PTO (1957), s. 180). I detta arbete har rat-
tin förts till ylle då det saknas under kläde i tulltaxan, men finns under ull och 
yllevaror. 

Regarn lärft. Enligt de noteringar som finns i tolagsjournalen var regarn lärft någon 
form av halvylle. Enligt Synnerberg tillverkades Amienstyger av regarn (fil de 
Sayette) i Frankrike (Synnerberg L.N. (1815), del två, s. 117). Vanligen importe-
rades regarn 1720–1738 i form av trikåvaror såsom tröjor, strumpor etc. (Se ka-
pitel II:3 samt exempelvis Pylkkänen R. (1970) översatt av Candréus, C.) Det tyg 
som importerades till Stockholm under perioden har i detta arbete antagits vara 
det som senare benämns Amiens. Det ingår i gruppen ”övriga tyger”. 

Rundväv. Motsvarar tyskans Rundgewebe, engelskans tubular fabric och franskans 
tissu fermé/sur chaaîne. Egentligen en vävmetod där den färdiga vävbanan bildar 
en sluten ring (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 64). Jämför slang-
väv. Armosin förekom som importvara under beteckningen rundvävs armosin. 
Se armosin/armsiden. 

Rysk bolstervar. Se bolstervar. De ryska bolstervaren var bredare än vanlig bolster-
var om det inte var explicit utsagt att det rörde sig om smal rysk bolstervar. 

Rysslärft/rysk lärft. Se lärft . Den breda ryska läften kunde även bestå av lin och 
hampa. 
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Rysk segelduk. Liksom den ryska bolstervaren och lärften hade rysk segelduk en 
annan bredd än segelduk från andra länder. Se vidare segelduk. 

Ryssväv. Enligt Wollin en särskild slags dubbelvävd vävnad som var mönstrad i två 
färger. Tyget ska också ha vävts i Sverige. Wollin beskriver det som två skikt i 
tuskaft i olika färg som vid mönstervävning byter plats samtidigt som skikten 
ligger fria från varandra och endast binds ihop i mönsterkonturen. Denna typ av 
väv ska ha förekommit även i tre färger. Wollin påpekar dock att Franzén anser 
att ryssväven inte alltid var liktydig med dubbelväv (Wollin I-B. (1993) s. 31–32, 
237–238). Den ryssväv som importerades registrerades alltid som dubbel, vilket 
troligen åsyftar den dubbelvävda form som Wollin beskriver. Vanligen används 
begreppet ryssväv om tyg av hampa eller halvlinne, medan rysslärft avsåg linne, 
det som i PTO benämnt för rysslinne (PTO (1957), s. 192). I detta arbete har 
ryssväv kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Sajett. Enligt Henschen ett stoff med silkesinslag (Henschen I./Frankow I. red. 
(1992), s. 177). Enligt Kjellberg var sajett en benämning av lätta kamgarnstyger 
(Kjellberg S.T. (1943), s. 425–426). Pylkkänen beskriver sayen som ett tyg viket 
var vävt av kamgarn med inslag av silke (Pylkkänen (1970) översatt av Candréus 
C.). I tulltaxorna finns sajett upptagen både som halvsiden och ylle. Det tyg som 
är att betrakta som ylle har kategoriserats som sådant, medan det som 
motsvarade halvsiden har kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Saltvedelsk/saltwelsk. Enligt Wollin benämningen på ett kläde från Salzwedel i 
tyska Sachsen (Wollin I-B. (1993), s. 238). Pylkkänen beskriver också saltwelsk 
som ett kläde (Pylkkänen (1970) översatt av Candréus C.). I tulltaxorna står salt-
vedelsk upptaget som kläde, vilket kom från Salzwelt i Tyskland. Det har därför 
kategoriserats som kläde. 

Sammet. Motsvarar tyskans Kettsamt, engelskans velvet/warp pile weave och frans-
kans velours. En vävnad med uppåtstående lugg från bottenväven som bildats av 
att en polvarp under vävningen dras upp över stavar eller nålar. Luggen kan par-
tivis ha olika höjd och bottenväven kan antingen ha en regelbunden, varierad 
bindning eller vara en sammansatt väv. Sammet kan även ha mönster i relief ge-
nom att tyget efter vävningen har pressats över luggen med valsar eller varma 
mönsterstockar (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 66–67). Enligt 
Sylwan och Geiger består sammet dels av en grundvävnad i tuskaft eller kypert, 
dels av en extra varp (Sylwan V. & Geijer A. (1931), s. 144). Rätsidan täcks av 
en lugg eller öglor som vanligen ligger i tygets längdriktning vilket gör att färgen 
upplevs olika beroende på från vilket håll man ser på tyget. Luggen bildas ge-
nom att öglor skärs upp, medan öglor bildas av exempelvis ett extra inslag 
(Wiklund S. (1984), s. 245). Den sammet som importerades till Stockholm under 
perioden var vanligen tillverkad av silke, men det förekom också halvsiden och 
ylle. Sammet anlände också som slät sammet. Slät innebär här att sammeten en-
ligt Strömberg, Geijer, Hald och Hoffman, saknade mönstring oavsett om luggen 
var skuren eller oskuren (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 76). Det 
tycks också ha förekommit sammet under den engelska benämningen velvet som 
ska ha varit tillverkade av bomull. (Se velvet.) De importerade sammetstygerna 
har klassificerats som ylle respektive siden. Halvsiden kategoriseras som ”övriga 
tyger”.  

Sansion de Bologia, de Bermiselj samt de Sussies. Det saknas helt information om 
dessa tyg i samtliga referensverk och den litteratur som har använts. Tygerna 
anlände i små poster och hade ett mycket högt tullvärde per aln. Jag har därför 
antagit att det rör sig om någon form av siden och har därför kategoriserat alla tre 
sorterna som siden. Detta antagande är också baserat på att det tyg som saknar 
förordet Sansion de före sussies var antingen ett siden eller halvsiden. Se sussies. 
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Sarge/sars. Sarge vare ett ylle som enligt Henschen kunde variera både i finhet och 
bredd (Henschen I./ Frankow I. red. (1992), s. 177). Ekstrand beskriver sarge 
som ett ”lätt kyprat eller diagonalvävt sidentyg” (Ekstrand G. (1991), s. 172). 
Van der Wee skriver att den sarge som tillverkades i England under 1700-talet 
ska ha innehållit en blandning av ull och annan råvara (van der Wee H. (2003), 
s. 461–462). Den sarge som importerades till Stockholm 1720–1738 var 
tillverkad antingen av ylle, halvsiden, eller siden enligt noteringarna i tolags-
journalerna. Respektive tyg har kategoriserats utifrån hur de registrerats där. 
Halvsiden kategoriseras som ”övriga tyger”. 

Sarge de Soye. En fin kypert eller raskliknande yllevävnad (Synnerberg L.N. (1815), 
del två, s. 78). Enligt Stavenow-Hidemark var Sarge de Soye ett siden i åttaskaf-
tig kypert (Stavenow-Hidemark E. red. (1990), s. 155–156). Under 1730-talet 
och framåt tillverkades tyget vid Stockholms manufakturer (SSA. RR & Mag: 
Inventariebok: BOU:1739:2 s. 2071ff. samt BOU 1743:3 s. 788ff.). Importen 
1720–1738 innehöll också bara Sarge de Soye av siden och har därför kategori-
serats som siden. 

Sarsduk. Enligt Wollin var sarsduk ett grovt tyg tillverkat av ull och lin. Enligt Wol-
lin beskriver Enemark att tyget av ull förstärkts med lin och att det bland annat 
användes till foder (Wollin I-B. (1993), s. 26, 238). Tyget saknas i tulltaxorna 
men sett till tullvärdet per aln, som uppges i tolagsjournalerna, har det samma 
värde som halvylle. Då Wollin också uppger att det var ett halvylle (ull och lin) 
har jag antagit att det stämmer och därför har sarsduk kategoriserats som ”övriga 
tyger”. 

Satin/sattin. Ordet satin står egentligen för en vävteknik, men det fanns också tyger 
som benämndes med detta som namn. I PTO karaktäriseras satin som en 
bomullsvävnad eller ett siden med satinbindning (PTO (1957), s. 195). Enligt 
Nyberg var satin benämningen på en slags ylledamast med slät yta och glansigt 
kamelgarnsinslag, vars varp var tvinnad men inte inslaget (Nyberg K (1992), 
s. 380). Enligt Synnerberg kallas vissa sorters satin för sidenatlas men i England 
var satin benämningen för starka, styva, glänsande, stor rosiga ”yllna stoffer” 
(Synnerberg L.N. (1815), del två, s. 77). Enligt Wiklund är satin det franska or-
det för siden (Wiklund S. (1984), s. 246). Endast Stavenow-Hidemark och Wi-
strand diskuterar satin som vore det ett siden. Enligt Stavenow-Hidemark är 
sidensatin att betrakta som en åttaskafts varpsatin (Stavenow-Hidemark E. red. 
(1990), s. 152; Wistrand P.G. (1912), s. 99). Det tyg som importerades till 
Stockholm var registrerat antingen som siden eller som halvsiden, ytterst sällsynt 
förekom ylle. Det tillverkades även sidensatin i Stockholm under 1730- och 
1740-talet. (Se exempelvis SSA: RR & M: Inventariebok: BOU 1743:3 s.788.) 
Tyget har kategoriserat beroende på hur det registrerats till respektive kategori, 
halvsiden betecknats som ”övriga tyger”. 

Sattinett/satinet. Enligt Kjellberg ska det ha varit ett randigt satin, det vill sälja ett 
fast, styvt, glänsande ylletyg vävt i kyper. (Kjellberg S.T. (1943), s. 426). Enligt 
Synnerberg tillverkades satin i Berlin samt Gera och var benämningen på ett fär-
gat randigt bomullstyg (Synnerberg L.N. (1815), del två, s. 77). I importen till 
Stockholm under den här aktuella perioden registrerades dessa vävnader som si-
densatinett och har därför klassificerats som siden.  

Satäng. Enligt Savary des Bruslons ska satäng ha tillverkats av silke såväl som av 
ylle eller lin (Savary des Bruslons J. (1726–1732), vol. 1–2). Troligen var satäng 
en stavningsvariant av satin, vilket överenstämmer med PTO (PTO (1957), 
s. 195). Det var dock endast satäng av halvsiden som importerades till Stock-
holm under perioden 1720–1738. Den satäng som importerades har därför kate-
goriserats som ”övriga tyger”. 
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Sawian/sawn. En bomullsvävnad som tillverkades i Ostindien (Synnerberg L.N. 
(1815), del två, s. 78). (Se även Savary des Bruslons J. (1726–1732), vol. 1–2.) 
Tyget har därför kategoriserats som bomullstyg. 

Sayen. Enligt Wollin ska sayen på 1300-talet i Danmark ha betecknat antingen ett 
grovt flandriskt kläde eller fint tunt ylle. Hon kategoriserar själv både sajyn 
(sajen) och halvsayen som ylle (Wollin I-B. (1993), s. 238). Pylkkänen beskriver 
sayen som fin yllekypert (Pylkkänen (1970) översatt av Candréus C.). Forsell 
menar däremot att det betecknar siden (Forsell H. (1875), s. 14). Van der Wee 
beskriver att den say som anlände från England på 1700-talet ska ha innehållit 
mer än ull (van der Wee H. (2003), s. 461–462). Den import som registrerades i 
tolagsjournalerna och tulltaxor tar upp olika slags sayen; den kunde vara tillver-
kad av ylle såväl som siden och halvsiden och efter 1739 förekom även bomull, 
enligt tulltaxorna. I Stockholms import 1720–1738 förekom samtliga varianter 
förutom bomull. Det inkom vanligen som blommerat eller enfärgat. Ibland be-
nämndes det också efter ort eller region såsom Printzen sayen. Beroende på hur 
det var registrerat har det kategoriserats som ylle respektive siden medan halv-
siden under ”övriga tyger”.  

Schagg. Se jagg. 
Scharlakan. Beskrivs av Lunsjö som ett praktfullt tyg, ofta av ylle med en lysande 

röd färg (Lunsjö B. (2002), scharlakan). Se även termen scharlakan under av-
snittet om råvarutermer. Det här aktuella scharlakansfärgade tyget anlände oftast 
som kläde, men det förekom också scharlakansfärgade vävnader i andra sorters 
material. Se kläde respektive linne och ylle. 

Schiagg. Se jagg. 
Schir duk. Se skirduk. 
Schlessinger. Se Schlessien och slessinger. 
Schlessien. Senare stavat Schlesien. Importerades vanligen som linnelärft, yllelärft 

eller kläde. Se lärft respektive kläde samt slessinger. Tyger med förordet Schles-
sien var tillverkade i regionen Schlesien som idag ligger i Polen på gränsen till 
Tyskland. 

Segelduk. Segelduk var vanligen vävt av hampa och lin avsett att användas till segel. 
Det förekom att tyget tillverkades i enbart hampa. Jämför rysk segelduk respek-
tive buldan. Enligt tulltaxornas information var det ett halvlinne och har därför 
kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Siktduk. En styv genomskinlig vävnad som vävdes av grovt hårt tvinnat garn av ull 
och lin. Tyget användes för att sikta mjöl och sila exempelvis mjölk (Kjellberg 
S.T. (1949), s. 426; jämför Synnerberg L. N. (1815), del två, s. 85). I detta arbete 
har siktduk inte kategoriserats som tyg, då tyget alltid kom färdigsytt. Istället in-
går det i kategorin andra vävnader. 

Silkes crepon. En sidenlärft från Ostindien (Synnerberg L.N. (1815), del två, s. 189). 
Se crepon respektive lärft. 

Silkes litzqvard. I detta arbete har silkes litqvard bedömts vara ett slags snöre eller 
band då det finns noteringar om det i tolagsjournalerna. Det har därför kategori-
serats som kläder & sybehör. 

Silverduk. Ett tyg med invävda silvertrådar (Ekstrand G. (1991), s. 172). Ekstrand 
nämner dock aldrig något om råvaruinnehållet och troligen kunde själva väven 
bestå av olika råvaror. Jämför gyllenduk. Den silverduk som importerades till 
Stockholm 1720–1738 var ett siden. Tyget har därför kategoriserats som siden. 

Silver moer. Ett tyg, moer, med invävd silvertråd. Se moer. 
Sindal. Ett ”kostbart” tyg endera av lin eller silke enligt Wollin. Geijer beskriver 

sindal som en tunn billig sorts siden, och även Forsell för det till siden. Wollin 
menar dock att materialet troligen har varierat då det i brev från Gustav Vasa 
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både talas om silkes sindal och gement sindal. (Wollin I-B. (1993), s. 238; Geijer 
A. (1960/1972); Forsell (1875) del 2, s. 14-15.) Det tyg som importerades under 
den här aktuella perioden till Stockholm beskrivs som ett halvlinne enligt to-
lagsjournalens noteringar. Det har därför kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Skirduk/Schier duk. Förekommer också i andra källor under benämningen scher-
duck, scheir. En fin slöjliknande linnelärft enligt Pylkkänen (Pylkkänen (1970) 
översatt av Candréus C.; se även Stråle G.H. (1884), s. XLIX). Tyget tillverka-
des i området Schlesien. 1738 förekom för första gången att tyget anlände från 
Holland. 

Skotsk. med följeorden fledding halvsiden, valmar; se vidare fledding, wal-
mar/vadmar. Tygerna tillverkades i Skottland. Det halvsiden som anlände har 
kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Skotska tyger. Enligt Kjellberg ska benämningen skotska tyger ha varit synonymt 
med randigt ”etamin” i starka och vackra färger. Det användes till nattrockar 
(Kjellberg S.T. (1943), s. 424). Enligt tolagsjournalerna var det fråga om ylle, 
och skotska tyger har därför kategoriserats som ylle. De kunde också vara rutiga 
när de importerades till Stockholm 1720–1727. 

Skotska ylletyg. Det tycks ha funnits någon form av skillnad mellan benämningen 
skotska tyger respektive skotskt ylletyg. För det sistnämnda var tullvärdet per aln 
lägre än för det förstnämnda. Möjligen var det en enklare form av ylle än det est-
amin i randiga starka färger som Kjellberg beskriver (Kjellberg S.T. (1943), 
s. 424). Tydligt är dock att dessa ylletyger oftast var rutiga och aldrig randiga. 
Skotska ylletyg har kategoriserats som ylle. 

Slangväv. Kan även benämnas påsväv motsvarande tyskans Schlauchgewebe, eng-
elskans tubular fabric och franskans tissu tubulaire. Det var en omönstrad dub-
belväv som endast hade långsidorna sammanvävda (Strömberg, Geijer, Hald, 
Hoffman (1974), s. 61). Tyg som benämndes slangväv noterades vanligen som 
hampalärft eller halvlinne. Det har därför kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Slessinger/schlessinger. I andra källor också schlesinger. Tyger från Schlesien, men 
de betecknades emellanåt som slessinger av tolagsskrivarna. Tyger benämnda 
slessinger i bokföringen återfinns dock i verifikationerna som tyger från Schle-
sien. I detta arbete har därför alla tyger benämnda slessinger betraktats som ett 
tyg från Schlesien. Se vidare respektive följeord (lärft, kläde och piuk etc.) samt 
Schlessien. 

Smalk/smalken. Linne smalken ingår i 1694 års plakat över olika slags kläde, siden 
och linne. (Se exempelvis Stråle G. (1884) s. XCV–XCVI.) Smalk var ett linne 
och registrerades vanligen som linne smalken. Tyget står ibland också upptaget 
enbart som linne i tulltaxorna. Smalk anlände antingen som band eller som ett 
tyg. Medan band kategoriserats som kläder & sybehör har tyget kategoriserats 
som linne. 

Spansk düsinken. Se düssinken/düssincken. 
Spansk kläde. Se kläde. Detta tyg tillverkades av spansk ull och anlände från nord-

sjöhamnarna Amsterdam, London och Hamburg, men kom även via östersjö-
hamnar som Lübeck, Stralsund och Danzig. Se även kapitel I:4. 

Staltyg/stalltyg. En gles väv i linne. Det står också upptaget i tulltaxorna under linne 
och har därför kategoriserats som sådant. 

Steumgon. Det var alltså ett ylle och tyget importerades under 1720-talet under 
denna benämning. Men vanligast var dock att tyget importades under den 
svenska benämningen kronrask, dit jag har fört steumgon. Detta då steumgon 
tillverkades under 1730-talet i Stockholm hos Wollgenaus som då hade privile-
gium för sådan tillverkning. I andra källor benämns hans tillverkning kronrask. 
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(Se även Heiden M. red. (1904).) Troligen använde Wollgenau den tyska be-
nämningen Steumgon på grund av sin tyska härkomst. Se även rask. 

Stettin. Tyger med regionsbeteckningen Stettin importerades antingen som ett grovt 
glest vävt ylle eller som en lärft av lin. (För Stettin ylle, se Nyberg K. (1992), 
s. 374.) Se vidare ylle och lärft.  

Styw-dwäl. En oblekt lärft som har gjorts styv genom att använda lim eller gummi 
(Henschen I./Frankow I. red. (1992) s. 178). Se vidare dwelk/dwälk. 

Ståhlkläde. Senare stavat stålkläde. Se kläde. Denna vävnad var stålfärgad (Stråle 
G.H. (1884), s. XII). Ståhlkläde importerades i varianter med beteckningarna 
1/2, 1, 1 ½, 2,3 samt överståhl, gyllen överståhl, gyllenstål etc. Ju högre siffra 
desto tätare och dyrbarare ståhlkläde. Överståhl var tätast och gick därför också 
under kvalitén extra fin. Gyllen avser att tyget innehöll guldtrådar. 

Super jagg. Vävt av silke, varmed tyget har kategoriserats som siden. Se jagg/tripp. 
Sussies. Ett tyg som importerades antingen som siden eller halvsiden enligt de no-

teringar som finns i tolagsjournalerna och tulltaxorna. Det som importerades som 
siden har kategoriserats som sådant medan halvsiden bokförts i kategorin ”övriga 
tyger”. 

Svanboij. Senare stavat svanboj. Se svanboy. 
Svanboy/svanboij. Senare stavat svanboj. Enligt Nyberg ett glest vävt ylle i tuskaft 

som var lätt filtat (Nyberg K. (1992), s. 374). I detta arbete har tyget svanboy 
kategoriserats som ylle, då det bokförs i tulltaxorna under posten tyger av ull. 

Svanskinn/svannskinn. Ett ylle som importerades dels som svanskinnsboy, dels som 
svanskinn. Det som benämns för svanskinnsboy står i tulltaxorna upptaget under 
posten kläde, medan det som enbart benämns svanskinn i tolagsjournalerna står 
under varor av ull. Tullvärdet var också betydligt lägre för svanskinn än det som 
står upptagen som svanskinnsboy. Svanskinn har därför kategoriserats som ylle 
medan svanskinnsboy som kläde. Se boy. 

Taft. Ett relativt tunt siden i tuskaft (Sylwan V. & Geijer A. (1931), s. 81, 144). 
Pylkkänen beskriver också taft som ett tuskaftat tunt siden, men tillägger att det 
var enfärgat alternativt hade färgvariationer genom att varp och inslag hade olika 
färg (Pylkkänen (1970) översatt av Candréus C.). PTO karaktäriserar taft som ett 
stelt och frasande siden eller bomullstyg (PTO (1957), s. 234). Taft importerades 
till Stockholm 1720–1738 både som halvsiden och siden. Det som registrerades 
som halvsiden har kategoriserats som ”övriga tyger”, medan taft av enbart siden 
har klassificerats som sådan.  

Taft de fula/foula. Enligt Synnerberg ett slätt lättare siden (Synnerberg (1815), del 
två, s. 115). Synnerbergs utsaga överensstämmer med tulltaxorna varför tyget i 
detta arbete har kategoriserats som siden. 

Tallett/talenche. Enligt Synnerberg ska tallet ha varit benämningen på antingen 
fransk drougett eller rask tillverkat av lin-, hampgarn eller ull (Synnerberg L.N. 
(1815), del två, s. 117). I tulltaxorna står tallet kategoriserat som ylle och det har 
därför bokförts som ylle. 

Tersnell/torsnell. Pylkkänen för torsnell till tyger av siden (Pylkkänen (1970), 
s. 60–61). Torsnell ska enligt Synnerberg ha varit ett slags gros de tour som 
tillverkades i östra Italien. En smalare variant tillverkades i Berlin och 
Schweizområdet (Synnerberg L.N. (1815), del två, s. 124). Detta tyg tillverkades 
i Sverige från 1600-talets slut. Det uppges också som siden i tulltaxorna och har 
kategoriserats som sådant.  

Trap/Trape de Dames. Se Drape de Dames. 
Tripp/trip. Enligt Henschen var tripp ett slags mönstrat ylleplysch med botten av 

linne eller hampa (Henschen I.(1960) s. 72). Pylkkänen beskriver tripp som ett 
ylle med lugg vilket användes till möbler och gardiner (Pylkkänen (1970) över-
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satt av Candréus C.). Enligt förordningar på 1730-talet och redovisningen i to-
lagsjournalerna var tripp samma slags tyg som jagg. Då det importerades till 
Stockholm förekom tripp också som halvsiden. I Stockholm tillverkades tyget 
tripp av sidenvävarna under 1730- och 1740-talet. (Se exempelvis BOU 1743:3 
s. 788 ff.). I tulltaxorna uppges tripp vara av lin, medan det som betecknas flo-
retten tripp går under ylle. I detta arbete har tripp beroende på hur det var regi-
strerat kategoriserats som siden, linne, ylle respektive ”övriga tyger” i enlighet 
med tulltaxornas uppgifter av tullvärdet per aln. Se även jagg. 

Triümphant. Senare stavningsvarianter triomphant, triümphant och triumfant. Enligt 
Savary des Bruslons ett franskt sidentyg, medan Synnerberg beskriver det som 
ett gros de tour med damastaktiga blomster (Savary-des-Bruslons J. (1742/1748); 
Synnerberg L.N. (1815), del två, s. 134). Wistrand beskriver triumfant som ett 
tjockt ylle eller siden i fassionerade och randigt blankt mönster vilket användes 
till mössor, livstycken eller kjolar etc. (Wistrand P.G. (1912), s. 99). Under peri-
oden 1720–1738 var den triümphant som anlände ett siden och har därför kate-
goriserats som siden. 

Tubin. Troligen det tyg som i slutet av 1600-talet skrivs som toubin eller tobin. 
Pylkkänen behandlar tyget i samband med sammet och siden och menar att det 
under 1600-talet betecknar “finrandiga och strimmade tyger” (Pylkkänen R. 
(1970), s. 60). Hon beskriver också att tubin var en moarépressad taft (Pylkkänen 
R. (1970) översatt av Candréus C.). Däremot råder det en viss tvekan om det 
verkligen var ett helsiden, då det också kan ha varit ett halvsiden eftersom taft 
antingen kunde endera vara av siden eller halvsiden. Tulltaxorna ger inte heller 
någon ytterligare vägledning då tubin tycks ha importerats både som siden och 
halvsiden samt blommerad. Det sistnämnda innebar alltid att tullvärdet per aln 
blir jämförelsevis högre. Det saknas ofta ytterligare noteringar i tolagsjourna-
lerna. På grund av osäkerheten angående råvaruinnehållet har tyget kategorise-
rats som ”övriga tyger”.  

Turkisk atlas. Turkisk atlas ska enligt Henschen ha varit ett randigt tyg av bomull 
och silke som tillverkades i Abbeville eller Rouen (Henschen I./Frankow I. red. 
(1992), s. 177). Se även sattinett. 

Turskt madtlyer. Turskt madtlyer var ett ylle enligt noteringarna i tolagsjournalerna. 
Namnet tyder på att det tillverkades i den turkiska regionen, men det kan också 
ha börjat tillverkas i Frankrike eller andra områden. Då det anges som ett ylle har 
tyget kategoriserats som sådant. 

Turska galloner. Se galoner. 
Walmar/vadmal. Motsvarar tyskans Loden, engelskans coarse wollen cloth och 

franskans bure. Ett hemvävt grovt ylle i tuskaft eller kypert som oftast valkades 
efter vävningen (Strömberg, Geijer, Hald, Hoffman (1974), s. 91). Enligt Hen-
schen var det ett tuskaftat tyg av grov ull som var hårt stampat men inte var 
överskuret som kläde. Det vävdes av kardgarn (Henschen I./Frankow I. red. 
(1992), s. 178). Till skillnad mot Strömberg, Geijer, Hald och Hoffman som be-
skriver att vadmal aldrig importerades, anlände dock vadmal som många andra 
tyger till Stockholm under perioden 1720–1738. Tyget har kategoriserat som 
ylle. Se också rask. 

Wahrendorf med efterföljande ord kläde och lärft. Se kläde och lärft. Tyget tillver-
kades ursprungligen i Wahrendorf. Under 1730-talet började ”wahrendorflärft” 
tillverkas vid Flors linnemanufaktur i Hälsingland. (Se Lundell J. (1981), s. 16–21.)  

Warschett/varschett. Det saknas information om detta tyg i samtliga referensverk 
och den litteratur som har använts . Warschett råvaruinnehåll förblir okänt då det 
också saknas under en specifik kategori i tulltaxorna. Däremot framgår av no-
teringar i tolagsjournalerna att tyget liknade canifas. Canifas tillverkades av 
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hampa, lin eller bomull. Se canifas/camfas. Då råvaruinnehållet är okänt har det 
här aktuella tyget kategoriserats som ”övriga tyger” . 

Vattrad cassiant. Se cassian & vattrad. 
Welwerett. Senare stavning velverett. Enligt Synnerberg ett tungt bomullstyg som 

tillverkades i England och Tyskland i flera utföranden, bland annat tryckta (Syn-
nerberg L.N. (1815), del två, s. 151). Det är dock tveksamt om det verkligen be-
tecknar ett bomullstyg under denna period. Tullvärdet indikerar att det snarare 
varit ett halvsiden. Wiklund menar att velvet, vilket enligt Synnerberg är i stort 
sett samma tyg, är det engelska ordet för sammet. (Se velvet.) (Wiklund S. 
(1984), s. 246; Synnerberg L.N. (1815), del två, s. 151.) Tullvärdet indikerar att 
det snarare varit ett halvsiden och låg betydligt högre än något tyg av bomull. 
Dessutom kan sammet under denna period 1720–1738 ha varit allt från ylle till 
siden. (Se sammet.) Vidare är det känt att det inte tillverkades något rent 
bomullstyg i England under denna period (O’Brien P., Griffiths T., Hunt P. 
(1991), s. 415). Van der Wee beskriver det som ett ylle, ofta med inblandning av 
kamel- eller gethår i ett försök att immitera siden (van der Wee H. (2003), 
s. 434–435). Det är därför mer troligt att det rörde sig om ett halvsiden. Då utsa-
gorna och underlagen är osäkra har tyget kategoriserats som ”övriga tyger”. 

Velvet. Enligt Synnerberg ett tungt bomullstyg dock inte så tungt som velveret 
(Synnerberg L.N. (1815), del två, s. 151). Wiklund menar att velvet är det eng-
elska ordet för sammet. Även hon beskriver det som ett bomullstyg med den täta 
sammeten som har kort lugg och är vävt i kypert eller tuskaft (Wiklund S. 
(1984), s. 246; jämför PTO (1957), s. 266). Se vidare welwerett. 

Velp/velb. Senare stavningsvarianter är felp/felb. Ett slätt eller fassionerat sammets-
liknande tyg med lång ludd; det användes vanligen till underfoder och bräm. 
Velp tillverkades av flera olika slags garn: ull, kamelhår och silke (Kjellberg S.T. 
(1943), s. 427). Wistrand beskriver att den långa ludden gav en glatt yta då den 
var borstad åt ett hål (Wistrand P.G. (1912), s. 97). Tyget står förtecknat för sig i 
tulltaxorna varför råvaruinnehållet förblir okänt. Det finns dock indikationer i 
bouppteckningar på att det ingick mer än en råvara (benämns ibland som halv-
ylle felb) I detta arbete har tyget därför kategoriserats som ”övriga tyger”.  

Ylle polemit. Se polymita. 
Ylletyg. Var såsom framgår ett tyg av ylle. Tydligt är dock att med ylletyg avsågs 

inte yllelärft, utan någon annan typ av bindning än tuskaft alternativt en mer 
avancerad efterbehandling. Ett ylletyg hade alltid ett högre tullvärde än yllelärft. 
Jämför med bomullstyg och bomullslärft. 

 
Tabell II3:1 innehåller hela importens kvantitet respektive år, men det är 

endast ett urval av tyger som presenteras separat. Tanken är att visa de 
mönster, som beskrivs i kapitel I:4. I de fall flera tyger har ett liknande 
mönster har valet gått att lyfta fram några av dessa istället för alla, särskilt då 
volymen ligger på samma nivå (+/- 500 alnar). Andra tyger förekom endast 
vid ett enstaka tillfälle, där kvantiteten aldrig översteg 100 alnar. Ett fåtal 
tyger har tagits med i tabellen trots att den importerade kvantiteten understeg 
500 alnar. Orsaken är att det ofta endera finns en allmän uppfattning bland 
textilvetare att tygerna var vanligt förekommande eller inte förekom alls.  

De tyger som slagits ihop till en grupp följer samtliga samma mönster 
utom för gruppen övriga. I gruppen övriga ingår även de tyger som ej gått att 
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få fram vilken råvara tyget är baserat på, vanligen berör det tyger som endast 
importeras vid ett enstaka tillfälle eller under ett enstaka år. 

Diskussionen i kapitel I:4 har också baserats på ett urval av textila impor-
törer vars import studerats även andra åren. Då denna grupp av handlande 
importerade över nittio procent av den totala volym av tyger som anlände 
1730 och nästan nittio procent 1738 har även de förändringar som skedde av 
deras handel tagits med i diskussionen. Orsaken att år 1735 saknas i tabellen 
beror på att det saknas en del av den textila importen till Stockholm detta år. 
Även om det verkar orimligt att förhållandena mellan dessa handlande och 
andra gruppers import skulle skilja sig avsevärt just detta år jämfört med 
övriga år har jag valt att ej ta med dessa kvantiteter. En sammanställning av 
tabell II3:1 återfinns i kapitel II:6 tabell B4:1. 

 
 
 

Tabell II3:1 Importen av tyger till Stockholm 1720–1738, mätt i antal alnar, 
fördelade på märken och kategori. 
Kategori Märke 1720 1727 1730 1738 

S Armosin/armsiden 9 789 8 294 14 336 8 995 
S Atlas/atlask 315 384 590 130 
L Baracan 1 720 1 727 1 730 1 738 
Ö Bast 2 828 6 046 2 941 2 325 
L Bihlefeldt lärft 3 620 2 560 7 923 25 450 
L Blangarn lärft 7 014 6 987 1 728 329 
L Bolstervar 0,5 eller 2 dsm 3 331 3 341 5 972 4 171 
Ö Bommersin/bommersiden 5 896 4 186 1 483 664 
B Bomullslärft 12 308 52 2 512 5 973 
B Bomullstyger 2 000 2 887 0 10 010 
Ö Boras 0 0 19 0 
Ö Bordalu odef. troligen halvsiden 0 677 944 40 
K Boyer 14 177 14 980 4 566 6 608 
K Brandenburger kläde 2 869 3 948 16 427 203 
Y Bredlisk 552 182 359 850 
K Bredlisk kläde 850 182 0 850 
Ö Buldan 6 320 5 540 4 950 0 
Ö Callminck/kallmink av halvylle 0 131 256 1639 
Y Callminck/kallmink av ylle 23 504 1 108 46 329 40 383 
B Camisoll 52 0 0 0 
L Canifas/camfas 2 592 2 603 2 800 1 318 
B Canifas/camfas 2 254 0 205 3 718 
Y Carteck/Karteck 433 60 230 0 
Y Cassiant 12 284 11 220 10 920 6 869 
K Castor kläde 240 0 0 0 
B Cattun/kattun 191 561 19 433 142 774 167 013 
Y Chalong/chalon ylle 15 058 10 940 13 711 35 473 
Ö Chattang 240 0 0 0 
B Chintz 0 0 80 0 
Ö Conout 0 348 0 0 
(forts.)      
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Kategori Märke 1720 1727 1730 1738 
L Damast av lin 10 399 13 169 7 221 5 018 
K Dantzig kläde 1 030 1 300 8 0 
L Danzig lärft 4 512 785 646 270 
K Drape, diverse 40 281 637 103 
S Drape de Dames 540 1 291 0 0 
Ö Drojas 0 20 0 0 
S Drougett 8 143 7 678 11 038 10 241 
L Dräll 10 112 8 128 12 633 12 461 
Y Durantz ylle 3 143 576 1 684 8 
Y Düsinken 9 555 39 607 20 121 9 289 
Y Düsinken spansk 67 0 0 0 
K Engelsk kläde 7 0 0 0 
L Engerdz lärft 0 0 780 0 
Y Estamin 1 132 44 196 852 
K Firlood kläde 37 0 0 0 
Y Flanell 5 006 8 693 20 001 16 048 
Ö Flor 637 446 336 1 068 
L Fransk lärft 7 0 11 0 
Y Fris 12 682 0 45 378 1 051 
K Fris kläde 37 0 0 0 
Ö Gingans 0 34 178 1702 
L Glantz lärft 1 894 0 3 718 1 705 
Ö Golgast 0 20 405 0 
L Gripenberger lärft 2 859 1 532 19 400 20 797 
K Gros de Tour/Naples 0 44 252 736 
B Guiness 70 25 30 164 89 433 
Ö Halvsiden bast 260 366 1 021 0 
Ö Halvsiden bordalu 1 585 425 958 2 061 
Ö Halvsidentyger2 15 493 17 713 14 810 4 481 
Ö Hamplärft 521 623 306 0 
K Hollänsk kläde 656 0 0 0 
L Holländsk damast 0 0 280 0 
L Holländsk lärft 12 297 5 339 8 926 4 556 
Ö Jagg/tripp 4 598 1 799 2 127 3 567 
L Kammarduk 190 1 308 1 123 1 570 
Y Kiersing  1 201 0 360 1 200 
K Kiersing och krintzel kläde 3 623 9 184 6 840 3 607 
Ö Kipert 0 0 42 0 
L Kloster lärft 2 142 1674 243 0 
L Krebendz lärft 0 0 370 260 
Y Laken/lakan 624 635 674 0 
L Linnelärft exkl. inslag av guld 

eller silver 109 191 2 890 3 377 1 581 
L ”Linnetyg” 6 512 26 494 13 0 
K Marsaille & Marcksta 640 1 014 960 0 
L Marseille lärft 0 0 11 0 
K Molton 0 0 63 0 
Ö Nettelduk 11 757 12 867 15 819 9 153 
B Nopkens 4 991 4 120 15 489 49 093 
K Norder kläde 7 587 1 751 4 302 3 668 
Y Novade 254 0 0 0 
Ö Parkum 14 782 0 22 970 81 147 
(forts.)      
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Kategori Märke 1720 1727 1730 1738 
L Pelling 6 493 6 850 7 680 440 
Y Perpetuel 55 0 430 755 
S Plyss 60 0 5 0 
Y Polemit 948 1 798 1 830 0 
L Polymita 948 1 798 1 830 0 
Y Pommersk 775 0 8 0 
K Pommersk kläde 0 8 8 0 
L Pommersk lärft 675 8129 0 0 
Y Qvinett/kvinett 13 681 4 972 384 0 
Y Rask 53 922 52 230 61 246 27 803 
K Rattin 303 0 683 240 
Ö Regarn 2 743 1 237 0 0 
L Rysk lärft 0 0 17 302 9 
S Sammet 2 977 1 566 1 363 92 
S Sansison de Bologia & Bermiselj 

& Sussies 48 50 0 0 
S Sattin exkl. inslag av guld eller 

silver 732 732 0 288 
B Sawian 0 32 0 0 
Ö Saÿett Dantzig 10 033 1 800 10 726 0 
Ö Saÿett/sajett 25 353 13 948 82 667 120 
K Scharlakan kläde 303 155 132 122 
K Schlesien kläde 6 315 15 436 14 884 2 527 
L Schlesien lärft 79 701 13 496 91 438 113 589 
Ö Segelduk 7 060 9 125 27 400 0 
S Siden bast 14 991 17 798 7 367 7 205 
S Siden blomerat & pinerat 967 731 509 0 
S Siden borat 0 0 128 0 
S Siden bordalou 366 702 688 0 
S Siden borcade 355 44 363 0 
S Siden camblott 214 26 22 0 
S Siden crepon 1 125 410 220 0 
S Siden damast 10 110 9 350 4 273 1 407 
S Siden gage 212 0 0 0 
S Siden moir 5 811 1 617 72 0 
S Siden ostindisk 698 660 625 0 
S Siden sarge/sars 543 2 143 1 616 2 985 
S Siden släta och fassionerade 8 239 22 967 10 809 576 
L Skir duk 2 562 2 898 3 191 4 079 
Y Skottska ylletyg 1 533 4 076 1 520 0 
K Spansk kläde 20 632 8 512 4 431 29 751 
K Ståhlkläde 1 451 668 0 1 772 
Y Svanskinn 2 052 1 512 2 581 2 072 
Ö Taft halvsiden 20 291 12 431 3 492 5 493 
S Taft/taft de fula 964 630 27 0 
Y Tallet 291 78 0 0 
Ö Toubin/tubin 0 105 78 0 
L Wahrendorflärft 6 419 6 287 3 934 1 646 
Ö Warchent 454 0 0 0 
Y Ylle camblott 882 637 1762 1 171 
Y Ylle crepon 2 381 169 1 451 1 270 
Y Ylle damast5 2 847 2 724 16 333 19 966 
(forts.)      
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Kategori Märke 1720 1727 1730 1738 
Y Ylle sarge 2 836 2 946 2 746 4 934 
L Övrig linne 24 057 30 775 11 920 10 016 
L Övrig lärft 59 430 452 584 392 341 303 
S Övrigt siden 5 184 5 922 0 0 
Y Övrigt ylle 6 068 26 531 0 0 
Ö Övrigt ”övriga tyger” 80 211 16 843 122 365 2 046 
K Övrigt kläde 1 113 2 000 3 139 1 644 

Källa: SSA: SER: Stockholms huvudbok med verifikationer; Inkommande tolag 1720, 1727 
och 1730; SER: SKA: serie G: 1b: Tolag över inkommande1738.  
Anm1: Under kolumn typ står bokstaven; B=Bomullstyg; L=Linne och lärft; S=Siden; 
Y=Ylle; K=Kläde; Ö=”Övriga tyger”.  
Amn 2: I halvsiden ingår det som benämns slät och fassionerad halvsiden. 
Anm3: Denna siffra är troligen en underskattning med 3 102 alnar då detta utgörs av ospecifi-
erad damast. Då tullvärdet per aln var lägre än på damast av lin eller siden, borde det tyda på 
att den ospecificerade var av ylle. Det har därför antagits att den ospecificerade damasten var 
tillverkad av ull och ej av lin eller siden. Antagandet innebär att importen av ylledamast då 
uppgick till 2 345 alnar istället för 724. Det resulterar också i att det går ej att tala om någon 
förändring mellan nedslagsåren på 1720-talet, däremot ses en kraftig ökning mellan 1727 och 
1730, nästan sexhundra procent. Att siden brocad med inslag av guld och silver har exklude-
rats innebär det 1720 saknas 12 alnar. Tyget importerades privat. Med andra ord var det ingen 
handelsvara i Stockholm under denna period. Vanligaste tyger som innehöll guld eller silver 
var lärfter samt sattin. I ylle sarge ingår även engelsk sarge. 1720 uppgick den engelska till 1 
000 alnar, 1727 uppgick volymen till 1 840 alnar, 1730 ankom inget och 1738 uppgick den 
engelska till 8 159 alnar. 
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KAPITEL II:4 

Beräkningar av prisbilden i Stockholm  
1720–1740 

 
Inledning  
I kapitel I:4 används emellanåt prisargument för att tolka importens föränd-
ring och anpassning till den ekonomiska politikens omläggning. Analysen 
bygger på data över prisbilden som excerperats inför analysen av importens 
förändring. Priset på marknaden kan generellt sett ha påverkat efterfrågan 
och därmed bidra till att förklara varför importen av olika textilier och deras 
olika kvalitéer ökade eller minskade. Priset sätts normalt utifrån de kostnader 
som uppkommer i samband med inköp inklusive eventuella krediter. Dess-
utom tillkommer ovanpå detta alla andra kostnader exempelvis för transpor-
ter, lokaler och löner samt slutligen den vinstmarginal som försäljaren vill ha 
för att täcka framtida investeringar, sina egna privata kostnader och spa-
rande. Vilken vinst som kan tas ut beror dock på i vilken grad varan efterfrå-
gas, hur kundunderlaget ser ut samt handlares och konsumenters sälj- och 
köpmönster. Generellt sett gäller att när priset stiger sjunker efterfrågan och 
vice versa.  

Det finns dock undantag. Då en produkt möter minskad efterfrågan på 
grund av att kunderna inte längre betraktar den som attraktiv eller modern 
kommer priset att sjunka på marknaden. Priset sjunker trots att efterfrågan 
minskar. I kapitel I:2 och II:1 framgick att staten också försökte styra kon-
sumtionen såtillvida att vissa sociala grupper belades med konsumtionförbud 
när det gällde specifika varor. Om dessa grupper inte vågade köpa varorna 
på grund av de höga bötesbelopp som utgick minskade kundunderlaget på 
dessa. Ju färre kunder, desto mer kommer priset att sjunka då det gällde för 
handelsmannen att inte bli sittande med ett lager som är osäljbart. I dagens 
termer skulle man säga att affärerna har en realisation. I detta fall kommer 
därför priset sjunka utan att den egentliga efterfrågan behöver ha minskat. 

Syftet med detta kapitel är att beskriva hur prisbilden på tyger har tagits 
fram och beräknats under perioden. Frågorna som ställs i detta kapitel är: I 
vilken utsträckning steg priset på tyger i Stockholm under perioden 
1720–1740? Gav den ekonomiska politiken upphov till den fördyring som 
dåtidens politiker var rädda för? 
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Prisbilden bygger på egna sammanställningar över priser för tyger i 
Stockholm under perioden 1720–1740. Främst har de prisuppgifter av väv-
nader som redovisas i förteckningar över varulager som återfinns i handels-
mäns, hantverkares/manufakturisters och deras närståendes bouppteckningar 
använts som underlag. Detta material har kompletterats med de fåtaliga pris-
uppgifter som gått att finna i offentligt material, exempelvis i handelskolle-
giets protokoll. 

Detta avsnitt inleds med att diskutera bouppteckningars källvärde i för-
hållande till syftet med den här presenterade undersökningen. Därefter redo-
visas underlaget för beräkningarna och hur dessa har tagits fram. Avsnittet 
avslutas med att presentera prisbilden i tabellform för de olika tyger där data 
gått att finna för perioden. 

Bouppteckningar som källa 
Bouppteckningar är en rik källa på information om en person, både vad 
gäller dennes livssituation, sociala och ekonomiska kontext. I bouppteck-
ningen framgår familjeförhållanden, vilka arvingarna var, när individen av-
led och ibland dödsorsaken. Vidare presenteras familjens eller individens 
tillgångar och skulder, vilka kreditorer och debitorer som fanns samt rörel-
sens verksamhet.  

Ofta brukar forskare hävda att 1734 års lag utgör startpunkten för upprät-
tandet av bouppteckningar i Sverige. Enligt dem var det var först då som det 
blev en laglig plikt att upprätta bouppteckningar.1 Åtminstone för Stock-
holms del går detta påstående att ifrågasätta. Orsaken är de två förordningar 
som kom i slutet av 1600-talet. Den ena innebar att 1/8 procent av boets 
tillgångar skulle gå till fattigvården och den andra att 1/2 procent skulle gå 
till förmyndarkammaren innan skulderna hade dragits av. Från 1722 skulle 
dessutom ¼ procent, dock efter avdrag för skulder, gå till spinnhuset.2 Både 
staten och staden hade därför ett stort ekonomiskt intresse av att det upprät-
tades bouppteckningar redan långt före år 1736 då 1734 års lag trädde i kraft. 
Det är troligen en av orsakerna till att det från 1600-talets slut återfinns en 
mängd bouppteckningar i Stockholm från denna tid. Under det stora nor-
diska kriget fanns dock en tydlig minskning när det gäller upprättandet av 
bouppteckningar i staden.  

                                                      
1 Se exempelvis Isacsson M. (1979), s. 137–140; Hellgren H. (2003), s. 39–40; Lilja K. 
(2004), s. 71–78; Dalhede C. (2006), s. 140–141; Tengroth Ulväng M. (2007), s. 70–71; 
Ågren K. (2007), s. 233–240. Se också Ahlberger C. (1996). 
2 Förordningarna för avdraget i bouppteckningarna för Stockholms del implementerades den 
27/4 1667 till förmyndarkammaren och 21/10 1698 till fattigpenning i Stockholm och enligt 
ett kungligt brev daterat 22/6 1722 till spinnhuset i Stockhom. Se SSA: RR & Mag.: Serie 
EIA:9 och EIA:11. I vilken utsträckning dessa också omfattade andra delar av landet har dock 
ej varit möjliga att få fram. 
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En annan orsak till att bouppteckningar upprättades redan före 1736 är att 
också andra intressenter än staden och staten hade glädje av att det upprätta-
des en bouppteckning. Den ena gruppen var arvingarna. Deras andel av arvet 
reglerades av stadslagen och om det fanns tillgångar på landsbygden enligt 
landskapslagen. Oavsett om det var modern eller fadern som avled först hade 
de rätt att få dokumenterat hur stor deras del av arvet som respektive arvinge 
hade rätt till vare sig dessa var myndiga eller omyndiga. Även om deras an-
del inte betalades ut i reda pengar eller genom överföring av ägodelar blev 
bouppteckningen det dokument som låg till grund för en framtida fordran, 
vanligen i form av en revers. Om den överlevande partnern skulle förvalta 
deras arvedel, måste också detta dokumenteras. Bouppteckningen fyllde 
därför funktionen av ett skriftligt dokument som specificerade framtida arv 
och som också kunde fungera som säkerhet vid en eventuell belåning av 
arvslotten. Ytterligare en grupp som var intresserad av att bouppteckningar 
upprättades var kreditorerna, det vill säga de som hade fordringar på döds-
boet. Dessa faktorer bidrog till att tillgången på bouppteckningar är relativt 
god. 

Att använda bouppteckningar som källa är ofta omstritt. I huvudsak rör 
kritiken två aspekter av materialet: dess begränsade representativitet och den 
överföring av tillgångar som eventuellt skedde innan bouppteckningen ägt 
rum. Båda innebär att det saknas uppgifter.3 Dessa kriterier är ofta av stor 
vikt när man bedömer vad som går att säga utifrån bouppteckningen och i 
vilken mån de går att använda vid analysen. 

Varken materialets begränsade representativitet eller andra nämnda be-
gränsningar har relevans för hur det används i detta arbete. Bouppteckning-
arnas varulager med prisuppgifter ger information som inte gått att återfinna 
i andra källor, annat än för enstaka tyger och enstaka år. Dessa enstaka upp-
gifter ansåg jag dessutom var vanskliga att använda eftersom de utgjorde 
underlaget för manufakturisternas argument för att motivera ett importförbud 
eller åtminstone få till stånd en tullhöjning. Det finns därför en risk med att 
priset på de importerade tygerna har underdrivits. 

Urvalet i denna delstudie har i första hand varit bouppteckningar efter 
handlande samt hantverkare och manufakturister som tillverkade textilier, 
inklusive deras makar och barn. Avgörande för urvalet är om bouppteck-
ningen innehållit ett varulager. Varulagret har använts för att få fram pris-
uppgifter både för de tyger som importerades och de som var inhemskt 
tillverkade. De tyger som tillverkades i staden har använts för att få ett jäm-
förande material. I bouppteckningarna från de handlande framgår tydligt 
genom noteringarna, när ett tyg var inhemskt tillverkat.  

Ofta påstås att värdet av tillgångarna i bouppteckningarna har värderats 
lägre än marknadspriserna, för att därigenom minska boets tillgångar i för-

                                                      
3 Se exempelvis Isacsson M. (1979), s. 137–140; Hellgren H. (2003), s. 39–40; Lilja K. 
(2004), s. 71–78; Dalhede C. (2006), s. 140–141; Ågren K. (2007), s. 233–240.  
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hållande till skulderna.4 Varulagrens innehåll värderades under denna tid av 
två andra handelsmän vilka själva sålde dessa varor. Värderingsmännen hade 
inga incitament till att värdera tygerna till ett lägre pris än de verkligen hade 
då de både saknade släktskap och kreditförbindelser med den avlidne och 
dennes familj. De som värderade lagret byggde sina uppgifter dels på det 
dokumenterade inköpspriset, dels på vad varan kunde säljas för i staden. De 
prisjusteringar, nedvärderingar, som återfinns i de undersökta bouppteck-
ningarna när det gäller vävnader, är i de fall som värderingsmännen ansett 
tygerna vara omoderna, eller som det skrivs explicit: ”ur mode”. Priset upp-
ges i dessa fall först med det gamla priset och därefter med det gällande pri-
set.5 Även boets skuldsida har använts som underlag. Sammantaget är min 
tolkning att de här aktuella bouppteckningarna i Stockholm 1720–1740 
speglar marknadspriserna väl. 

Däremot går det inte att förneka att det finns kortfristiga variationer i pris-
uppgifterna mellan olika bouppteckningar, även mellan dem som upprättats 
inom samma år. Efter en analys om eventuella orsaker till denna differens 
visade det sig att variationen var årstidsberoende. Exempelvis värderades 
bomullstyg något högre under sommartid än under vintertid. Detta var också 
något som var rimligt att förvänta sig eftersom tyget var mer passande att 
bära på sommaren än på vintern. När efterfrågan var som störst steg alltså 
priset medan det sjönk när efterfrågan minskade. På samma sätt visade det 
sig att ylle var dyrare vintertid än sommartid. Då de textila handlande i 
Stockholm var mer eller mindre specialiserade på vissa slags tyger har un-
dersökningen av priser varit tvungen att avgränsas till de tygsorter som är 
mest frekventa i materialet under perioden. Trots denna avgränsning har det 
gått att återfinna en relativt stor mängd tyger. 

Beräkningarna av prisbilden på tyger i Stockholm 
1720–1740 
Det bouppteckningsmaterial som använts i det följande är det som upprätta-
des i samband med att handelsmän, hantverkare och manufakturister samt 
deras änkor, hustrur etc. avled i Stockholm under perioden 1720–1740. To-
talt har drygt 700 bouppteckningar använts som underlag för beräkningarna 
(se tabell II4:1). Till underlaget har också lagts de prisuppgifter som före-
kommer i Handelskollegiets protokoll, suppliker etc. och statligt material6 
under perioden. I tabell II4:1 framgår att de flesta bouppteckningar som varit 
användbara upprättades under åren 1725–1740, flest är det 1730–1734. Me- 

                                                      
4 Se exempelvis. Samuelsson K. (1951), s. 58 
5 Se exempelvis SSA: RR & Mag. Serie EII A1:2: Inventariebok: BOU 1726:I, s. 1 ff. 
6 Här avses i huvudsak de uppgifter om priser som återfinns i Westrin T. (1869/1909, 1913, 
1917 och 1921/1922). 
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Tabell II4:1 Antal använda bouppteckningar med prisuppgifter om textilier i 
Stockholms bodar 1720–1740, fördelade på olika tidsperioder 

 1720–24 1725–29 1730–34 1735–38 1739–40 Summa 
Antal 
bouppteckningar 

 
87 

 
162 

 
186 

 
141 

 
145 

 
721 

Anm. Det är beräkningarna av tygernas priser som legat till grund för periodindelningen. 
Jämför tabell II4:3 
 
delpriset på varorna speglar huvudsakligen periodens senare del, de sista 
femton åren, då det fanns fler än 140 bouppteckningar med förteckningar 
över varulager. För de fem första åren återfanns motsvarande 87 bouppteck-
ningar. 

Resultatet av analysen visar att prisuppgifterna varierade något under re-
spektive år. Vid en kontroll visar det sig, som nämnts tidigare, att det van-
ligtvis rörde sig om säsongsvariationer. Dessa gav en prisskillnad på mellan 
2 och 10 öre dkm. Hur stor skillnaden var berodde på vilken råvara tyget 
innehöll. 

En annan orsak till prisvariationer var de tillfälliga prisstegringar som 
uppträdde i samband med drottningen/kungens kröning och andra former av 
utlysta kungliga högtidsdagar. Vid dessa tillfällen steg marknadspriset på 
vissa specifika färger och tyger tillfälligt. Detta är fullt naturligt fenomen 
eftersom efterfrågan ökade, vilket därmed påverkade priset. Vid denna typ 
av tillfälliga prisökningar gick dock regeringen in och reglerade priset på 
marknaden, varmed priset sjönk något men sällan helt tillbaka till ordinarie 
marknadspriset. Jag har därför bortsett från dessa typer av avvikande pris-
ökningar vid beräkningarna. 

De prisvariationer som fanns under respektive period speglar förutom sä-
songsvariation och tillfälliga stegringar, också variationer när det gäller ty-
gernas färgning, mönstring etc. I tabellen framgår också den spridning som 
fanns, vilken speglar att olika vävnader hade olika pris för färg, mönster etc. 
på grund av att det fanns en prisvariation mellan olika tidsperioder, såsom att 
svart generellt sett var dyrare i början av 1720-talet än på 1730-talet. Andra 
färger, mönster etc. minskade i pris under 1730-talet. Priset vad avser den 
extra kostnad som kunden hade på grund av färg, mönster etc. har vanligen 
avräknats från tygets pris i tabell II4:3 utifrån vad som anges i källan eller 
egna beräkningar där ofärgat tyg utgjort basen för beräkningen.  

Ett årligt medelpris har beräknats på varje tyg. Detta medelpris har sedan 
följts mellan åren för att kunna avgöra i vilken utsträckning som en föränd-
ring av priset var tillfällig eller ej. Det har därför gått att avgöra i vilken ut-
sträckning som det rört sig om en verklig prisökning eller prissänkning.  

Varje års medelpris har utgjort underlag för de medelprisuppgifter som 
återfinns i tabellerna II4:2–3. Tidsperiodernas indelning i tabell II4:2 bygger 
på att det vid respektive periods början uppstått en prisförändring för någon 
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Tabell II4:2 Prisuppgift för den extra kostnad per aln som vanligen fanns för 
färg, mönstring etc. 
Färg/mönster etc. Extra kostnad/aln Färg/mönster etc. Extra kostnad/aln 
Blekta 0:08–1 dkm Enfärgad bergsblå 1–3 dkm 
Enfärgad svart1  O:08–2 dkm Enfärgad blå (ej indigo, 

troligen Zinober) 
0:24–1:16 dkm 

Enfärgad vit (ej 
bomull) 

0:16–1 dkm Enfärgad indigo 6–9 dkm 

Enfärgad gul ockra 0:02–0:28 dkm Enfärgade grå 1–3 dkm 
Enfärgad gul  1–1:16 dkm Flerfärgade 5 dkm 
Enfärgad spansk grön 0:24–1 dkm Randiga 0:08–0:12 dkm 
Enfärgad grön 1–1:24 dkm Blommerade 0:08–4 dkm 
Enfärgad brun 0:24–1 dkm Broscherade 3–18 dkm 
Enfärgad beige 0:24–1 dkm Fassionerade  1–4 dkm 
Enfärgad violett/purpur 0:24–1:16 dkm Pinerade 0:05–0:28 dkm 
Enfärgad röd ockra 1–1:16 dkm Tryckta tyger 0:12–5 dkm 
Enfärgad röd 0:24–1:16 dkm Guld per lood förutom 

färg1 
> 1 dkm 

Enfärgad scharlakans-
röd 

6–9 dkm Silver per lood förutom 
färg 

0:16–0:24 dkm 

Anm. Observera att det material som färgningen eller trycket skedde på har stor betydelse för 
kostnadstillägget. 
Anm 1. Vid större begravningar kunde priset för svart tyg stiga till över 100 dkm, ibland än 
mer. Liknande tillfälliga ökningar förekom vid högtidliga tillfällen också på andra färger, 
vanligast röd, grön och blå. Tillägget för guld varierade stort mellan åren. Det lägst uppmätta 
tillägget under perioden 1720–1740 låg på 1:02 dkm. 
 
tygsort. Oavsett om priset ökat eller minskat har det år då det skett ett brott 
därmed utgjort grunden för nästa periods indelning. I de bouppteckningar där 
tygernas pris uppgetts styckevis har en omräkning skett till antalet alnar per 
stycke tyg för att få fram jämförbara priser. Här har stämpelordningen varit 
till stor hjälp.7 Till skillnad mot övriga beräkningar har ingen omräkning 
gjorts från dkm till dsm, utan bouppteckningarnas uppgifter redovisade i 
dkm har behållits. Orsaken är att prisuppgifterna aldrig används som ett di-
rekt jämförande material. 

                                                      
7 För uppgifter i 1687 års stämpelordningen, se tabell II2:3 i kapitel II:2. 
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Tabell II4:3 Medelpriset på tiger per aln i Stockholm 1720–1740, dkm. 
Fabrikat Anm. 1720/24 1725/29 1730/34 1735/38 1739/40 
Armosin   7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 
Armsiden slät 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 
Armosin inhemsk X X X X 7,000 
Baracan halvsiden 3,500 3,500 4,000 3,250 3,500 
Barcan siden 4,000 4,000 4,250 4,250 X 
Bast   3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
Bast siden 4,000 4,000 5,250 5,000 4,500 
Bast siden släta 4,500 4,500 X X 4,000 
Bast halvsiden 3,500 3,500 4,000 3,000 4,000 
Bast yllna 1,500 1,500 X X 1,500 
Bast yllna fina 2,500 2,500 X X 2,500 
Bast randig 2,500 1,500 omodernt X X 
Blångarnslärft   0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 
Bolstervar   0,938 0,313 0,313 0,313 0,313 
Bolstervar fin 1,000 1,000 1,000 1,125 1,125 
Bomullstyg   2,500 2,000 1,750 1,500 1,500 
Bomullslärft   1,500 1,000 1,000 1,000 0,750 
Bordalou gemen 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 
Bordalou fin 6,500 5,750 6,000 6,000 6,000 
Bordalou svart 7,000 X X X X 
Boy   1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 
Boy dubbel smal 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 
Boy halvfin 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 
Boy vit grov 1,000 1,000 1,000 X X 
Boy engelsk   1,000 1,000 0,625 1,000 1,000 
Boy friserad inhemsk 1,500 1,500 2,000 2,125 2,000 
Boy friserad   0,500 0,500 1,000 1,125 1,000 
Boy grov   0,750 0,750 1,000 1,125 1,000 
Boy inhemsk halvfin 1,250 1,250 1,250 1,125 1,125 
Buldan 1/4 bred 0,438 0,438 0,438 0,438 X 
Buldan   0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 
Buldan inhemsk X X 0,250 X X 
Callminck ospecificerad 6,000 6,000 6,000 5,000 3,250 
Callminck enkel 1,000 1,000 1,000 0,750 0,750 
Callminck  1,500 1,500 1,750 1,750 1,750 
Callminck dubbel 2,000 2,000 2,500 1,500 1,500 
Callminck halvylle 1,000 1,000 1,000 1,250 1,250 
Callminck enkel 1,000 1,000 1,000 0,750 0,750 

Callminck 
ofärgad, 
dubbel 1,500 1,500 1,750 1,750 1,750 

Callminck dubbel 2,000 2,000 2,500 1,500 1,500 
Callminck   3,500 3,500 5,000 4,000 3,250 
Callminck randig 1,125 1,125 1,125 1,125 1,094 
Callminck halvsiden 2,000 2,000 2,250 2,250 2,000 

Callminck 
halvsiden 
inhemsk X X X X 3,000 

Camblott enkel 1,500 1,000 1,500 X X 
(forts.)       
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Fabrikat Anm. 1720/24 1725/29 1730/34 1735/38 1739/40 
Camblott   1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 
Camblott dubbel 2,000 1,500 2,000     
Camblott siden 8,000 8,000 9,000 8,000 8,000 
Cammarduk   4,500 4,500 4,500 5,000 5,000 
Cammarduk fin 5,000 5,000 5,000 5,500 5,500 
Canifas rysk smalare X 0,688 0,688 0,688 X 
Canifas rysk X 0,906 0,906 0,906 X 
Cassiant   2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Chalon   2,625 2,625 3,000 X X 
Chalong blå 2,063 2,063 2,063 2,063 2,063 
Crepe dalier  1,500 X X X X 
Crepe dalier fin 2,000 X X X X 
Crepe ylle 0,375 0,375 X X X 
Crepon silke 7,000 8,000 8,000 7,500 7,000 
Crepon halvsiden 2,500 2,500 3,000 X X 

Crepon 
halvsiden 
inhemsk X X X 3,000 2,000 

Crepon ylle 0,375 0,375 X X X 
Damast lin 6,000 X X 6,000 6,000 
Damast holländsk X X X X 12,000 
Damast Harlemer X X X X 8,000 
Damast ostindisk 135,000 130,000 130,000 130,000 130,000 
Damast italiensk 18,000 18,000 X X X 
Damast rysk X X 3,000 X X 
Damast siden 8,000 8,000 10,000 8,000 8,000 
Damast siden inhemsk X 15,000 15,000 15,000 15,000 
Drape de 
Dames   12,000 12,000 8,000 5,000 12,000 
Drougett siden 5,000 5,000 5,125 8,000 15,000 
Drougett halvsiden 3,000 3,000 3,500 X X 
Drougett ospecificerad 1,500 1,500 2,000 X X 
Dräll grov 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 
Dräll smal 0,813 0,813 0,938 0,938 0,938 

Dräll 

röd (ej 
scharlakan 
etc.) 2,000 2,000 2,100 2,125 2,125 

Dräll fin 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
Dräll grov 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 
Durantz   1,250 1,250 1,250 1,250 1,000 
Durantz fin 1,375 1,375 1,500 1,500 1,375 
Düsincken   4,500 4,500 5,000 5,000 5,000 
Estoff   14,000 16,000 16,000 X X 
Fierlood/fyr-
lood   0,750 0,750 1,500 1,250 1,250 
Flaggduk   0,750 0,750 0,875 X X 
Flaggduk inhemsk X X 0,750 0,875 0,875 
Flanell   1,875 1,875 2,000 2,000 1,875 
Flanell vit 1,500 1,500 1,750 1,500 1,500 
Foderväv   0,344 0,313 0,313 0,313 0,313 
Fries   2,000 1,500 1,500 1,875 2,500 
(forts.)       
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Fabrikat Anm. 1720/24 1725/29 1730/34 1735/38 1739/40 
Fries kläde   3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 
Glantz   0,500 0,500 0,500 0,750 X 
Golgast   6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Golgast  flanell 11,000 11,000 10,000 9,000 9,000 
Gros de Tour   8,000 8,000 10,000 10,000 27,000 
Gros de Tour inhemsk X X X X 8,000 
Halvsiden lärft 1,000 1,250 1,500 2,000 X 

Halvsiden 
fassionerad 
och släta 2,000 2,500 2,625 3,000 X 

Halvsiden släta 1,500 1,500 1,575 2,250 X 
Halvsiden övriga billiga 1,000 1,250 1,313 2,000 X 

Halvsiden 
övriga 
medeldyrare 2,000 2,500 2,500 X X 

Halvsiden övriga dyrare 8,000 8,000 10,000 X 8,000 
Halvsiden inhemsk X X 1,500 2,000 1,500 
Hamplärft   0,266 0,234 0,234 0,188 0,188 
Jagg   3,000 3,000 3,000 3,500 5,000 
Kattun vit & svart 1,000 1,000 X 1,000 1,000 
Kattun tryckt 6,000 6,000 6,500 6,000 6,000 
Kattun övrigt 3,000 3,000 3,000 2,750 2,500 
Kiersing   0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 
Kiersing kläde 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
Kläde extra fin 9,000 9,000 9,000 9,000 8,500 
Kläde finare 7,500 8,000 7,500 8,000 7,000 
Kläde fin 7,500 6,000 5,000 5,500 6,000 
Kläde gemen 3,500 3,500 3,500 3,500 4,000 
Kläde grov 2,500 2,000 2,313 2,313 2,500 

Kläde 
färgade 
inhemsk 2,313 2,313 3,500 3,500 3,750 

Kläde  färgade 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
Kläde  Inh. 11/100 3,500 3,500 3,500 3,750 3,750 
Kläde  Inh. 14/100 2,313 2,313 2,313 2,500 2,500 
Kläde  Inh. 15/100 3,000 3,000 3,000 3,000 3,250 
Kläde  Inh. 16/100 4,000 4,000 4,000 4,000 4,500 
Linne ”linnetyg” 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Linne 
treskafts 
gemen 0,585 0,500 0,600 X X 

Lärft 
oblekt 5/4 
bredd 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

Lärft 4,5/4 bred 0,813 0,813 0,813 0,813 0,813 

Lärft 
Inh. 4,5/4 
bred 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 

Lärft 5/4 bred 0,750 0,750 0,469 0,469 0,469 

Lärft 
huslärft 
oblekt 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Lärft smal 0,375 0,375 0,375 X X 
Lärft small extrafin 0,844 0,844 0,844 X X 
Lärft blekt 1,125 1,125 1,125 1,156 1,188 
Lärft colör 1,125 1,125 1,125 1,156 1,188 
Lärft fransk 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 
Lärft fransk 1,000 1,000 1,000 1,000 X 
Lärft färgade 0,813 0,813 0,813 0,875 0,875 
(forts.)       
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Fabrikat Anm. 1720/24 1725/29 1730/34 1735/38 1739/40 
Lärft holländsk 1,000 1,000 1,000 4,000 3,500 
Lärft holländsk fin 4,000 4,000 X X X 
Lärft holländsk hus 0,281 0,313 0,313 0,344 0,313 
Lärft tryckt 1,500 0,500 0,500 0,750 0,500 
Lärft Gripenberger 2,250 2,500 2,500 2,750 X 
Lärft Schlesien 1,000 1,000 0,500 3,000 3,000 
Lärft Schlesien fin 1,500 1,500 0,563 4,000 4,000 

Lärft 
Schlesien 
grov 0,875 0,875 0,469 2,000 2,000 

Lärft Wahrendorf 2,000 2,000 3,000 1,500 1,000 
Lärft kloster 1,000 1,000 1,000 1,000 X 
Lärft huslärft fin 1,000 3,000 1,500 3,000 3,000 

Lärft 
huslärft lite 
grövre 0,750 1,500 1,500 2,250 1,500 

Lärft 
huslärft 
gemen 1,000 1,250 1,500 1,500 1,500 

Lärft 
huslärft 
grövre oblekt 0,500 0,500 0,750 1,500 1,000 

Moir siden 6,000 7,000 7,000 6,000 X 
Moir halvsiden 3,500 4,000 4,000 4,000 X 

Moir 
halvsiden 
inhemsk X X X 3,500 3,500 

Nettelduk   4,500 2,500 2,500 2,750 2,750 
Nopies   X 2,000 X X X 
Nopkens bred X 0,188 0,188 X X 
Nopkens   1,875 1,875 2,000 2,000 2,000 
Paje   5,000 X X X X 
Parkum   2,000 2,000 1,875 2,250 2,125 
Parkum inhemsk 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 
Pelling   0,500 0,500 0,500 0,500 0,750 
Plyss silke 10,000 10,000 11,000 12,000 12,000 
Plyss yllna X X X X 3,000 
Ponceau siden X X X X 4,500 
Poplin   1,625 X X X X 
Quinett spräklad 0,156 0,156 0,156 0,250 0,250 
Quinett röd 0,500 0,500 0,500 0,563 0,563 
Rask   2,000 2,000 1,750 1,750 X 
Rask blå inhemsk 0,188 0,625 0,625 X 0,625 
Rattin   30,000 30,000 87,000 X X 
Rosentaft   7,500 7,500 7,500 X X 
Rosentaft gul 7,000 7,000 7,000 X X 
Sammet siden 16,000 16,000 16,000 9,000 26,000 
Sammet halvsiden 10,000 10,000 10,000 X X 
Sammet ylle 6,000 6,000 6,000 X X 
Sarge siden 7,000 7,000 7,500 7,000 7,000 
Sarge halvsiden 2,500 2,500 3,000 X 2,500 

Sarge/sars 
(troligen 
ylle) 2,656 2,656 2,656 2,750 2,875 

Sattin ros X X X X 3,000 
Sattin ylle 5,000 5,000 5,000 9,500 9,500 
Sattin halvylle 9,000 9,000 9,000 3,000 X 
Sattin siden 15,000 15,000 15,000 12,000 12,000 
(forts.)       
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Fabrikat Anm. 1720/24 1725/29 1730/34 1735/38 1739/40 
Sayett   1,250 1,250 1,250 1,500 1,750 
Schlesien skir 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 
Segelduk   0,250 0,250 0,250 X X 
Sidentyg fassionerad 6,000 5,000 6,000 4,500 5,500 
Sidentyg colör 6,500 5,500 6,500 6,000 4,500 
Sidentyg ostindisk 2,000 2,000 2,000 3,000 6,000 
Skir duk gemen 1,500 1,000 1,500 2,175 2,175 
Skir duk fin 3,000 3,000 3,000 3,750 3,750 
Stettiner   0,800 0,800 0,750 X X 
Stettiner färgade 2,000 2,000 2,125 X X 
Tafft dubbel 7,500 7,000 7,500 8,000 9,000 
Taft   5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
Taft de 
Foula   X X X X 7,000 
Treskafts 
väv   0,563 0,563 0,594 0,594 0,594 
Treskafts 
väv   0,625 0,625 0,656 0,625 0,625 
Treskafts 
väv oblekt 0,531 0,531 0,563 0,563 0,563 
Turskt   2,000 2,000 4,000 X X 
Västgötatyg   X 1,000 1,000 1,000 1,000 
Västgötatyg   X 0,938 0,938 0,938 0,938 
Västgötatyg oskuret X 0,750 0,750 0,750 0,750 
Västgötatyg oskuret X 0,875 0,875 0,875 0,875 
Vävde   0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 
Vävde grov blå 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 
Walmar   X 1,000 1,000 1,000 1,000 
Walmar   X 0,875 0,875 0,875 0,875 
Walmar   X 0,625 0,625 0,625 0,625 
Walmar   X 0,500 0,500 0,500 0,500 

Ylletyg 
import grov 
& gemen 0,500 0,500 0,750 0,750 0,750 

Ylletyg import finare 1,500 1,250 1,250 1,500 1,500 
Ylletyg inhemsk X X 1,250 1,250 1,000 

Källa: SSA: RR & Mag: Serie EII A1:2, Inventariebok: diverse bouppteckningar 1720–1740, 
HA: Serie A1:60–79, Huvudserie, Protokoll. Prisuppgifter lämnade av handelsmän och 
hantverkare i olika mål. 
Anm. X=uppgift saknas alternativt för litet underlag. Observera att tabellen återger priserna i 
dkm och att ett fåtal avser styckepris inte aln. Priserna är ett beräknat medelvärde under 
respektive period och om inget annat anges gäller att uppgiften avses ofärgat tyg. För färger 
etc. tillkommer pris enligt tabell II4:2 
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Slutsatser 
Sett utifrån utvecklingen på priser bland de tyger som undersöks tycks den 
ekonomiska politiken endast i begränsad utsträckning bidragit till pris-
ökningar under perioden 1720–1740. Tydligt är också att eftersom andra 
priser behölls eller minskade går det generellt sett att hävda att prisbilden på 
vävnader höll en relativt stabil nivå under perioden. Det tycks därmed som 
regeringen, trots alla kostnadsökningar för importen, lyckats hålla infla-
tionen ganska låg. För att se om inflationen steg behöver studien utvidgas till 
att också omfatta andra produkter. En sådan undersökning ligger dock 
utanför syftet med detta arbete. 
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KAPITEL II:5 

Beräkningar av råvaruåtgången  

Inledning 
Huvudfrågan i detta kapitel är i vilken utsträckning importen av tyger kunde 
substitueras genom råvaruimport, det vill säga hur mycket tyg som kunde 
tillverkas av de råvaror som importerades. 

Huvudsakligen beskrivs vad beräkningarna av råvaruåtgången är baserade 
på samt hur dessa har gått tillväga. Såsom tidigare är detta avsnitt uppdelat 
på bomull, linne, ylle, siden samt ”övriga tyger”. Här ges förutom den 
maximala tillverkning som kan ha skett baserad på råvaruimporten också 
alternativa tillverkningsuppgifter. I samband med ylle diskuteras också i 
vilken utsträckning den inhemska marknaden kan ha bidragit med ull, som 
ett underavsnitt. 

Beräkningar av råvaruåtgången vid framställning till 
färdig väv. 

Åtgång bomull 
Då all import av bomull skedde i form av garn har Lennart Schöns siffror för 
råvaruåtgången använts vid beräkningen av antal alnar som kunde produceras. 

Enligt Schön ska 1 skålpund bomullsgarn ha räckt till 2 alnar mollskinn, 
korderoj eller fustian, vilka alla var tjocka bomullstyger. Däremot räckte vid 
tillverkning av domestik, tunna bomullstyger, 1 skålpund till 6 alnar vid 
Rydboholms fabrik. Vid Kampenhofs väveri uppges att det gick åt 1 skål-
pund per 5,6 alnar. Schön använder sig vid sina beräkningar av 1 skålpund 
per 6 aln för de tunna tygerna.1 I tabell II4:1 framgår också, en alternativ 
beräkning av den mängd som kunde tillverkas om det istället skulle ha gått 
att tillverka 9,24 alnar bomullstyg per skålpund.2  

                                                      
1 Schön L. (1979) s. 189. 
2 Schön L. (1979), s. 207, tabell 6. Uppgiften på 9,24 alnar per skålpund är baserad på att 
tillgången på garn enligt Schön skulle ha varit 582 000 skålund samtidigt som det konsumera-
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Före 1850-talet hade fabrikstillverkningen, enligt Schön, liten betydelse 
för produktionen av bomullstyger. Samma år 1850 konsumerades 8 230 000 
alnar ylle, 21 050 000 alnar linne samt 282 000 alnar siden. Konsumtionen 
av samtliga tyger steg fram till 1840, då exempelvis siden hade ökat till 
536 000 alnar. Först 1861 översteg konsumtionen av siden i Sverige för för-
sta gången 1 000 000 alnar. 3 

Det var knappast de grova bomullstygerna, utom möjligen fustian, som 
kan ha tillverkats i Sverige under perioden 1720–1740, åtminstone fanns 
ingen sådan import registrerad under perioden. Tyget saknas också i de 
handlandes varulager som har studerats i samband med undersökningen av 
bouppteckningar. Varken hos linkrämare, lärftkrämare, siden- och klädes-
handlare eller kryddkrämare har detta tyg förekommit under perioden, där-
emot förekom tyget tidigare, det vill säga före 1700, i bouppteckningar samt 
efter 1750-talet. Det är därför troligare att åtgången av bomull låg närmare 
Schöns 6 alnar per skålpund än över 9 alnar per skålpund. 

Vidare presenteras en beräkning som antar att hälften av den bomull som 
anlände respektive år gick åt vid produktion av andra tyger såsom ylle, linne 
och siden samt band. Detta då det via bouppteckningarna framgick att det 
förekom relativt omfattande tillverkning av exempelvis halvsiden, halvlinne, 
barcan etc. i Stockholm under perioden 1720–1740.  

I tabell II5:1 framgår att den högsta möjliga tillverkningsvolymen låg runt 
90 000 alnar fram till 1730, för att därefter stiga till närmare 125 000 alnar. 
Om det istället bara kunde tillverkas 6 alnar per skålpund uppgick den möj-
liga tillverkningen till cirka 60 000 alnar för att 1738 öka till över 80 000 
alnar. Även om så mycket som hälften av den bomull som anlände gick åt 
vid tillverkning av tyger med blandade råvaror kvarstår att det fanns en rela-
tivt omfattande potentiell produktion, drygt 30 000 alnar, fram till 1730-
talets början, en produktion som dessutom steg till 1738. Rimligen borde 
denna ökande tillverkning ha gett effekt också på importen av tyger, något 
som dock är svårt att spåra, vilket framgick i kapitel I:4. Den enda rimliga 
förklaringen till att importen av bomullstyger fortsatte att öka, är därmed att 
dessa tyger kom att substituera andra tyger, såsom siden och linne. 

 
 
 

                                                                                                                             
des 5 380 000 alnar. Dessa siffror innebär att det rimligen borde ha kunnat tillverkas 9,24 
alnar bomullstyg per skålpund bomull.  
3 Schön L. (1979) s. 207, tabell 6. 
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Tabell II5:1 Råvaruimporten och det antal alnar bomullstyg som kan 
utvinnas enstaka år 1720–1738. Mängden bomull i skålpund. 

 1720 1727 1730 1738 Diff. 
alnar 

1738/1720

Diff. 
alnar 

1738/1730 

Bomullsgarn i  
skåpund 

11 635 10 200 9 930 13 795 1 890 3 728 

Antal alnar (�9,24 
alnar/skålpund) 

107 554 94 612 91 793 127 521 119 967 35 728 

Antal alnar kvar  
om endast hälften 
användes till 
bomullstyger 
(�9,24 
alnar/skålpund) 

53 777 47 306 45 282 62 512 8 736 17 231 

Antal alnar (6 
alnar/skålpund) 

69 810 61 200 59 580 82 770 12 969 23 190 

Antal alnar kvar  
om endast hälften 
användes till 
bomullstyger (6 
alnar/skålpund) 

34 905 30 600 29 790 41 385 6 480 11 594 

Källa: SSA: SER: Stockholm stads huvudbok med verifikationer: Inkommande tolag 1720, 
1727 och 1730; SKA: Stadens veifikationer, Serie GIb: Tolagsjournal över inkommande 
1738; Schön L. (1979), s. 28–29. 

Åtgång lin 
Enligt Schön ska tillgången år 1824 på lin ha varit 3 394 000 skålpund. För 
bomull uppger han 582 000 skålpund samt för ull 4 654 000 skålpund.4 

Schön beskriver att det gick åt 1 skålpund lin per 1,5 alnar lärft, medan det 
vid egenslöjd åtgick 1 skålpund till 2 alnar grov lärft eller 2,5 alnar till finare 
kvalitéer. Med andra ord ska det ha gått åt mellan 0,4–0,7 skålpund per aln. 
Börjesson uppger dock att böndernas egen beräkning var 0,125 skålpund per 
aln för grov väv. Om Börjessons beräkningar stämmer innebär det att bön-
dernas produktion krävde mindre råvara än det Norberg uppger att linslöjden 
i Ångermanland krävde per enhet för finare vävnader. Jag har använt Schöns 
uppgifter, trots att dessa troligen ger en överskatting av produktionskapaci-
teten för denna period eftersom spinnskolorna som grundades först under 
1740-talet ska ha lett till förbättringar. Enligt Lundin ska den mängd som 
före spinnskolorna startade kunde fås ut ur ett lispund lin ha uppgått till 2–3 
skålpund häcklat lin medan den mängden senare ska ha uppgått till sju skål-

                                                      
4 Schön L. (1979), s. 207. 
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pund. Vidare var linet som spanns från 1740-talet betydligt finare.5 Dess-
utom görs en viktning mellan andelen grov vävnad och de fina vävnader som 
kan ha tillverkats i tabell II4:2. 

Av det lin som importerades gick troligen det mesta också under denna 
period till allmogen. Schön beskriver att 1826 användes mindre än fem pro-
cent av det lin som importerades vid fabrikerna.6 Troligen var förhållandena 
desamma under perioden 1720–1740. För att inte riskera en underskattad 
tillverkning av hantverkare och manufakturister har det i de beräkningar som 
finns i tabell II5:2 även gjorts en beräkning där det antagits att bara 70 pro-
cent gick till allmogen. Dessutom har beräkningar gjorts där mängden lin till 
allmogen hållits konstant, det vill säga att den antagits vara 320 000 skål-
pund för respektive år. Detta motsvarar 70 procent av importen 1720, men 
endast hälften 1730 och 64 procent 1738. I tabellen redovisas också ett tänkt 
utfall där all import av lin tillverkades av allmogen (egenhemslöjd).  

Den högsta möjliga tillverkningsvolym under perioden 1720–1738 upp-
mättes för år 1730 då mängden uppgick till över 1 500 000 alnar. Den minsta 
volym som kunde tillverkas 1730 var 278 000 alnar. Övriga år var dock vo-
lymen mindre och sett till den möjliga tillverkningen 1738, då importen av 
linne hade minskat, visar det sig att även den möjliga tillverkningen var 
lägre. Detta gäller oavsett vilken metod som används. Resultatet blir alltid att 
det uppstår en brist i förhållande till 1730. Däremot bör den möjliga tillverk-
ningen ha stigit något i förhållande till 1720 års tillverkning. Trots att en 
jämförelse görs i förhållande till 1720 års nivå finns det ingen möjlighet att 
de närmare 400 000 alnarna har kunnat kompenseras av den inhemska till-
verkningen vars lin importerades via Stockholm. Utfallet indikerar att för att 
upprätthålla samma utbud som 1730 måste tyget ha kommit från andra källor. 

Med tanke på befolkningsökningen borde efterfrågan snarare ha stigit än 
minskat. Fridén och Stråles uppgifter, tyder också på att inflödet från både 
Sjuhäradsbygden och Alingsåsmanufakturen inte kan förklara den kraftiga 
nedgången. Den lägre importen kan därmed inte förklaras av en ökad möj-
lighet att substituera importen av linne med inhemsk tillverkning.7 
 

                                                      
5 Schön L. (1979), s. 28–29, 189–190. Schön uppger siffrorna vid segeldukstillverkning till 
1,5 aln per skålpund och samma siffror enligt Norberg. Norberg menar att åtgången i övrigt 
varierade mellan 1 skålpund per 1–2 alnar för vanlig väv. Norberg P. (1938), s. 88. Börjesson, 
som baserar sin beräkning på vävböcker, intervjuer etc., får fram att det går åt 0,125 skålpund 
per aln. Det framgår dock att Börjesson baserar sina beräkningar på lingarn och inte på råva-
ran. Då importen ytterst sällan bestod av lingarn har därför hennes uppgifter varit svåra att 
använda. Börjesson G. (2003). Enligt Lundell startade visserligen spinnskolorna i Hälsingland 
redan på 1730-talet, men att det dröjde till nästa årtionde innan allt finare garn kunde spinnas. 
Lundell J. (1981), s. 11, 17, 27. 
6 Schön L. (1979), s. 28. 
7 Fridén B. (1991), s. 42, tabell 2:7; Stråle G.H. (1884), s. XLIV, LV. Se också Grenander-
Nyberg G. (1967), s.12–13. 
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Tabell II5:2 Antal alnar linne som kan produceras utifrån mängden lin som 
importerades 1720, 1727, 1730 och 1738, fördelade på grovt och fint tyg. 
 1720 1727 1730 1738 Diff.  

alnar 
1738/1720

Diff.  
alnar 

1738/1730  

Lin i skålpund 459 200 469 100 617 600 500 041 X X 

Allt 
�0,67 skålpund/aln 

668 800 X 926 400 750 062 61 262 -176 339 

Allt  
0,4 skålpund/aln 

1 148 000 1 172 750 1 544 000 1 284 000 102 103 -293 898 

Om tillverkades  
10 % 0,67 & 90%  
0,4 skålpund/aln 

1 102 080 1 125 840 1 482 240 1 232 640 130 560 -282 142 

Om tillverkades  
25 % 0,67 & 75%  
0,4 skålpund/aln 

1 033 200 1 055 475 1 389 600 1 155 600 122 400 -264 508 

Om tillverkades 
hälften av varje eller 
egenhemslöjd 

918 400 938 200 1 235 200 1 027 200 108 000 -235 118 

Om 30 % av linet till 
allmogen resten till 
manufaktur  
1,5 aln per skålpund 

207 000 212 000 278 000 225 000 18 000 -53 000 

Om 30 % av linet till 
allmogen resten till 
manufaktur  
2,5 aln per skålpund 

344 000 352 000 463 000 375 000 31 000 - 88 000 

Om 320 000 skål-
pund per år till all-
mogen resten till 
manufaktur  
1,5 aln per skålpund 

208 800 223 650 446 000 270 100 -210 000 - 176 000 

Om 320 000 
skålpund per år gick 
till allmogen resten 
till manufaktur  
2,5 aln per skålpund 

348 000 372 750 744 000 450 100 -350 000 - 294 000 

Källa: Se tabell II5:l. Uppgifterna angående åtgång lin Schön L. (1979), s. 28–29, 189–190; 
jämför även Gustafsson K. (1992) och Börjesson G. (2003). 
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Tabell II5:2b Antal alnar blangarn som kan ha produceras utifrån mängden 
linblär som importerades 1720, 1730 och 1738 

 1720 1730 1738 Diff. alnar
1738/1720 

Diff. alnar 
1738/1730 

Linblär i skålpund 40 540 64 410 X X 

2,5 alnar/skålpund 
(�0,67 skålpund/aln) 

 
100 

 
1 350 

 
163 525 

 
163 425 

 
162 175 

Källa: Se tabell II5:1; uppgifterna angående åtgång linblär Schön L. (1979), s. 28. 
 
Enligt Schön var avkastningen från linodlingar 3/8 lin och 5/8 blånor, vil-

ket användes vid tillverkning av vävnaden ”blaggarn”. Vid denna tillverk-
ning gick det åt ett skålpund per 2,5 alnar.8 Av tabell II5:2b framgår att 
tillverkningen från den importerade råvaran steg under perioden och uppgick 
1738 till över 160 000 alnar. 

Åtgång ull 
Schön uppger siffror för åtgången av ull vid framställningen av kläde, vilken 
enligt honom var 1,5 skålpund per aln. Kjellberg i sin tur uppger att för fint 
och medelfint kläde gick det åt mer än 2 skålpund per aln av svensk ull eller 
1,2 skålpund av fin spansk ull. Emellertid visar han också att det skedde en 
viktminskning på 20 procent vid tvättningen och om hänsyn till denna tas fås 
en förbrukning på 1,5 skålpund per aln.9  

Enligt Schön ska allmogens får ha gett 2 skålpund ull per år 1831, medan 
de finulliga fåren vid schäferierna kunde ge 2–4 gånger mer ull per år. De 
finulliga utgjorde enligt Schön mellan 5–10 procent av den totala skotten. 
Det ger en medelavkastning på cirka 2,5 skålpund per får. 1838–1842 an-
vändes cirka 2,5 skålpund ull per person och år i Västernorrlands län. Efter 
hänsyn till att också vissa regioner hade fler får än andra och att de norra 
delarna troligen använde mer ull än resterande landet per person, skattar 
Schön tillgången på ull i Sverige till ett medeltal på 1,7 skålpund per capita.10 

Nyberg som studerat åtgången av ull inom yllemanufakturerna i Stock-
holm vid 1700-talets slut kommer fram till vid sina beräkningar att det går åt 
i snitt 1,92 skålpund otvättad ull per aln för att tillverka kläde, medan för 
annat ylle, ”stoffer”, varierar åtgången, från 0,22 skålpund per aln och uppåt.11  

Gustafsson i sin tur hävdar att det går åt 1 hg inslagsgarn per 5 m tyger vid 
en bredd på 90–100 cm. Beroende av vad som vävs skiftar också krymp-
                                                      
8 Schön L. (1979), s. 28. Schön använder sig av begreppen blaggarn och blånor. Under 1700-
talets början i Stockholm förekommer endast begreppen blangarn/blångarn respektive lin-
blär/linblår. Här har antagits att det rör sig om dialektala skillnader och att det i själva verket 
är samma vävnad samt råvara som avses. 
9 Schön L. (1979), s. 189; Kjellberg S.T. (1943), s. 477, 730. 
10 Schön L. (1979), s. 185. 
11 Nyberg K. (1992), s. 367–383. 
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ningen. Om någon väver vadmal, går det åt 1 hg inslagsgarn per 0,5 m tyg 
om väven är 90–100 cm bredd. Vadmalstyg i tuskaft, avsett till kjol eller 
liknade, krymper efter vävningen i varpriktningen mellan 34–43 procent och 
i inslagsriktningen mellan 32–45 procent. Kypertvävt tyg för tunnare jackor 
krymper 18 procent i varpriktningen och 20 procent i inslagsriktningen me-
dan för en kraftigare jacka är krympmånen 37 respektive 50 procent. Ut-
räckningen baseras på skillnaden av vävens bredd när den är nerklippt ur 
vävstolen, det vill säga råbredden till det färdiga tyget efter valkning.12 Bero-
ende på kvalitén krymper därmed tyget olika mycket vilket beror av vilken 
efterbehandling som görs. 13 

I vilken utsträckning som Schön beaktat hur mycket olika slags ylle 
krymper framgår inte av hans beräkningar. Dessutom är det okänt i vilka 
mängder olika sorters ylle tillverkades under perioden. Därför har ett me-
deltal beräknats utifrån Nybergs tabell om åtgången av ylle. Jag har valt att 
vid beräkningarna använda mig av 0,37 skålpund ull per aln för tillverk-
ningen för ylle samt 1,92 skålpund för kläde. Resultatet för den möjliga till-
verkning i staden utifrån den mängd ull som importerades framgår av tabell 
II5:3. Hänsyn har också tagits till den produktion av kläde som förekom i 
Stockholm under perioden. Enligt Nyström ska det ha tillverkats cirka 
60 000 alnar kläde i Stockholm år 1738. Rosman uppger att av Barnängens 
totala tillverkning, mätt i dsm, samma år uppgick hälften av leveranserna till 
kronan medan resten såldes på den civila marknaden. Han uppger också att 
en del utgjordes av andra typer av ylle samt strumpor och stöffletter. Bara 
arméns efterfrågade 30 000 alnar boyer enligt Nyström.14 Hur stor andel av 
detta som tillverkades i Stockholm är okänt, troligen rör det sig om ungefär 
samma fördelning som för kläde, det vill säga cirka 20 000 alnar. Vid 
genomgången av bouppteckningar visade det sig att också de andra manu-
fakturisterna samt en del hantverkare tillverkade både kläde och andra sor-
ters tyger, vanligen ylle.15 Då volymerna för dessa är svåra att uppskatta har 
en beräkning gjorts utifrån att tillverkningen av kläde 1738 borde ha legat 
runt 90 000 alnar i Stockholm. Möjligen har volymen blivit allt för låg. Det 
ger åtminstone ett utrymme för att anta att en del av den ull som importera-
des användes för att tillverka annat ylle. I tabell II5:3 redovisas den mängd 
ylle som kan ha producerats i förhållande till råvarutillgången och mängden 
kläde. Råvarumängden baseras på antagandet att all ull stannade i staden. 

                                                      
12 Gustafsson K. (1992), s. 47, 53–56. 
13 Jämför Nyberg K. (1992), s. 370, 375, 377.  
14 Nyström P. (1955), s. 95–96. En förändring av mängden kläde som levererades ägde rum 
först under 1740-talet även om en omfördelning mellan manufakturisterna skedde redan 1739, 
enligt Kjellberg. Kjellberg S.T. (1943), s. 261–267. Se också Rosman H. (1929), s. 91.  
15 SSA: RR & Mag; Inventariebok: Diverse bouppteckningar 1720–1740 för hantverkare, 
manufakturister. 
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Tabell II5:3 Antal alnar ylle och kläde som kan ha produceras utifrån 
mängden ull som importerades 1720, 1727, 1730 och 1738. 

 1720 1727 1730 1738 Diff. 
i alnar 

1738/1720 

Diff. 
i alnar 

1738/1730 

Ull i skålpund 56 800 72 100 137 600 197 200 X X 

Maximal 
tillverkning ylle, 
0,37 skålpund/aln 

153 154 194 865 371 892 532 973 379 459 161 081 

Bara kläde 
�1,92 skålpund/aln 

29 683 37 552 71 667 102 708 73 125 31 042 

20 000 alnar kläde 
ger antal alnar ylle  

18 400 91 081 99 200 158 800 140 400 59 600 

50 000 alnar kläde 
ger antal alnar ylle 

0 0 41 500 101 200 101 200 59 600 

90 000 alnar kläde 
ger antal alnar ylle 

0 0 0 53 200 53 200 53 200 

Källa: Se tabell II5:1. Uppgifterna angående åtgång av ull från Nyberg K (1992), s. 369, 376. 
Jämför även Schön L. (1979), s. 189; Kjellberg S.T. (1943), s. 477, 730; Gustafsson K. 
(1992), s. 47. 

Ulltillgången från svenska schäferier vid 1700-talets början. 

Ofta har det förutsatts att det fanns gott om ull i Sverige att köpa på den in-
hemska marknaden, särskilt efter att schäferier hade anlagts under 1600-
talet. Upprinnelsen av schäferierna ska ha varit att staten ville försöka avla 
fram en inhemskt ras av får vars ull skulle vara lämpligt att använda till tyg 
avsett för kläder. Enligt Anna-Maja Nylén avsågt att ullen från schäferierna 
skulle förse de klädesfabriker och vantmakerier som anlädes under 1500- 
och 1600-talet.16 Schäferiernas verksamhet avtog dock vid 1600-talet. Kjell-
berg har visat att de flesta schäferier mer eller mindre hade lagt ner sin får-
avel i slutet av 1600-talet. En del blev av med sina privilegier då de saknade 
fåravel. Nylén påpekar också att den bästa ullen fortfarande måste importe-
ras. Statens intresse ska ha släppt i slutet av 1600-talet eftersom de hade 
tillgång till fin pommersk ull. Pommern som då var en svensk beskickning. 
Det var enligt Nylén först i och med skyddstullarna på textilier som hem-
slöjden och dess produkter återigen fick den stimulans som behövdes för att 
ullproduktionen och intresset för fårstammen skulle öka.17  

De schäferier som fanns kvar i slutet av 1600-talet var i stort sett belägna 
utmed Östersjökusten, det vill säga områden som drabbades betydligt av de 

                                                      
16 Se exempelvis Nylén A-M. (1968), s. 111. 
17 Kjellberg S.T. (1943), s. 199; Nylén A-M. (1968), s. 111. 
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ryska härjningarna i slutet av det nordiska kriget. Det är därmed sannolikt att 
den inhemska ullens bidrag till Stockholms manufakturer var ringa under 
1720-talet. I vilken utsträckning fåraveln återupptogs redan under perioden 
1720–1740 är mycket osäkert. Att Alström importerade får till sitt nya schä-
feri i Alingsås är sedan tidigare känt, även att det emellanåt skedde illegalt.18 
Eftersom Alström trots sitt schäferi importerade ull för sin produktion är det 
knappast troligt att han försåg andra med råvaran. Det tycks dock ha saknats 
import av får i övrigt under hela perioden, åtminstone via Stockholm. Där-
emot kan det ha förekommit en viss import via andra hamnar.  

Med avsaknad av schäferier som sålde ull är det därför knappast troligt att 
Stockholms manufakturer under perioden 1720–1740 hade tillgång till mer 
inhemsk ull än under 1750-talets början. Schäferiernas höjdpunkt tycks 
istället ha varit efter 1750, vilket framgår tydligt av Heckschers excerper.19 
Snarare borde tillgången ha varit betydligt mindre om det överhuvudtaget 
fanns någon att tillgå. Den kraftigt ökade importen av ull till Stockholm re-
dan under 1720-talet tyder snarare på att landsbygdens behov av importerad 
ull steg under perioden. En orsak kan vara att de tidigare nämnda ryska härj-
ningarna även drabbat böndernas ulltillgång från egna får. Det är därför tro-
ligare att mer av den importerade ullen lämnade Stockholm än den volym 
som köptes upp från allmogen. 

Böndernas produktion var viktig då vissa regioner livnärde sig på avsa-
luslöjd. Bara i Västerbotten ska försäljningen till lapparna 1765 ha krävt att 
städerna hade tillgång till över 50 000 alnar. I detta fall visade det sig vara en 
brist i länet på vadmal.20 Det är dock sedan tidigare forskning känt att allmo-
gen, bönderna också använde sig av importerad ull vid sin egen tillverk-
ning.21 I vilken utsträckning Stockholm import av ull gick vidare till bönder 
är dock svårt att avgöra utan vidare undersökningar. Lika svårt är det att 
avgöra hur omfattande böndernas försäljning av ull var till Stockholm. Där-
emot, sett till senare tiders avsalu av inhemsk ull visar det sig att den först 
under 1750-talet som denna ökade, vilket framgår av tabell II5:4 Det är 
knappast rimligt att anta att det fanns mer tillgång på inhemsk ull 1720–1740 
än det fanns då. Sett till den mängd som då fanns för avsalu skulle tillgången 
på inhemsk ull ha täckt högst tio procent av den ull som importerades 1720 
bara via Stockholm. I jämförelse med 1738 skulle försäljningen ha utgjort 
knappt fem procent av Stockholms ullimport. Tidigare har beskrivits att det 
även fanns yllemanufakturer i bland annat Norrköping, Göteborg och 
Malmö, vilka alla tillverkade yllet för arméns behov. Det går därför knappast 

                                                      
18 Stråle G.H. (1884), s. 113. 
19 RA: Professor Heckschers efterlämnade excerpter: ”Tabell som visar 1:0 Huru mycket Fin 
Ull som Schäfferier-Idkare i Riket till Fabriquerne försålt, ifrån och med År 1751 till och med 
År 1779 2:0 Hwad Manufaktur-Fonden utbetalt i…”. 
20 Kjellberg S.T. (1943), s. 247. 
21 Fridén B. (1991), s. 43–44.  
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Tabell II5:4 Tillgången på ull i Sverige 1751–1760, antal skeppund  
 Svensk ull Utländsk ull Totalt tillgänglig ull 

1751 23,2025 250,7525 273,9550 
1752 32,0688 167,6750 199,7438 
1753 62,4256 209,1125 271,5381 
1754 57,7869 205,5750 263,3619 
1755 69,5388 263,7525 333,2913 
1756 55,4894 141,5200 197,0098 
1757 78,9025 246,1950 325,0975 
1758 81,1850 196,5950 277,7800 
1759 88,7450 141,0250 229,7700 
1760 133,4088 170,0325 303,4413 

Källa: RA: Professor Heckschers efterlämnade excerpter: ”Tabell som visar 1:0 Huru mycket 
Fin Ull som Schäfferier-Idkare i Riket till Fabriquerne försålt, ifrån och med År 1751 till och 
med År 1779 2:0 Hwad Manufaktur-Fonden utbetalt i…” 
Anm. Egen bearbetning där en skeppund motsvarar 400 skålpund, det vill säga 23,2025 skep-
pund motsvarar 9 281 skålpund (se kapitel II:2). Avrundat. 

 
att hävda att den inhemska ull som fanns skulle kunna ha täcka tillverk-
ningen i någon större utsträckning. Först 1751 såldes cirka 23 skeppund ull 
inom Sverige, samtidigt importerades det fortfarande nästan 251 skeppund. 
Det kan jämföras med de nästan 500 skeppund som 1738 anlände till Stock-
holm. Behovet av ull tycks därmed senare ha varit lägre än det var bara i 
Stockholm under 1730-talet. Under inget av åren på 1750-talet uppgick den 
totala ulltillgången i Sverige till samma nivå som i slutet av 1730-talet. 
Knappast ens 1760 års tillgång på inhemsk ull i Sverige skulle ha räckt för 
att täcka efterfrågan i Stockholm på utländsk ull ens i början av perioden 
vilket framgår av tabell II5:4. Det tycks därmed som att spinnskolorna som 
inrättades efter 1740, gav till effekt att det gick åt mindre ull.  

Beräkningarna av den maximala tillverkningen av ylle kan därför anses 
rimlig. Åtminstone kan det inte ha tillverkats mer ylle än den kvantitet som 
har beräknats. Däremot borde hänsyn tas till tillverkningen av kläde, vilket 
gör att den maximala tillverkningen av ylle som presenterades i kapitel I:5 är 
klart överdriven. 

Åtgång silke 
För siden och åtgången av silke vid tillverkningen har Ciszuk beräknat att 
det vid framställning av tyget drougett gick åt 0,981 kg för att väva 4 meter, 
det vill säga cirka 0,5 skålpund silke per aln. Om man skulle gå efter Krebs 
uppgifter för beräkningar av råvaruåtgången kan antalet skålpund per aln 
både vara högre och lägre beroende av vad för slags tyg som vävs. I tabell 
II5:5 framgår både hur mycket siden som kan ha tillverkats som mest och 
den minsta möjliga tillverkningen. För att undvika en underskattning av den 
högsta möjliga tillverkningsvolym har Ciszuks uppgift justerats ned något, 
till att åtgången istället skulle vara 0,32 skålpund per aln. Dessutom har be- 
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Tabell II5:5 Antal alnar siden som kan ha tillverkats av den mängd silke som 
importerades till Stockholm 1720, 1727, 1730 och 1738 
 1720 1727 1730 1738 Diff. 

i alnar  
1738 /1720  

Diff. 
i alnar  

1738 /1730 

Silke i skålpund 1 480 1 190 1 190 810 X X 

Åtgång �0,32 
skålpund/aln 

4 485 2 982 3 576 2 455 -2 030 -1 121 

Åtgång �0,22 
skålpund/aln 

6 727 4 473 5 364 3 682 -3 045 -1 682 

Åtgång 0,12 
skålpund/aln 

12 333 8 200 9 833 6 750 -5 583 -3 083 

Om 1 skeppund 
extra Göteborg 
1738; 0,22 
skålpund/aln 

X X X 5 500 X 136 

Om 1 skeppund 
extra Göteborg 
1738; 0,12 
skålpund/aln 

X X X 10 083 X 

 

250 

Om 3 skeppund 
extra Göteborg 
1738; 0,22 
skålpund/aln 

X X X 9 136 X 

 

3 773 

Om 3 skeppund 
extra Göteborg 
1738; 0,12 
skålpund/aln 

X X X 16 750 10 023 11 386 

Källa: Se tabell II5:1. Uppgifter angående åtgång se Krebs A. (1922); Ciszuk M. (1998); 
angående import från Göteborg se Lind I. (1923), tabell 14. 
 
 
räkningar gjorts där åtgången var än lägre.22 Då Ostindiska kompaniet som 
anlände till Göteborg kan ha bidragit med silke till Stockholms manufakturer 
har även en beräkning gjorts som tar hänsyn till detta inflöde av silke. I detta 
fall har beräkningar gjorts för att Göteborgs utrikeshandel både bidrog med 1 
skeppund (400 skålpund) och med 3 skeppund silke till Stockholms manu-
fakturer. Orsaken är att vissa av ägarna i Ostindiska kompaniet bodde och 
bedrev handelsverksamhet i Stockholm. Det är därmed rimligt att anta att de 
också sålde en del av det silke som importerades till Göteborg i att de också 
sålde en del av det silke som importerades till Göteborg i Stockholm. Sär-

                                                      
22Ciszuk M. (1998), s. 41, 49; Krebs A. (1922), s. 10–11, 20. 
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skilt som de bland annat använde sidenmanufakturisten Fritz magasin till att 
lagra sina varor i Stockholm.23  

För att produktionen i Stockholm ska ha kunnat stiga under 1730-talet 
måste det ha tillförts silke utifrån. Av tabellen framgår att även om ytterli-
gare tre skeppund silke adderas till den mängd som importerades i Stock-
holm och om åtgången sänks till 0,12 skålpund per aln, kan maximalt 16 750 
alnar siden ha tillverkats. Förklaringen till den lägre importen av siden måste 
därmed sökas på annat håll än att näringspolitiken ökade det inhemska utbu-
det på siden. Detta särskilt då en del av silket, borde ha använts vid produk-
tionen av halvsiden. Utfallet tyder snarare på att det mesta av tillverkningen 
utgjordes av halvsiden. Det skulle i sådana fall kunna förklara varför impor-
ten av dessa tyger minskat betydligt 1738. Förklaringen till den minskade 
importen av siden måste därmed ha berott på annat än att näringspolitiken 
ledde till att produktionen i landet steg i samma omfattning. 

Tillverkningen av siden tyder därmed på att den lägre importen av siden 
istället bör ha substituerats med andra tyger. Då bomullstyger steg både vad 
gäller tillverkning och import, är det därför rimligt att anta att den lägre im-
porten av siden åtminstone i viss utsträckning ersattes med bomullstyger. 

Övriga tyger 
Att beräkna råvaruåtgången för övriga tyger är nästintill omöjligt då de flesta 
vävnader innehöll ovanstående råvaror. Däremot anlände, såsom tidigare 
framgått, andra råvaror såsom kamelgarn, regarn etc. Det saknas också upp-
gifter i andra källor och litteratur om hur stor råvaruåtgången var av dessa 
råvaror vid framställning. Istället för att beräkna hur mycket bomull, lin, ull 
och silke som ingick med tillägg av dessa råvaror har importen av dessa rå-
varor använts som om hela väven tillverkades av dessa råvaror. Det blir vis-
serligen en underskattning men samtidigt har ovanstående beräkningar varit 
en överskattning såtillvida att ingen avräkning har gjorts för den råvaruåt-
gång som användes vid framställningen av dessa tyger.  

Då råvaruåtgången saknas har i nedanstående beräkningar av den maxi-
mala tillverkningen jag valt att beräkna att råvaruåtgången var densamma 
som för siden, det vill säga att det gick åt vid tillverkningen 0,12 respektive 
0,22 skålpund/aln. Orsaken är att dessa såsom bomull anlände i form av 
garn. Till skillnad mot vid beräkning av tillverkningsvolymer för de andra 
materialen ges heller inga alternativ i tabell II5:6. 

                                                      
23Angående att Ostindiska kompaniet använde bland annat sidenmanufakturisten Fritz maga-
sin till att agra varor, se Selling G. (1926); SSA: M & R; Inventariebok, BOU 1739:II, 
s. 2071. Göteborgs utrikeshandel är endast ett exempel, då silket i praktiken skulle kunna 
köpas från vilken annan stapelstad som helst. Det troligaste är dock att, om det förekom inköp 
från andra håll i Sverige, borde detta silke ha anlänt till Sverige via Göteborg.  
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Tabell II5:6 Antal alnar övriga tyger som kan ha tillverkats av den mängd 
silke som importerades till Stockholm 1720, 1727, 1730 och 1738 

 1720 1727 1730 1738 Diff. 
i alnar  

1738 /1720 

Diff. 
i alnar  

1738 /1730 

Övriga garner, 
skålpund 

3 692 9 125 20 705 10 995 X X 

Maximal 
tillverkning 
Åtgång �0,12 
skålpund/ 
alnar 

30 766 76 042 172 542 91 625 60 858 -80 917 

Om � 0,22 
skålpund/aln 

16 782 41 477 94 114 49 977 33 195 -54 137 

Källa: se tabell II5:1. 

Slutsatser 
Detta kapitel har visats beräkningar för några olika tänkbara utfall över hur 
stor volym som var möjlig producera utifrån den råvara som importerades 
till Stockholm. I fallet med silket har också hänsyn tagits till möjligheten till 
ytterligare inflöde till Stockholm som följd av inköp från andra stapelstäder. 
Till skillnad från silke tycks det ha saknats en inhemsk marknad av ull och 
lin i den utsträckningen att tillverkningen i Stockholm kan ha påverkats i 
någon större utsträckning. Bomull var liksom silke 

Av beräkningarna i detta kapitel framgår den maximala tillverkning som 
kan ha varit möjlig att producera och som används som underlag i kapitel 
I:5. Det har också visats att i ett flertal fall är detta relativt orimliga värden 
att använda. I hög grad gäller detta särskilt för ylle då både Rosman och Ny-
ström har visat att det fanns en relativt omfattande tillverkning av kläde i 
Stockholm under perioden. Kläde krävde betydligt mer ull vid framställ-
ningen än enklare ylle vilket resulterar i att den uppskattade maximala till-
verkningen som användes i kapitel I:5 för ylle är starkt överdriven. Däremot 
visar dessa beräkningar av ylle inklusive kläde att det fanns tillverkningen 
som kunde, åtminstone i viss utsträckning, ha substituerat importen av dessa 
tyger. I kapitlet har också framgått att den inhemska marknaden av ull var 
låg under perioden. Det är därför orimligt att anta att det mesta som använ-
des vid Stockholm manufakturer var inhemsk ull. Detta då tillgången på 
inhemsk ull fortfarande 1751 var mycket låg.  

Det har också visats att tillverkningen av bomullstyger bör ha stigit under 
perioden. Detsamma gäller för övriga tyger fram till 1730. Däremot tycks 
produktionen 1738 ha minskat i förhållande till 1730 års nivå. Oavsett om 
både bomull och övriga garner användes som en insatsvara vid tillverkning 
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av halvsiden, halvylle och/eller halvlinne borde de rimligen ha kunnat sub-
stituera en del av importen. Detta trots att importen av bomullstyg inte var 
lägre 1738 än tidigare år. 

Tydligt är också att när importens upp- och nedgångar jämförs med den 
råvaruimport och dess möjligheter att ersätta de importerade tygerna är ut-
fallet ibland det motsatta. Mest markant är det när där det gäller importen av 
linne i förhållande till lin. Den minskade importen av linne mellan åren 1730 
och 1738 följdes aldrig av en ökad import av lin, istället var det tvärtom. 
Oavsett hur man beräknar uppstår en negativ differens mellan vad som var 
möjligt att tillverka 1730 och vad som var möjligt åtta år senare, sett utifrån 
det lin som importerades. Inte heller importen av linfrö steg utan minskade 
tvärtom i förhållande till 1720 års import eller senare, något som tyder på att 
den inhemska marknaden för linfrö var begränsad. Detta intryck stärks av att 
importen av linblär steg. Linblär användes vid tillverkning av blangarn. Om 
det funnits stor tillgång på inhemskt lin borde rimligen inte importen av 
linblär stigit, då linblär var en restprodukt av lin som också användes vid 
tillverkning av tyg. Tydligt är dock att medan linne knappast kan ha ersatts 
av importsubstitution, gällde det motsatta för blangarn. 

Än tydligare är det när det gäller möjligheten att substituera siden. I detta 
fall saknas helt möjligheter till importsubstitution, sett enbart till det silke 
som importerades till Stockholm. Däremot, om hänsyn tas till att Stockholms 
sidenvävare/manufakturister köpte silke från andra stapelstäder i slutet av 
1730-talet fanns det en möjlighet att också siden om än i mindre skala kunde 
ha substituerats. Det krävdes dock att ganska stora mängder köptes in. Troli-
gen fanns det en möjlighet att göra större inköp från Göteborg i slutet på 
1730-talet, då den Ostindiska trafiken startat. De nästan tre skeppund som 
krävdes var dock mer än den mängd som anlände 1740 till Göteborg och 
Stockholm. Utan att denna volym köptes upp på den svenska marknaden 
saknas möjligheten att också den inhemska produktionen ska ha kunnat sub-
stituera nedgången av importerad siden mellan 1730 och 1738. Det är därför 
mer rimligt att anta att den lägre importen av siden istället substituerades av 
den ökade importen och inhemska produktionen av bomullstyger. I viss ut-
sträckning tycks också den lägre importen av lin ersatts med sådana tyger. 
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KAPITEL II:6 

Tabellbilaga 

 
 
Samtliga tabeller i denna bilaga har beteckningen B före numreringen för att 
kunna särskilja dem från avdelning I:s numrering. Numreringen har anpassat 
i möjligaste mån till numreringen av diagram i respektive kapitel, därefter 
följer tabeller. Det innebär att beteckningen B3:1 utgör underlaget för kapitel 
3 till diagram 3:1, medan B4:1 står för det första diagramet i kapitel 4 etc.  
 
Tabell B3:1 Utvecklingen av Sveriges och Stockholms utrikeshandel, mätt i 
totalt tullvärde, dsm, enstaka år perioden 1685 samt 1720–1740. 
 Importens tullvärde i dsm Exportens tullvärde i dsm 

Sverige   
1685 3 617 029 4 005 173 
1721 4 292 900 4 745 250 
1724 4 566 621 5 640 120 
1728/29 5 327 667 5 648 100 
1731/32 6 242 236 6 352 535 
1734/35 6 862 068 4 440 051 
1735/36 7 541 534 4 172 543 
1736/37 7 684 859 4 674 158 
1738 5 087 384 3 257 115 
Stockholm   
1720 3 036 546 1 674 117 
1730 2 605 523 2 163 265 
1730 2 329 945 2 443 047 

Källa: SSA: SER: Stockholm stads verifikationsbok, Inkommande och utgående tolag 1720 
och 1730; SKA: GIb, Tolag över inkommande och utgående 1738; för Sverige, Boëthius B 
och Heckscher E.F. (1938). Siffrorna är tagna från handelsbalanserna respektive år. För 1734–
1737 har en egen sammanräkning gjorts utifrån hur stort värdet var på det som kom från 
respektive hamn. För Sverige 1738, Heckscher E.F. (1949), del 2:2, bilaga, tabeller 23, 27. 
Anm: Heckschers och Boëthius värden har räknats om från rdr till dsm, detta genom att 
1 rdr=8,5 dkm och 1dkm=1/3 dsm. För 1738 gäller ej denna omräkning. Däremot, då 
Heckscher endast uppger importen under perioden 1738/40, har antagits att den mesta delen 
av importen kom före 1739/40. Därför har Heckschers siffror dividerats med 1,25 för att få 
fram 1738 års import. Detta kan möjligen vara en överskattning, men knappast en 
underskattning. För exporten har perioden delats på hälften vilket innebär att värdet kan vara 
något underskattat. 
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Tabell B3:2 Stockholms och Göteborgs import 1720–1740, mätt i totalt 
tullvärde dsm 
Stad/år 1720 1725 1730 1735 1738 1740 

Stockholm 3 036 546 2 605 523 2 329 730  
Göteborg 918 654 358 806 740 508 732 783 516 555 
Totalt  3 956 920 3 347 761  
Göteborg/
Stockholm 

 
30 28 32

 

Källa: SSA: SER: Stockholm stads verifikationsbok, Inkommande och utgående tolag 1720, 
och 1730; SKA: Stadens verifikationer, GIb, Tolag över inkommande och utgående 1738; 
samt Lind I. (1923), s. 78–87, tabeller 11–15. 
Observera att jämförelsen 1738 baseras på Göteborgs import 1735. Jag har alltså antagit att 
den låg i samma nivå även 1738. Avrundat. 
 
 
Tabell B3:3 Importen till Stockholm av tyger, mätt i alnar respektive totalt 
tullvärde dsm, från olika regioner 1720–1738, mätt i procent av den totala 
kvantiteten, alnar respektive totalt tullvärde, dsm. 
Importhamn/år 1720 1727 1730 1738 

Kvantitet alnar     
Östersjöhamnar  854 237 795 435 779 325 349 239 
Nordsjöhamnar  243 796 241 674 698 517 556 557 
Total kvantitet 1 098 033 1 037 109 1 477 705 905 796 
Östersjöhamnar % 78 77 53 39 
     
Tullvärde, dsm     
Östersjöhamnar 376 856 368 276 306 550 170 461 
Nordsjöhamnar 249 481 252 140 311 685 379 096 
Totalt tullvärde 626 337 600 416 608 235 549 557 
Östersjöhamnar % 60 60 50 31 

Källa: se tabell B3:2. 
Anm. Att notera är att sett till värde och kvantitet har importen från Östersjön redan 1727 
börjat den nedåtgående trenden men fram till 1730 skulle nedgången kunna anses ligga inom 
ramen för de årliga variationerna. Däremot kan knappast minskningen 1738 förklaras med 
årliga variationer. Det är snarare kombinationen av att importen därifrån sjönk samtidigt som 
den steg 1730 från nordsjöhamnarna samt att nedgången från dessa hamnar är mindre än 
importen från Östersjöhamnarna som visar att det blev en förskjutning mellan områdena. 
Dessutom är det värt att notera att de tappade marknadsandelarna för Östersjöhamnarna 
resulterade i att allt mer billigt tyg importerades från Nordsjön. Redan 1727 kan det skönjas 
en viss övergång men allra tydligast under 1730-talet. Trots att allt mer vita och ofärgade 
tyger importerades under samma period visar handeln i Nordsjön snarare på en viss 
fördyrning av tyger därifrån 1738 än att de blev billigare. Däremot visar tygerna från 
Östersjön tecken på att de blev allt billigare. En av orsakerna var just den något högre 
importen av vita och ofärgade tyger, särskilt i 1738 års import. 
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Tabell B4:1 Kvantiteten, alnar, och totala tullvärdet, dsm, och kvantitet, i 
antal alnar, för importen av tyger 1720–1738 fördelad på kategorier.  
 1720 1727 1730 1738 

Tullvärde dsm     
Bomull 146 857 39 092 102 123 141 827 
Linne 90 184 104 099 120 253 107 943 
Siden 91 098 111 935 52 865 28 783 
Ylle 72 913 82 513 113 482 90 407 
Kläde 113 566 84 424 77 645 96 141 
Övriga  131 719 138 353 141 867 84 456 
Totalt dsm 626 337 560 416 608 235 549 557 
     
Kvantiet alnar     
Bomull 220 236 26 549 191 234 325240 
Linne 358 677 601 354 608 541 211 306 
Siden 72 383 82 995 54 051 31 919 
Ylle 173 766 170 738 250 254 169 994 
Kläde 61 909 59 463 57 332 51 831 
Övriga  211 062 96 010 316 293 115 506 
Totalt alnar 1 098 033 1 037 109 1 477 705 905 796 

Källa: SSA: SER: Stockholms stads huvudbok med verifikationer, Inkommande tolag 1720, 
1727 och 1730; Stadskamrerarens arkiv Serie GIb, Tolag över inkommande 1738. 
 
 
Tabell B4:2 Importen av kattuner i antal alnar fördelat på tryckta, färgade 
etc. 1720–1738. 
 1720 1727 1730 1738 

Tryckta kattuner 36 706 1 604 12 533 1 539 
Färgade/blommerade/randiga 
och blekta 

6 787 7 729 10 822 11 033 

Ospec., släta, vita, ofärgade 147 040 100 107 434 154 441 
Totala mängden 190 418 9 433 130 789 167 013 

Källa: se tabell B4:1. 
 
 

Tabell B4:3 Importen av linne 1720– 1738 fördelat på linne och lärft, mätt i 
alnar. 
 1720 1727 1730 1738 

Lärft av lin 313 781 532 978 564 518 186 896 
Linne 44 896 68 376 44 423 30 795 
Totalt 358 677 601 354 608 941 217 691 

Källa: se tabell B4:1. 
Anm. I lärft ingår alla tyger tillverkade i tuskaft oavsett om benämningen fanns eller ej. 
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Tabell B4:4 Importen av grov lärft till Stockholm 1720–1738, mätt i antal 
alnar. 
 1720 1727 1730 1738 

Grov Schlesien  4 184 4 447 11 478 26 572 
Grov holländsk  2 241 0 615 612 
Grov för övrig definierade 
lärft  

3 785 0 0 0 

Grov lärft, odefinierad 13 294 7 690 638 641 
Totalt grov 23 504 12 137 12 731 27 825 
Total mängd lärft 223 336 192 363 157 381 169 863 
Andelen grov i procent 11 6 8 16 

Källa: se tabell B4:1. Anm. Avrundat. 
Anm. Här ingår endast de lärfter som benämns med lärft. 
 
 
Tabell B4:5 Importen av ylle fördelade på kvalité 1720–1738, mätt i antal 
alnar samt procent av antalet alnar som anlände. 
 1720 1727 1730 1738 1720 1727 1730 1738 

Grov 4 519 4 017 2 129 726 13 8 3 2 
Gemen/ordinarie 27 231 42 230 64 835 29 792 81 88 94 83 
Fin 1 852 1 752 1 688 5 292 6 4 3 15 
Totalt definierat 33 602 47 999 68 652 3 5810 100 100 100 100 

Källa: Se tabell B4:1. 
Anm. Observera att det endast är det ylle som definierat utifrån kvalité som ingår. 
 
 
Tabell B4:6 Den procentuella fördelningen av importen av kläde fördelade 
på kvalité 1720–1738, (procent av antal alnar). 
 1720 1727 1730 1738 

Grov 4 5 4 8 
Gemen/ordinarie 73 23 38 75 
Fin/Medel 23 72 58 17 
Totalt 100 100 100 100 

Källa: Se tabell B4:1. 
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Tabell B4:7 Importen av tyger fördelade på färg och mönstring  
1720–1738, mätt i alnar. 
 1720 1727 1730 1738 

Svart  11 224 11 205 11 882 4 744 
Kulör 9 296 6 525 4 656 982 
Blommerat 9 405 1 566 1 377 0 
Randigt 5 454 5 252 6 528 0 
Flerfärgat 52 943 21 063 17 367 9 318 
Tryckta 53 308 12 063 22 506 9 685 
Övrigt mönstrade 20 312 14 777 11 002 3 702 
Totalt färgat/mönstrat 161 942 72 451 75 318 28 431 

Källa: se tabell B4:1.  
Anm. I kulöra tyger är färgerna vit samt svart exkluderade tillsammans med blekta, oblekta 
samt ospec. För färger se tabell A9:4. Med blommerade avses tyger som endera har vävt 
blommönster eller sydda blommor. Med flerfärgade, benämnd även colorerade/coulorerade, 
avses de tyger innehållande fler än en färg, exklusive randiga. 
 
 
Tabell B4:8 De kulöra tygerna fördelade på respektive färg 1720–1738, mätt 
i alnar. 
 1720 1727 1730 1738 

Gul 127 490  60 0 
Grön 202 208 50 0 
Brun 168 119 0 0 
Violett 40 0 0 0 
Guld eller silver 2 437 36 0 0 
Blå 3 750 3 090 4 361 0 
Röd 1 736 467  185 860 
Scharlakansfärg 880 115 0 122 
Totalt  9 340 6 525 4 656 982 

Källa: Se tabell B4:1. 
 
 
Tabell B4:9 Importen av vävnader innehållande guld och silver, mätt i alnar 
och importen av guld och silvertråd, mätt i dsm 1720–1738, samt blekta 
tyger 1720–1738, mätt i antal alnar.  
 1720 1727 1730 1738 

Vävnader innehållande  
guld och silver, alnar 2 437 36 0 0 
Guld- och silvertråd,  
mätt i dsm 83 164 356 557 

Källa: Se tabell B4:1.  
Anm. Importen av guld och silvertråd anges i undantagsfall i ”lood”. Därför har det 
sammanlagda tullvärdet används. Syftet att ta med denna typ av tråd är att visa att när 
importen av tyger innehållande guld och silver minskade steg importen av guld- och 
silvertråd. Det är därför rimligt att anta att arbetet med att få in tråden i vävnaderna överläts 
till Stockholms eller andra pärlstickare och brodörer. 
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Tabell B4:10 Tryckta vävnader fördelade på tygsorter 1720–1738, mätt i 
antal alnar. 

 1720 1727 1730 1738 

Cassiant 1 866 5 671 3 862 5 116 
Lärft 13 821 6 048 1 235 0 
Cattun 37 340  0 16 533 1 539 
Flanell 0 0 165 3 030 
Övriga 281 344  261 0 
Totalt  53 308 12 063 22 506 9 685 

Källa: Se tabell B4:1. Anm. I övriga ingår Sarge, Sayen samt bolstervar. 
 
 
Tabell B4:11 Den procentuella andelen bomullstyger och nopkens fördelade 
på kvalité 1720–1738, (i procent av den totala kvantiteten alnar.) 
 1720 1727 17301 1738 

Fin b-lärft 89,80 92,30 74,90 56,10 
Gemen b-lärft 0,60 7,70 25,10 43,90 
Grov b-lärft 9,60 0,00 0,00 0,00 
     
Fint bomullstyg 100,00 100,00 76,00 37,80 
Gemena 
bomullstyg 0,00 0,00 24,00 62,20 
     
Fin nopkens 98,20 98,90 99,20 98,60 
Gemen nopkens 1,80 1,10 0,80 1,40 
     
Fin kattun 0,45 0,00 0,83 25,10 
Ordinarie/ kattun 98,80 100,00 98,33 1,70 
Grov kattun 0,75 0,00 0,83 73,20 

Källa: Se tabell B4:1, samt tabell 4:1 kapitel I:4. 
 

Tabell B5:1 Den svenska importens procentuella andel av textilier och 
textila råvaror 1576–1760. 
 Textilier Råvaror 

1576 35,8 2,9 
1590 33,8 3,9 
1613 21,7 0,3 
1642 35,5 5,9 
1645 37,5 0,0 
1685 31,3 2,0 
1738/1740 16,3 X 
1741/1745 4,0 13,3 
1746/1750 5,6 17,6 
1751/1756 6,1 18,3 
1756/1760 1,4 21,2 

Källa: Nyberg K. (1999), tabell 8.1, s. 163. Nybergs siffror bygger på en sammanställning av 
Heckscher E.F. (1935/36), bilaga V, s. 19 för åren 1576–1685, Heckscher E.F. (1949), tabell 
24 för 1738–1760. 
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Tabell B5:2 Importen av färgade samt ”vita och ofärgade tyger” till 
Stockholm 1720–1738, mätt i antal alnar 
 1720 1727 1730 1738 

Färgade 161 942 72 451 75 318 28 431 
Blekta 948 3 065 3 243 1 620 
Ospec. färgade och mönstrade 931 071 950 257 1 354 049 685 672 
Summa färgade etc. 1 0939 961 1 025 773 1 432 610 715 723 
     
Vita och ofärgade 4 072 11 336 45 095 190 073 
Totalt färgat och ofärgat tyg 1 098 033 1 037 109 1 477 705 905 796 

Källa: se tabell B4:1. 
 
 
Tabell B5:3 Importen av linfrö och färg 1720–1738, mätt i tunnor respektive 
skålpund 
 1720 1727 1730 1738 

Linfrö, tunnor 177 X 90 76 
Färg, skålpund 6 340 7 090 9 902 14 668 

Källa: se tabell B4:1. 
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KAPITEL III 

Sammanfattning och slutdiskussion 

 
 
I sin institutionella teori betonar Douglass C. North att institutionerna – såväl 
formella som informella spelregler – är av avgörande betydelse för samhällets 
utveckling. Enligt honom går det generellt att säga, att när det införs poli-
tiska regler ger dessa även ekonomiska regler likväl som vice versa. Föränd-
ringar i ena området leder därför till förändringar i det andra. Vid en lagstif-
tande församling som består av flera intressegrupper måste varje grupp 
komma överens med andra grupper för att få igenom en lag. De ekonomiska 
spelreglerna är därför en avspegling av olika intressegruppers förhandlings-
positioner. North menar också att formella regler förändras först när de 
grupper med bäst förhandlingsposition har ett intresse av att dessa ändras. En 
organisation med tillräckligt stark förhandlingsposition kommer också att 
använda sig av ”politiken” för att därigenom nå sina syften. Hur ett lands 
institutioner ser ut, och hur dessa utformas påverkar dock alltid utveck-
lingen. Institutionernas utformning påverkas av befolkningsunderlag, antalet 
intresse- och sociala grupper, vilka råvaror som finns att tillgå och sist men 
knappast minst av vem eller vilken grupp som har starkast förhandlingsposi-
tion. 1  

I Sverige förändrades kungamaktens ställning efter Karl XII:s död 1718. 
Adeln flyttade fram sin position då monarkins makt försvagades. I ledningen 
för den nya regeringen från 1719 satt Arvid Horn. Med adelns ökade befo-
genheter efter den konstitutionella förändringen, kom adelns förhandlings-
position att förstärkas såväl mot kungamakten som gentemot de övriga 
ständerna. Ludwig Stavenow menar att 1720- och 1730-talet, har fått namnet 
den hornska epoken på grund av Horns nästintill fullständiga dominans. 

                                                      
1 North D. (1993), s. 81–83, 103, 110, 129–132 och 136–140. Enligt North är relativa pris-
förändringar ett av det viktigaste incitamentet för att omforma det mänskliga samspelet. Han 
anser också att de flesta är endogena då det är aktörernas strävan efter maximering som ut-
löser de institutionella förändringarna men också påverka och omforma vår smak och idéer, 
ideologier etc. North påpekar dock att radikala förändringar i de formella reglerna har svårt att 
slå igenom i ett samhälle, av ett flertal orsaker varav en är att det är svårt att upprätthålla en 
ideologisk hängivenhet utan ett brett stöd och under en period av bräckliga och konfliktfyllda 
kompromisser. Även om de formella reglerna förändras kommer de informella restriktionerna 
bestå och utgöra en ständig spänning. Resultatet brukar därför på sikt bli en omstrukturering 
av dem båda för att nå en ny jämvikt.  
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Samtidigt menar han att trots en skenbar fattigdom och sterilitet både ur 
politisk och kulturell aspekt är det den mest välgörande, sympatiska och 
stora tid, som möts i 1720- och 1730-talets historia. Trots adelns förbättrade 
möjligheter att genomdriva en ekonomisk politik som passade dem själva 
brukar den hornska regeringen anses ha gått försiktigt fram.2 

Med minnet av de ryska härjningarna och bränder utmed kusten från Piteå 
i norr till Norrköping i söder, i färskt minne måste Horn och hans kollegor ta 
itu med de utgifter som Karl XII efterlämnade. Utgifter som Carl Malmström 
menar var nästan tolv gånger större än landets intäkter. Enbart förlusten av de 
utländska besittningarna hade minskat statens intäkter med mer än hälften. 
Samtidigt var behovet av återuppbyggnad stort något som också omfattade 
den finska rikshalvan. Gunnar Wetterberg påpekar dock att förlusten av 
besittningarna och därmed intäkter från tullar och annat inte bör överdrivas. 
Detta då det samtidigt innebar att kostnaderna för administration och försvar, 
vilka ibland hade varit högre än intäkterna från dessa provinser, kom att 
minska. Det är i det sammanhanget som den hornska regeringen började 
utforma sin politik i ett försök att lösa sina problem med krigsmaktens till-
stånd och statens finanser. Detta skulle dessutom ske inom, en för dem, ny 
begränsad ram. På vägen mot lösningen var det därför nödvändigt att finna 
nya metoder och grepp.3 Målet med en ny ekonomisk politik var att landet 
skulle bli självförsörjande. Utrikespolitiskt var handelspolitiken också en 
balansakt. Samtidigt som behovet av nya inkomstmöjligheter skulle till-
godoses gällde det att utrikespolitiskt balansera sina beslut. Att missgynna 
något land i förhållande till ett annat kunde skapa osämja och därmed ett nytt 
krig. Ett nytt krig var knappast ett svenskt önskemål. 

Trots att det mesta av innehållet i den ekonomiska politikens omläggning 
före 1738/39 års riksdag i stort har varit känd genom tidigare forskning, har 
fokus i forskningen legat på perioden efter hattarnas maktövertagande. Den 
textila importen och utrikeshandeln i Sverige under perioden 1720–1740 har 
trots sin omfattning i stort sett varit ett outforskat område.  

Avhandlingens syfte är att utifrån en institutionell ansats studera hur 
Stockholms importörer inom den textila sektorn anpassade sin utrikeshandel 
till den ekonomiska politikens omläggning 1720–1738. Fokus ligger på att 
undersöka i vilken utsträckning som införandet av nya lagar, förordningar 
etc. kan förklara vad som hände med Stockholms utrikeshandel, främst im-
porten och då den textila importen under perioden. Det är själva processen, 
det vill säga vad som hände under den period då den ekonomiska politiken 
omläggning pågick som jag har ansett vara mest intressant. Studien är inriktad 
på att försöka ge en helhetsbild av processen. Därför avgränsas undersök-
                                                      
2 Stavenow L. (1921), kapitel 2; Malmström C. (1855), del I, s. 198–259; Wetterberg G. 
(2006), s. 285, 295, 301–304. Se också Arnberg J.W. (1868); Lagerroth F. (1915) och Bruse-
witz A. (1916). 
3 Malmström C. (1855), del I, s. 121 ff.; Wetterberg G. (2006), s. 317 och Roberts M. (1995), 
s.  33. Angående Finlands behov av återuppbyggnad, se Karonen P.(2006).  
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ningen till Stockholm då det var Sveriges största stad både import- och 
befolkningsmässigt vid undersökningsperiodens början. Det var också i 
Stockholm som de flesta textila manufakturer enligt tidigare forskning fanns 
och/eller kom att etablera sig under 1700-talet.  

Denna avhandling tar sitt avstamp 1720. Det var ett år då de ryska härj-
ningarna var över men utan att fredsförhandlingar hade slutförts. Samtidigt 
var det ett år då utrikeshandeln fortfarande var relativt fri och återigen funge-
rade normalt, åtminstone sett till antalet fartyg som anlände. Tullar och andra 
införselavgifter var låga, sett utifrån ett 1730-tals perspektiv var de mycket 
låga. Den ekonomiska politik som successivt växte fram accelererade från 
1720-talets slut. Studien av utrikeshandeln avslutas det år då hattarna över-
tog makten, år 1738. Det innebär att det framför allt är den ekonomiska politik 
som bedrivs under den hornska regeringen och dess effekter som har 
studerats, en period som ofta i tidigare forskning har lämnats orörd.  

Den politik som kom att introduceras med syfte att öka Sveriges självför-
sörjningsgrad och förstärka banden med Nordsjöområdet hade flera kompo-
nenter. Bland annat blev tullpolitiken selektiv. Varor som kunde produceras i 
Sverige fick höjda tullar medan råvaror tullbelastades marginellt. Vissa varor 
kom i överflödsförordningarna förbjudas för import. Den svenska handels-
flottan gynnades genom produktplakatet och dess förstärkning som innebar 
att varorna måste vara tillverkade i den region där skeppet hade sin hemma-
hamn. Bestämmelsen hade en udd mot tyska köpmän som traditionellt om-
besörjt mellanhandel mellan Nordsjöområdet och Sverige. Även bestäm-
melserna om hel- och halvfrihet slog hårt mot tyska köpmän. De flesta fartyg 
som var 50 läster eller mer och därmed fick helfrihet kom från Nordsjön. 
Förordningen resulterade därmed i att de som handlade på Östersjön, vars 
last oftast anlände på de mindre skeppen, därigenom fick betala mer i tull än 
de andra. 

När den nya ekonomiska politiken skulle genomföras vid frihetstidens 
början hade alltså riksdagen och rådet genom enväldets avskaffande fått ett 
ökat inflytande på landets politik oavsett område. Ulrika Eleonora och senare 
Fredrik I hade förlorat inflytande. Under Arvids Horns ledning hade adeln 
under frihetstidens början den starkaste förhandlingspositionen och sett ur 
Norths teori mest att vinna på en ny ekonomisk politik. Adeln behövde dock 
stöd av ständerna för sin politik. För de flesta beslut måste de få med sig 
åtminstone två av de andra stånden. Förhandlingspositionerna mellan de 
olika ständerna; adel, präster, borgare och bönder, var i praktiken inte jäm-
ställd. Prästernas lojalitet med adeln är välkänd. Böndernas stöd fick adeln i 
frågor som saknade större intressen för dem och frågor som inte innebar 
krigsförberedelser.4 Under 1720-talet växte det också fram ett politiskt stöd 
från delar av borgarståndet. 

                                                      
4 Stavenow L. (1921), s. 30. Se också Malmström C. (1855); Lagerroth F. (1915) och Bruse-
witz A. (1916). 
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Förutom att landet hade stora skulder hade grupper inom adeln förlorat 
sina förläningar i de baltiska regionerna. Det var därför viktigt för dem att få 
till stånd nya inkomstmöjligheter. Adeln var dock knappast ensam om att ha 
vinna på en ekonomisk politik som strävade efter att öka den inhemska till-
verkningen. Vissa grupper inom borgarståndet hade även de en vinning av 
den ekonomiska politiken. 

Adelns starka förhandlingsposition i riksdagen är något som avspeglar sig 
i den ekonomiska politik som bedrevs under perioden 1720–1740. Dess 
starka position ses bland annat vid genomdrivandet av 1734 års lag, då de 
gamla stadslagarna ofta fick ge vika för adelns egna intressen. För att konso-
lidera det manliga jordinnehavet infördes att ogifta kvinnor var omyndiga i 
ärvdabalken. Kvinnors ekonomiska möjligheter både att förvalta sitt eget 
kapital och att bedriva näringsverksamhet begränsades därmed.5 Det var 
också män som Daniel von Höpkens och Jacob von Hökerstedt vilka genom 
sina egna intressen i manufakturer kom att driva på utvecklingen av den 
ekonomiska politik som har studerats i denna avhandling.6 Det var knappast 
någon brist på kreativitet när det gällde att finna nya medel och styrmetoder 
för att stödja den inhemska tillverkningen och ställa om utrikeshandeln. Från 
1720-talets mitt började allt fler intressegrupper argumentera för en snabbare 
omläggning av den ekonomiska politiken. Mellanhandeln måste upphöra, 
svenska fartyg måste gynnas gentemot de utlandsägda. Landet behövde 
också få igång en inhemsk manufaktur, helst nyetableringar. För detta ansågs 
det krävas ett flertal åtgärder såsom höjda införselavgifter, ekonomiskt stöd 
till manufakturerna och ibland införselförbud.7 Tydligast uttrycks dock att 
målet med omläggningen var att landet skulle bli självförsörjande. 

Samtidigt som minnet av 1600-talets ekonomiska politik levde kvar, be-
hövdes vid frihetstidens början hänsyn tas till olika intressegrupper. Det gick 
knappast längre att föra den typ av tvångspolitik såsom Karl XI gjort för att 
få tillstånd sidenmanufakturer i landet. Näringspolitiskt måste hänsyn tas till 
olika sociala grupper. Dessutom måste regeringen beakta bland annat kon-
sumenternas grundbehov. Att gå allt för hårt fram var därför en risk. Det var 
därför en balansakt att ersätta import med inhemsk produktion genom en 
reglering av marknaden. Såsom alla större politiska förändringar som påver-
kar de ekonomiska spelreglerna kom denna balansakt att gynna vissa sociala 
grupper mer än andra. 

Det kan knappast ha varit enkelt för den hornska regeringen att försöka 
balansera den ekonomiska politiken då hänsyn behövde tas till ett flertal 
intressenter, både inhemska och utländska. Stavenow påpekar att Horn bör-
jade tappade greppet över den ekonomiska politiken i början av 1730-talet. 

                                                      
5 Angående 1734 års lag se kapitel I:1. Se också Aldman L-A (2006 a och b) och Ågren M. 
red. (2003). 
6 Se kapitel I:2 och I:3. 
7 Stavenow L. (1921), s. 6–9 och Wetterberg G. (2006), s. 669–670. 
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Det kan dock ifrågasättas om Horn inte redan vid 1726/27 års riksdag hade 
börjat tappa sitt grepp över den ekonomiska politiken. Trots protester inom 
riksdagen över att den handelsbalans, som hade beräknats av von Hökerstedt 
och presenterades av von Höpken, innehöll klart överdrivna siffror för den 
svenska importen, lyckades dessa två ändå få igång en ekonomisk politik 
som gynnade deras intressen. Det märkliga är att ingen tycks ha ifrågasatt 
varför det var von Höpken och von Hökerstedt, anställda vid kommerskolle-
giet (jämförbart med dagens näringsdepartement), som hade sammanställt 
handelsbalansen och inte Sven Lagerstedt som var president vid Statskontoret, 
(jämförbart med dagens finansdepartement). Från 1726/27 års riksdag ac-
celererar den ekonomiska politikens omläggning Trots att handelsbalanserna 
kritiserades redan av dåtida politiker på grund av sina beräkningsmetoder, 
blev de användbara i den argumentation som skyndade på utvecklingen mot 
allt fler regleringar och en näringspolitik som kom att leva kvar i Sverige till 
långt in på 1800-talet.8 

Tydligt är att handelspolitik i form av tullar och avgifter, importförbud, 
konsumtionsförbud samt undantag för vissa grupper och näringspolitiken 
blev olika slags politiska verktyg som utnyttjades i ett flertal syften. Alla 
hade dock mer eller mindre samma mål: att minska importen av förädlade 
varor och ersätta dessa med en inhemsk produktion och att därigenom öka 
landets intäkter.  

Den förda politiken var framgångsrik i den meningen att handelsbalan-
serna blev alltmer positiva. En bidragande orsak är att den handel som tidi-
gare gått på tyska fartyg i hög utsträckning fördes över till svenska skepp, 
när produktplakatet förbjöd mellanhandel. Även efter justeringar för de tyd-
ligaste tendensiösa inslagen såsom den beräknade smugglingen, visar han-
delsbalansernas saldo en uppåtgående trend för Sverige som helhet. Att 
smugglingen skulle ha varit omfattande är något som bland andra Eli F. 
Heckscher hävdar.9 I avhandlingen har visats att det saknas belägg för att 
smugglingen skulle ha varit omfattande när det gäller Stockholm före 1738. 
Då Stockholms handelsmän låg bakom cirka nittio procent av importen och 
eftersom de kunde utsättas för oannonserade inspektioner borde det rimligen 
om, smugglingen verkligen var omfattande, ha återfunnits några sådana fall. 
Detta särskilt som inspektörerna hade ekonomiska motiv att finna smuggel-
gods och att de bevisligen var aktiva i sina försök att hitta sådant gods. 
Smugglingen var knappast så omfattande som Heckscher menar eller dåtida 
politiker hävdade.10 

                                                      
8 Arnberg J. W. (1868), s. 22; Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 657 och Wetterberg G. (2006), 
s. 670–674. 
9 Se kapitel II:2 eller Samuelsson K. (1951).  
10 Se kapitel II:2; Heckscher E.F. (1940), s. 21–26 och Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 643–644, 
657. Heckscher menar att det inte råder något tvivel om att smugglingen spelade en betydande 
roll och att man därför ska räkna med att åtminstone en fjärdedel saknas sannolikt mer. Han 
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Från tidigare forskning är det känt att omläggningen av den ekonomiska 
politiken mötte motstånd, ett motstånd som bland annat resulterade i att 
Stockholms borgerskap splittrades i två grupper. En relativt stor grupp inom 
borgerskapet började stödja omläggningen och gick därigenom med på att 
gynna hantverkare och manufakturister på importörernas, främst de textilas, 
bekostnad. Även om striden periodvis lade sig blossade den upp vid ett fler-
tal tillfällen under 1700-talet.11 Att de som var beroende av import av fabrice-
rade varor för sin handel kämpade emot är knappast förvånande, då det var 
deras ekonomiska möjligheter som beskars. 

Samtidigt som en allt aktivare ekonomisk politik fördes, vilken var inrik-
tad på att minska importen av bland annat fabricerade textilier, ökade städer-
nas befolkning, särskilt i Stockholm. Staden blomstrade upp efter kriget och 
drog till sig människor från olika håll. Befolkningsökningen under 1720-talet 
satte sina spår i utrikeshandeln. 

I takt med befolkningsökningen infördes allt fler begränsningar för delar 
av näringslivet medan andra gavs lättnader på ett flertal sätt. Genom under-
stöd och utdelning av privilegier gynnades bland annat den textila tillverk-
ningen samtidigt som de handlande vars verksamhet mer eller mindre 
byggde på import av fabricerade textilier fick se sina möjligheter att utveck-
las gå i motsatt riktning. Under 1730-talet tycks många av dem fått det allt 
svårare, varav handelsmännen Fült och Steen som beskrevs i avhandlingens 
inledning var ett par exempel. Troligen var det allt svårare läget en av orsa-
kerna till att antalet handlande i Stockholm minskade i slutet av 1730-talet.12 
Den ökade befolkningen innebar att den hornska regeringen måste balansera 
sina restriktioner i förhållande till behovet och tillgången till substituerbara 
varor. Det var nödvändigt att också tillgodose den del av befolkningen som 
behövde handla sina mest elementära behov av mat och kläder. Till skillnad 
från andra städer var det en stor andel av befolkningen i Stockholm som 
saknade möjlighet till självhushållning. 

Ett led i den ekonomiska politiken under perioden var också de införsel-
förbud och överflödsförordningar som ofta innebar konsumtionsförbud för 
vissa sociala grupper på specifika varor som implementerades. Genom för-
buden skulle konsumtionen av utländska produkter minskas. Det gällde dock 
för regeringen att också i detta fall hitta en balans mellan den inhemska 
produktionen, handelns intressen samt konsumenternas behov. Förbuden och 
de ökade kostnaderna för införsel påverkade framförallt handeln och konsu-
menterna. Om staten bortsåg helt från konsumenternas intressen fanns alltid 
en risk för att de gjorde uppror. Deras vardagsbehov var därför nödvändigt 

                                                                                                                             
menar också att smugglingen borde ha varit likformig under olika år och därför utgör en 
förklaring till att importen genomgående redovisas för lågt.  
11 För striden inom Stockholms borgerskap, se ex. Boëthius B. (1943) och Brolin P-E. (1953). 
Böckerna behandlar olika stridigheter mellan borgarna under 1700-talet och den splittring 
som fanns. 
12 Se kapitel I:1 och Aldman L-A. (2006 b), kapitel 6. 
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att tillgodose samtidigt som de skulle uppmuntras att hellre köpa inhemskt 
producerade varor än de som importerades. Ett sätt var att se till att de pro-
dukter som importerade blev dyrare och därmed utjämnade skillnaderna. 
Samtidigt fick det inte bli för dyrt, något som ofta framkommer av regering-
ens beslut i samband med diskussioner av tullhöjningar eller importförbud.  

Även de delar av handelspolitiken som hämtade inspiration från 1600-
talets politik fick en ny inriktning. Inte ens införandet av hel- och halvfriheten 
var densamma som under 1600-talet. Införandet av hel- och halvfriheten, 
särskilt från 1730-talet, i kombination med produktplakatet slog hårdare mot 
dem som främst handlade med produkter från Östersjöområdet. Syftet med 
hel- och halvfriheten var att fartyg om 50 läster eller mer skulle betala 50 
respektive 25 procent lägre tull än övriga ofria fartyg. Licenter och andra 
extra avgifter, såsom landshjälpsavgiften och extra-licenter, räknades vid 
sidan av den reguljära tullen. Dessa avgifter omfattades aldrig av den av-
giftslättnad som hel- och halvfriheten gav. På 1730-talet begränsades därför 
skillnaden mellan helfri och ofri, förutsatt att fartyget anlände från samma 
region till runt tjugo procent. Den regionala skillnaden mellan att frakta sin 
last på ett ofritt fartyg från Östersjön och ett helfritt fartyg från Nordsjön var 
avsevärt mycket högre. Genom produktplakatets förstärkning, som började 
gälla 1727, och genom de tullar och införselavgifter som under 1730-talet i 
allt större utsträckning kom att riktas mot att minska handeln inom Östersjön 
genom att avgiftsbelägga denna del av utrikeshandeln mer än annan. Det 
kunde skilja mer än fyrtio procent till Nordsjöns fördel. 

Generellt sett tycks handeln av dåtidens politiker ha betraktats som ett 
slags nollsummespel, vilket framför allt framgår när det gäller det andra 
delmålet med handelspolitiken, att rikta utrikeshandeln från Östersjön till 
Nordsjön. Detta delmål hade mer karaktären av ett utrikespolitiskt spel än en 
koppling till de inhemska målen. På samma sätt som statens budget måste 
balanseras som ett privat hushåll,13 balanserades utrikeshandeln. Ett problem 
kan tyckas vara att handelsbalansen gällde enbart på en bilateral basis.14 Då 
exporten främst gick till Nordsjöhamnar måste importen i möjligaste mån 
också komma därifrån för att det inte skulle uppstå en förlust. 

Den bild som Heckscher ger över den svenska utrikeshandeln som helhet 
vid 1720-talets början, stämmer väl överens med bilden över Stockholms 
utrikeshandel. Sett till antalet fartyg anlände ungefär samma antal som på 
1730-talet. Någon större expansion av importen efter kriget har inte, annat än 
för vissa varugrupper, gått att spåra. Heckscher menar också att importsorti-
mentet var oförändrat under Frihetstidens första två decennium.15 När ut-
rikeshandeln i föreliggande undersökning analyseras på en mer detaljerad 

                                                      
13 Lagerroth F. (1915), s. 270. 
14 Se exempelvis. Boëthius B. & Heckscher E.F. (1938), 1731/32 års handelsbalans. 
15 Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 646. 
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nivå synliggörs dock tydliga förändringar i den textila importens samman-
sättning. 

Den textila importen omfattade såväl fabricerade varor – i huvudsak tyger – 
som råvaror och halvfabrikat. Under hela perioden översteg den möjliga 
tillverkningen baserad på importerad råvara mängden importerat tyg. Råva-
ruimporten ökade från 1720 till 1738 med cirka 40 procent. Importen av 
råvara möjliggjorde år 1738 en produktion som var mer än dubbelt så stor 
som den samlade importen av tyger. Även importen av halvfabrikat ökade 
mot perioden slut. Tullpolitiken hade otvivelaktigt lett till önskat resultat.  

En mycket stor andel av Stockholms import var spannmål, men fabrice-
rade textilier och sybehör utgjorde runt en fjärdedel av värdet under respek-
tive år. En vara som ökade under perioden var importen av salt. Resultatet 
överensstämmer också med både Stefan Carléns och Staffan Högbergs re-
sultat. De har visat att produktplakatet resulterade i en ökad import av salt. 
Bland kategorin ”övriga” visar det sig att trots tullen på kaffe steg under 
1730-talet fortsatte importen att stiga, vilket skiljer sig emot importen av te 
och choklad. Medan den minskade importen av te till Stockholm kan förklaras 
av att det började importeras via Göteborg, går detta knappast att använda 
som ett argument när det gäller choklad. En annan produkt som ökade 
betydligt var importen av råsocker, en ökning som kan hänföras till den sti-
gande produktionen vid Stockholms sockerbruk. Möjligen skulle 1734 års 
importförbud på raffinerat socker ha bidragit något såsom Klas Rönnbäck 
menar. Det som motsäger detta är att ökningen påbörjats flera år innan för-
budet kom.16 

Avsikten med införandet av hel- och halvfriheten ska enligt tidigare forsk-
ning ha varit att uppmuntra den inhemska skeppsbyggnaden, vilket också var 
en av avsikterna bakom produktplakatets införande.17 Satsningen på skepps-
byggnad avspeglas endast i begränsad utsträckning i Stockholms import. 
Ökningen av importen av hampa var under perioden ganska ringa. Detta 
trots att exempelvis segelduk blev förbjudet att importera under 1730-talet. 
Förbudet fick importen att upphöra, vilket rimligen borde ha gett mer utslag 
på importen av hampa än det i själva verket gav. Däremot steg tobaksråvaran 
liksom de textila råvarorna markant och 1738 var dessa var för sig nästintill 
på samma nivå som importen av hampa. Åtminstone till viss del kan den 
kraftiga ökningen av tobak förklaras med en förändrad policy. 1720 var det 
bara tobaksfabrikörerna som fick tullättnaderna, medan alla importörer av 
bladtobak fick tullättnader 1738. Det är knappast något tvivel om att import-
förbuden och de differentierade tullsatserna hade haft effekt på råvaruim-
porten.  

I avhandlingen har också visats att det saknas belägg för att den minskade 
importen till Stockholm skulle ha berott på en markant förskjutning av utrikes-

                                                      
16 Rönnbäck K. (2007), s. 125. 
17 Se Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 672–673. 
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handeln från Stockholm till Göteborg som emellanåt brukar anses.18 Mellan 
1720 och 1740 sjönk Göteborgs andel av importen i relation till Stockholms. 
Ostindiska kompaniets import påverkade dock i begränsad utsträckning 
importen till Stockholm, såsom att importen av te överfördes. Möjligen kan 
också importen av siden i slutet av 1730-talet ha förflyttats, i sådana fall var 
det i en begränsad utsträckning. Detta då det i avhandlingen har visats att 
denna import hade minskat redan innan det Ostindiska kompaniet etab-
lerades.  

Fabricerade textilier var en av de varugrupper som bidrog till det lägre to-
tala tullvärdet för Stockholms import 1738. Den intensiva satsningen på att 
förhindra importen av tyger var ganska omfattande. Nedgången 1738 skulle i 
viss utsträckning kunna tolkas som en effekt av ett ökat utbud av inhemska 
tyger. Den förskjutning av utrikeshandeln mot Nordsjön som skedde fram-
förallt efter 1727 kom att påverka tullvärdet negativt. Utvecklingen visar 
tydligt att den tyska mellanhandelns försvinnande genom produktplakatet 
införande, i kombination med ökade införselavgifter riktade mot Östersjön 
verkligen var ett effektivt sätt att styra om utrikeshandeln. Östersjön domi-
nans vad det gäller handel med textilier bröts redan 1730 och åtta år senare 
var det Nordsjön som dominerade denna handel.   

Inom gruppen fabricerade textilier var tyger den klart största posten under 
hela perioden. I takt med att allt mindre färdiga kläder importerades under 
perioden, ersattes dessa i viss utsträckning med ”färdigskuret” tyg redan från 
slutet av 1720-talet. Utfallet visar att den ekonomiska politiken fick effekt 
under perioden. Detsamma gäller kategorin andra vävnader, vilken bestod av 
bosättningsartiklar såsom handdukar, tapeter etc., samt näsdukar och färdig-
skurna kläder. Den värdemässigt ökade importen av bosättningsartiklar fram 
till 1730, en uppgång som kan knutas till den ökade inflyttningen till Stock-
holm under perioden, hade nästintill helt upphört 1738. Kvar fanns i sort sett 
endast färdigskurna kläder. Färdigställandet av kläderna innebar därmed att 
sömnadsmomentet överfördes till Sverige, vilket ingick i det mål som den 
ekonomiska politiken hade. Tydligt är också att införselförbuden och de 
delar av överflödsförordningarna som begränsade konsumtionen av textilier 
för vissa sociala grupper fick effekt. Detta gäller både importen av trikåer 
och stickade plagg som ingick i kläder & sybehör samt näsdukar vilka ingick 
i kategorin andra vävnader. 

Produktplakatet införande har i tidigare forskning främst setts som ett sätt 
att gynna svensk fartygstrafik genom att förhindra mellanhandeln av salt och 
genom att öka intäkterna från frakt. Meningen var att det också skulle bidra 
till att öka fartygsbyggandet, vilket det också ska ha gjort.19 Forskningen har 
tidigare förbisetts att produktplakatets införande resulterade i att det också 
hindrade mellanhandeln med andra produkter än salt. Då den textila handeln 

                                                      
18 Nyström J.F. (1883), s. 5 ff.; Lind I. (1923), s. 21. Se också Frängsmyr T. (1976/1990). 
19 Se Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 672. 
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i de olika regionerna vid 1720-talets början var relativt specialiserad på vissa 
tygsorter innebar produktplakatet att även denna handel påverkades. Det blir 
särskilt tydligt 1727 då produktplakatet förstärktes, så att inte heller svenska 
importörer kunde frakta varor på utländska skepp. Varorna måste vara till-
verkade i den region där skeppet hade sin hemmahamn. Resultatet var att 
tyger som tidigare importerats försvann, ibland tillfälligt, ibland för att aldrig 
återkomma, samtidigt som nya tyger dyker upp i importen. Tydligt är att 
mellanhandeln såsom tidigare forskning visat att den upphörde på salt också 
kom att upphöra när det gäller importen av tyger till Stockholm efter pro-
duktplakatets förstärkning. Det resulterade också i att Östersjöns tidigare 
dominans inom den textila handeln bröts 1730. Den extratull som infördes 
vid 1730-talets mitt då Östersjötextilier skulle erlägga mer i tull än tyger från 
andra håll ledde till att det 1738 var Nordsjöhamnarna som dominerade 
denna typ av handel. Under 1730-talet kom England få allt större betydelser 
när det gäller den textila importen, vilket till stor del berodde på produktpla-
katets förstärkning som resulterade i att mellanhandeln upphörde. Det poli-
tiska försöket att styra utrikeshandeln till Nordsjön och få till stånd en 
direkthandel lyckades därmed.20  

Argumenten bakom de extra införselavgifter som tillkom under 1730-talet 
var att minska importen av de ”billiga” tyska tygerna som av politiska skäl 
ansågs skadligare än exempelvis de engelska.21 Men, produktplakatets för-
stärkning hade resulterat i att när mellanhandeln upphörde utjämnades det 
genomsnittliga värdet på de textilier som kom från båda regionerna. De 
tyska tygerna hade inte längre en anmärkningsvärd lägre kostnad än de som 
kom från framförallt Holland och England. Produktplakatets införande 
ställde också till omställningsproblem. Orsaken var att den textila handeln 
liksom under slutet av 1600-talet, var nästintill helt specialiserad, såtillvida 
att olika tyger köptes i olika hamnar. Endast ett fåtal tyger återfinns år 1720 
både i Nordsjö- och Östersjöhamnarna. 

Näringspolitiskt användes tullhöjningar och/eller sänkningar samt diverse 
införselavgifter som ett sätt att försöka styra vilka tygsorter som importera-
des. Kraftiga tullhöjningar på specifika tyger var ett sätt att minska importen 
för att därigenom främja handeln med inhemskt tillverkade tyger. Genom att 
höja tullar och avgifter på färdiga vävnader samtidigt som tullen sänktes på 
halvfabrikat, alternativt gavs en lägre tullhöjning, gjordes försök att stimu-
lera vidare förädlingen inom landet. Båda dessa åtgärder gav också effekt. 
Importen av halvfabrikat steg efter att tullen sänktes och de tyger som fick 
tullhöjningar minskade kvantitativt i importen. 

Något som i tidigare forskning brukar uppmärksammas är de införsel-
förbud som finns i de större överflödsförordningar som infördes under peri-
oden. Ofta har de i tidigare forskning setts som ett sätt att förhindra de lägre 

                                                      
20 Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 654. 
21 Se Arnberg J.W. (1868), s. 45. 
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klassernas konsumtion av varor som stod över deras sociala grupptillhörighet. 
Konsumtionsförbud för vissa sociala grupper är ett uttryck för denna 
strävan.22 Det är troligen dessa överflödsförordningar som legat till grund för 
antagandet att 1700-talets ekonomiska politik, likväl som 1600-talets, var 
inriktad på att främja den inhemska tillverkningen av så kallade lyxtyger, 
såsom siden och kläde. Det är framför allt dessa kategorier av tyger som 
återfinns i de större överflödsförordningarna. Sett till hela den ekonomiska 
politiken under perioden och vad denna studie har visat är det dock främst 
importen av de ”billigare” tygerna, tyger som kunde tillverkas inom landet 
som man politiskt ville förhindra.  

Det är svårt att låta bli att misstänka att de införselförbud som infördes 
bland annat på olika siden, var ett sätt för adeln att visa sig tillmötesgående 
när präste- och bondeståndet under 1730-talet börjar klaga på att importen av 
lyxtyger drar pengar ur landet och därför borde förbjudas.23 Tydligt är att de 
tyger som det blev förbjudet att importera var sådana som redan innan för-
buden hade helt eller nästintill helt hade upphört att anlända, medan de som 
undantogs fortfarande importerades i större kvantiteter.  

Vid kategorisering av de olika tygerna utifrån råvaruinnehåll, visade sig 
att en hel del tyger var baserade på mer än en råvara. I arbetet har de tyger 
som bestod av mer än en råvara kategoriserats under posten ”övriga”. Oav-
sett vilken kategori av tyger som undersöktes var ingen opåverkad av den 
ekonomiska politik som bedrevs. Utfallet varierade dock beroende på vilken 
eller vilka råvara som tyget var tillverkat av. För tyger av bomull varierade 
utfallet beroende på vilken sorts tyg det var. I vissa fall, såsom för kam-
garnsbaserat ylle, är det uppenbart att handelspolitiken var effektiv för att 
minska importen och att produktplakatet fick betydelse för importens inne-
håll. Tydligt är också att det framförallt var importen av de ”billigare” ty-
gerna som minskade. Det var dessa kategorier av tyger som Stockholms 
import till största del bestod av. Lyxtyger utgjorde en ganska ringa andel. 
Däremot visar det sig att importen av kläde skiljer sig från den av siden. Den 
begränsade importen av siden hade både kvantitativt och värdemässigt mins-
kat redan 1730, en nedgång som fortsatte. Trots att kläde hade gamla anor 
när det gällde inhemsk tillverkning var det först 1738 som importen av 
denna kategori av tyg kvantitativt hade minskat.  

Den minskade importen av kläde hade förändrats innehållsmässig. Kvar i 
importen fanns framförallt ett något dyrare men inte det allra dyraste sorti-
mentet av kläde. Det dyrare sortimentet bestod alltså inte av de kvalitets-
mässigt finare tygerna, vilket hade kunnat förväntas utifrån Holger Rosmans 
och Sven T. Kjellbergs uppgifter om kvaliteten på den tillverkning som 
fanns i Stockholm. Både Rosman och Kjellberg diskuterar de svårigheter 
som Stockholms manufakturister hade att tillverka finare kläde. Under 1720- 

                                                      
22 Bergman I. (1987), s. 72. Se också Hazelius-Berg G. (1952) och Nylén A-M. (1962).  
23 Wetterberg G. (2006), s. 561–562. 



 282

och en bit inpå 1730-talet hade bland annat Barnängens manufaktur stora 
problem, särskilt när det gällde tillverkning av finare kläde i betydelsen att 
tyget hade en något finare struktur än det allra grövsta klädet. Armén efter-
frågade en finare struktur och ansåg Barnängens kläde alltför grovt. Enligt 
Kjellberg saknade de flesta manufakturister tillverkning av fint kläde, då 
kunskapen av att väva finare kläde saknades. Det var en av orsakerna bakom 
det ekonomiska stöd som gavs till manufakturisterna för att importera hant-
verkare. Först 1743 användes en femtedel av stadens vävstolar till att till-
verka finare kläde.24 För kläde var det de billigaste (oftast grövre) sorterna 
och en mellanklass av tyger som påverkades mest av den ekonomiska politi-
ken, varmed importen minskade. För tyger av bomull varierade utfallet bero-
ende på vilket sorts tyg det var. 

Importen av kläde skiljer sig mot importen av ylle, men också mot andra 
sorter, där andelen grova och gemena minskade medan importen av den fina 
kvalitén steg. En bidragande orsak till de olika utfallen var hur de ökade 
införselavgifterna slog mot olika tyger.  Förskjutningen från Östersjön, när 
mellanhandeln upphörde, bidrog troligen också till de olika resultaten. Den 
specialisering på olika tyger som funnits i hamnstäderna innebar att det sak-
nades substituerbara tyger att tillgå när handeln började förskjutas. Istället 
tycks handelsmännen ha försökt finna komplementära tyger i de nya ham-
narna. Rimligen gällde det också för dem att finna ett tyg, där de ökade in-
förselavgifterna kunde överföras till konsumenterna.  

Motivet bakom 1730-talets tullhöjning var att minska importen från Öster-
sjön, vilket för flertalet tygsorter också skedde med det tydliga undantaget 
att importen av lärft från Schlesien steg. I detta fall blev utfallet motsatt det 
som hade avsetts. Istället minskade importen av lärfter från Holland, till-
sammans med andra sorter från Östersjöregionen. Även om lärften från 
Schlesien fortsatte att öka under hela perioden fanns det dock en stor skill-
nad vad gäller de kvalitéer som importerades. Tullökningen resulterade i en 
stigande import av de grövre tygerna medan importen av de mer tekniskt 
avancerade vävnaderna sjönk. 

En del av sammansättningens förändring hörde ihop med mellanhandelns 
försvinnande. I andra fall såsom för lärften från Wahrendorf och halvsiden, 
bidrog rimligen 1730-talets överflödsförordningar, som både innehöll inför-
selförbud och förbjöd vissa sociala skikt att använda specifika tygsorter, till 
att importen sjönk. Dessa faktorer påverkade priset och kvalitén på de flesta 
tyger som importerades. Dessa tendenser saknades helt när det gäller den 
begränsade importen av siden, som minskade oavsett prisklass och kvalité, 

                                                      
24 Rosman H. (1929), s. 68 ff. Redan slutet av 1720-talet visar Rosman att det tillverkades 
olika kvalitéer av kläde i Stockholm. Samtidigt visar han att Barnängens kläde ansågs allt för 
grovt, medan Pinchardt och andra hade en finare struktur. Denna bild stämmer också väl med 
den bild som ges i manufakturdeputationens betänkande 1741. Se Kjellberg S.T. (1943), 
s. 239; med finare kläde avses därmed troligen att kvalitén snarare var mindre grov. Se också 
Nyberg K. (2007). 
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trots sin låga nivå vid periodens ingång. En trolig orsak till den lägre impor-
ten av siden är de tull- och avgiftshöjningar som genomfördes i slutet av 
1720-talet samt importförbuden under 1730-talet.  

Tydligt är också att den tullsänkning som skedde på vita och ofärgade tyger 
resulterade i att importen av färgade och mönstrade tyger minskade, vilket 
som rimligen kan hänföras till den ekonomiska politiken. Bidragande i detta 
sammanhang var också överflödsförordningar, då exempelvis de delar som 
reglerade klädsel etc. vid sorg och begravning resulterade i att importen av 
svarta tyger sjönk. Med lägre tullar på ofärgade och vita tyger blev det 
troligen billigare att importera dessa och istället färga tygerna i Sverige. 
Detsamma tycks ha gällt för de tyger som innehöll guld och silver. Ju större 
mellanskillnad desto mer halvfabrikat anlände. Samtidig steg också importen 
av färg och guld- och silvertråd. Det var dock långt ifrån alltid som import-
förbuden i överflödsförordningarna verkligen hade effekt på importen. Snarare 
fanns en tendens att förbuden infördes efter att importen redan hade minskat 
betydligt. 

Det är inget tvivel om att när tullkostnaderna och införselavgifterna steg 
bidrog detta till att förskjuta utrikeshandeln än mer till Nordsjöområdet. 
Detta, likväl som produktplakatets införande, kom att påverka importens 
innehåll, men också i viss utsträckning ge upphov till tillfälliga omställ-
ningsproblem. Förstärkningen av produktplakatet resulterade i att 1727 med 
sin begränsade import framstår som ett extremår, vid en fördjupad analys av 
importen av tyger. Det skulle i detta sammanhang kunna misstänkas att oro-
ligheterna i Östersjön, den ryska flottans närvaro, var upphovet till att vissa 
tyger försvann för att senare komma tillbaka. Det anlände visserligen något 
färre fartyg både 1726 och 1727 i förhållande till 1725 men sett över hela pe-
rioden går det inte tala om en nedgång. Snarare var 1725 ett extremår för 
detta år anlände betydligt fler fartyg än både vid 1720-talets början och från 
1729 och framåt. Samtidigt som fartygen blev färre från 1729 steg dock last-
kapaciteten. Det är därför rimligare att tygernas tillfälliga försvinnande från 
importen år 1727 var en effekt av att den tyska mellanhandeln försvann, 
vilket skapade omställningsproblem. Detsamma gäller de tyger som helt 
försvann efter detta år från Stockholms import. 

Förstärkningen av produktplakatet syftade till att få mellanhandeln med 
särskilt engelska tyger att upphöra, vilket den också gjorde. De handelsmän 
vars handel varit inriktad på engelska och/eller holländska tyger, men köpt 
dessa av tyska köpmän tillsammans med tyger från Östersjön, måste från 
1727 hämta dem från Nordsjön. Det innebar också att de därmed måste finna 
skepp att transportera sin last på. Detta problem kunde lösas lättare än pro-
blemet med att finna leverantörer och kreditgivare i hamnar som man tidi-
gare inte hade handlat med. Lasten kunde fraktas på de halvtomma eller 
nästintill tomma svenska fartyg som gått med exportvaror till Amsterdam, 
London eller andra brittiska hamnstäder. Bland vinnarna på produktplakatets 
förstärkning fanns därför exportörerna. Det är därför knappast konstigt att 
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den splittring som uppstått i samband med att hel- och halvfriheten infördes 
mellan importörer och exportörer i Stockholm, fördjupades i samband med 
1726/27 års riksdag. Särskilt då också beslutet om landshjälpsavgiften infö-
rande, den extra kostnad som lades på importen från 1728, togs vid samma 
riksdag. De ”stora köpmännen”, främst exportörerna, var involverade och 
stödde denna politik. Bertil Boëthius noterar att ”kramhandlarna” aktivt var 
emot.25 De var ju trots allt de sistnämndas verksamhet som påverkades. Pro-
blemet med att finna leverantörer och krediter var svårt, särskilt då tiden från 
beslutet om förstärkningen av produktplakatet och dess införande var knapp. 
Att upprätta den tillit som behövs för att få krediter är inget som skapas i en 
handvändning och krediter var en viktig förutsättning för att de skulle kunna 
göra sina inköp.26  

Hur var det då med priset på Stockholms marknad? Den hornska reger-
ingen oroade sig trots allt för den fördyring som kunde uppstå till följd av 
höjda tullar på importen. Av undersökningen i kapitel II:4, angående priser 
på tyger i Stockholm under perioden 1720–1740, framgår att den ekono-
miska politiken också i viss utsträckning bidrog till en prisökning. Men, 
eftersom andra priser bibehölls eller minskade var den generella prisbilden 
på textilier relativt stabil under perioden. Det tycks därmed som regeringen 
trots alla kostnadsökningar för importen lyckats hålla inflationen ganska låg. 
Dock omfattar denna studie endast tyger och för att se om inflationen steg 
behöver studien utvidgas till att också omfatta andra produkter. En sådan 
undersökning ligger dock utanför syftet med detta arbete. 

Ett av den ekonomiska politikens huvudsakliga mål var en ökad självför-
sörjning. Importen av tyger skulle i görligaste mån ersättas med inhemsk 
produktion. Omläggningen av den ekonomiska politiken blev framgångsrik i 
den meningen att den gav en ökad import av textila råvaror. Uppgången av 
den textila råvaruimporten hade därmed startat redan före 1740-talet, den 
period som det tidigare hade funnits statistik ifrån. Utfallet varierade mellan 
olika råvarugrupper, vilket också skulle kunna ha förväntats sett till utfallet 
av hur utrikeshandeln anpassade sin import av tyger. Det var därför något 
förvånande att det framförallt var importen av ull som ökade under perioden, 
dessutom i betydande mängder. Importen av ull var såväl 1730 som 1738 till 
och med högre än den mängd som fanns att tillgå på hela den svenska mark-
naden vid 1750-talets början. Importen av lin steg fram till 1730 för att där-
efter minska. Råvaruimporten av bomull steg, trots den ökade importen av 
bomullstyger. Nedgången av sidenimporten motsvarades inte av en ökad 
import av silke.  

                                                      
25 Se Boëthius B. (1943), s. 43, 96–99, 105–106, 142–150. 
26 Angående krediter och behovet att det finns en tillit mellan kreditgivare och kredittagare, se 
i Hasselberg Y. (1998), s. 117–130; Dalhede C. (2006), s. 20, 292, 297; Andersson B. (1996), 
s. 257–258 och Nyberg K. (2006), s. 159. 
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Vad som i själva verket producerades vid de inhemska manufakturerna 
och i vilken utsträckning olika tyger tillverkades ligger dock utanför detta 
arbete. Den möjliga produktionsutveckling som beskrivs bygger på beräk-
ningar utifrån olika scenario och de fakta som har gått att få fram i tidigare 
forskning om tillverkningsuppgifter   

Genomförda beräkningar visar att den möjliga tillverkningen på importerad 
råvara, mätt i alnar, redan vid periodens ingång översteg mängden impor-
terade vävnader och ökade över perioden som helhet medan importen av 
vävnader sjönk. Möjligheten till inhemsk tillverkning ökade därmed. 

Under 1730-talet kunde importen av ull i allt större utsträckning substitu-
era import av tyger. Resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning 
som visar att det var tillverkningen av ylle som var den största textila grenen 
i Stockholm men också i andra städer.27 Vid dessa beräkningar framgår att 
möjligheten att substituera importen av ylle var beroende av hur mycket av 
ullen som användes till kläde då detta krävde betydligt mer ull vid tillverk-
ningen. Då klädestillverkningen ännu inte på allvar etablerats i Stockholm är 
det knappast troligt att den inhemska tillverkningen på importerad råvara 
avsåg enklare tyger. 

Medan ylle var den vävnad som under perioden medgav den största ök-
ningen av sin inhemska produktion var lin den råvara som under hela perioden 
öppnade möjligheter till den mest omfattande inhemska produktionen. Den 
ökade importen av lin nådde sin kulmen 1730. Det uppstod därmed en 
negativ differens mellan vad som var möjligt att tillverka 1730 och vad som 
var möjligt åtta år senare sett utifrån det lin som importerades. Däremot visar 
det sig att importen av linblär steg, vilket användes vid tillverkning av 
blangarn.  

Även möjligheten att tillverka bomullstyger på importerad råvara steg under 
perioden som helhet, men på en lägre nivå. Tidigare forskning28 brukar 
beskriva att det saknades bomullstillverkning i Sverige och tycks alltså ha 
förbisett denna produktion. Det är dock möjligt att bomullen användes fram-
förallt vid tillverkning av de tyger som var baserade på två råvaror. Till-
gången på bomullstyger måste ha stigit på Stockholms marknad, då också 
importen av bomullstyger fortsatte öka under hela perioden. 

Trots att sidenimporten minskade är det tydligt att dessa produkter inte er-
sattes av inhemska. Siden var den klart minsta sektorn sett till vad som 
kunde produceras utifrån den råvara som importerades. Det krävdes nästan 
tre skeppspund silke mer än vad som importerades till Stockholm för att det 
ska gå att tala om en möjlighet att substituera nedgången av importerat siden 
mellan 1730 och 1738. Det var mer än allt silke som anlände sammantaget 
till Stockholm och Göteborg vid periodens slut.29 Detta kan tyckas förvå-

                                                      
27 Se Kjellberg S.T. (1943); Nyström P. (1955). 
28 Se Heckscher E.F. (1949), 2:2, s. 594–596. 
29 Lind I. (1923), s. 86–87, tabell 15. 
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nande. 1600-talets satsningar på manufakturer inom det textila området be-
rörde enligt tidigare forskning främst tillverkning av siden och kläde. 
Däremot då hänsyn tas till vad som hände vid tidsperioden runt det stora 
Nordiska kriget visar det sig att vid krigets utbrott hade vanligen sidentill-
verkarna i Stockholm gett upp och lämnat staden. Vissa redan före seklets 
början, medan produktionen av kläde fanns kvar. Förutom hantverkare fanns 
det ett flertal större och mindre manufakturer kvar som tillverkade kläde och 
ylle vid krigets slut.30 Det är därför knappast förvånande att sidentillverk-
ningen sjönk under denna period. Det krävdes helt enkelt längre tid innan 
man hunnit med lära upp fler sidenvävare så att kapaciteten av denna pro-
duktion kunde utökas. 

Importen av halvfabrikat steg. Det mesta av de vita och ofärgade tygerna 
importerades direkt av manufakturerna själva. Det fanns en tydlig samtidig-
het med att importen av färg avsedd för att färga och trycka halvfabrikatet 
också steg. I samband med 1730-talets extra tullhöjning på tyger från Öster-
sjön ökade också importen av ofärgade tyger därifrån markant. Tidigare hade 
det främst varit de tyger som anlände från Nordsjön vilka hade varit ofär-
gade. 

Ofta var det kombinationer av olika politiska åtgärder som gav effekt. 
Produktplakatet fick mellanhandeln att upphöra. För att lyckas styra om den 
textila importen från Östersjön till Nordsjön behövdes dock ytterligare åt-
gärder. Införselavgifterna blev då ett betydande verktyg för att lyckas, även 
om det inte alltid lyckades inom hela sortimentet. De ökade införselavgif-
terna var också endast ett av medlen för att minska importen av textilier. Det 
var i kombination med konsumtionsförbud och överflödsförordningar som 
de gav det mest markanta utfallet. 

En slutsats av detta arbete är att den ekonomiska politik som bedrevs 
mellan1720–1738 fick Stockholms importörer att anpassa sin handel till 
omläggningen. Det var därmed inte som på 1600-talet då Stockholms hand-
lande passivt kämpade emot etableringen av inhemsk tillverkning genom att 
undvika att importera de textila råvaror som behövdes till vävningen. Möjli-
gen skulle den låga importen av silke kunna ses som en form av passivt mot-
stånd. Men, som framgått hade manufakturister och hantverkare möjlighet 
att själva importera sin råvara. Något som de också ofta gjorde.31 Det är 
också tydligt att importörerna anpassade sin handel till införselförbuden. 
Detta då de upphörde att importera förbjudna tyger. Dessutom visar det sig 
att många av de mer lyxbetonade varor som förbjöds, oftast hade minskat 
markant redan innan förbudet kom. Utrymmet för att bedriva ett passivt mot-
stånd hade försvunnit när den nya regeringsformen låg färdig efter det stora 
nordiska kriget 

                                                      
30 Corin C-F. (1958), s. 350, 363, 560–507, 534. Se också Stråle G. H. (1884), s. XCVII–XCIX 
och CIX–CX. 
31 Se också Aldman L-A. (2006 b). 
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Den ekonomiska politiken gav nya förutsättningar för inhemsk produktion 
inom den textila sektorn. Det är tydligt att medan tillverkningen av ylle 
kunde substituera en minskad import av tyger, medan den begränsade import 
av lyxtyger, såsom siden, åtminstone fram till 1738 helt saknade förutsätt-
ningar för en importsubstitution. Viss förklaring till utfallet kan nog sökas i 
ett förändrat köpmönster bland konsumenterna. Det är rimligt att anta att 
exempelvis en del av den minskade importen av siden berodde på att kun-
derna övergått till att köpa bomullstyger. Ett annat exempel är att ylledamast 
under 1730-talet troligen kom att bli ett substitut för linne- och sidendamast. 

Handelspolitiken under åren fram till 1738/39 års riksdag lade grunden för 
det som i tidigare forskning benämns merkantilism och har hänförts till hat-
tarnas regeringstid. Utifrån resultaten i denna avhandling är det dock tydligt 
att när hattarna tog över regeringsmakten fanns redan alla de handels- och 
näringspolitiska delarna. Den – av bland andra Heckscher påtalade – nya, 
ekonomiska politik som skulle ha införts av hattarna, var redan etablerad. 
Merkantilismen infördes inte i och med hattarnas maktövertagande som 
tidigare forskning brukar hävda utan under decenniet före. Det som däremot 
saknades vid hattarnas tillträde var vissa institutioner för att kunna upprätt-
hålla, kontrollera och analysera denna typ av ekonomisk politik. 
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Summary 

 
 
 
In his institutional theory, Douglass C. North emphasises that institutions – 
both the formal and informal rules of the game – are of vital importance for 
the development of society. According to him, it can generally be said that 
when political rules are put in place these also make up economic rules as 
well as vice versa. Changes in one area therefore lead to change in the other. 
In a legislative body made up of several interest groups, each group has to 
get along with other groups to enact a law. The economic rules of the game 
are therefore a reflection of different interest groups’ bargaining positions. 
He also says that formal rules only change when those with the best bar-
gaining position have an interest in changing them. An organisation with a 
strong enough bargaining position will also use “politics” to reach its goals. 
How a country’s institutions are set up and how these are shaped do, how-
ever, always affect the development. The shaping of the institutions is af-
fected by the populace, the number of interest and social groups, which raw 
materials are available and, last but not least, who or which group has the 
strongest bargaining position. 

In Sweden, the position of the royals changed after the death of Karl XII. 
The nobles moved their positions forward, as the monarchy’s power was 
weakened. At the head of the new government from 1719 was Arvid Horn. 
With the nobles’ increased authority after the constitutional change, their 
bargaining position was to be strengthened both against the royals and the 
other stand.1 Ludwig Stavenow says that the 1720s and 1730s have been 
named the Hornian epoch based on Horn’s almost total dominance. At the 
same time he says that despite an apparent poverty and sterility, both politi-
cally and culturally, it was the most beneficial, sympathetic and great period 
to be seen in the history of the 1720s and 1730s. Despite the improved pos-

                                                      
1 At this time, the Swedish parliament was made up of four separate groups. The members of 
these groups were elected by those of the same social standing. These four groups were the 
nobles, priests, peasants and burghers (Swedish: singular: “stand”, plural: “ständer”). 
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sibilities to enact an economic policy2 that suited it, the Hornian government 
is usually considered to have treaded lightly. 

With the memory of the Russian raids and fires along the coastline from 
Piteå in the north to Norrköping to the south still fresh, Horn and his col-
leagues had to deal with the expenses Karl XII left behind. Expenses that 
Carl Malmström says were almost twelve times larger than the country’s 
income. The loss of the foreign holdings around the Baltic Sea alone had 
reduced the state’s income by more than half. At the same time the need for 
reconstruction was great, something that also included the Finnish half of the 
nation. Gunnar Wetterberg, however, points out that the loss of the holdings, 
and thus the income from tolls etc., should not be overstated, as this at the 
same time meant that the costs for administration and defence, which some-
times had been higher than the profits from these provinces, were to de-
crease. It is in this context that the Hornian government started to shape its 
policies in its attempt to solve its problems with the state of the military and 
the kingdom’s finances. This was also be carried out in a, for them, new 
constraining framework. To find a solution, it was therefore necessary to 
find new methods and concepts. The goal of the new economic policies was 
that the country was to become self-supporting. In terms of foreign policy, 
the trade policies were also a balancing act. At the same time as the need for 
new income possibilities was to be satisfied, they had to weigh the foreign 
policy implications of their decisions. Disenfranchising one nation compared 
to another could cause discord and thus a new war, which was hardly con-
sidered desirable from the Swedish perspective. 

Despite the fact that most of the contents in the change in economic poli-
cies before the 1738/39 parliament have been covered in previous research, 
the focus of the present thesis has been on the period after the Hat Party took 
power. Despite their scope, the import of textiles and the foreign trade in 
Sweden during the period 1720 through 1740 have been mainly an uncharted 
territory. 

The purpose of this thesis is to study, from an institutional approach, how 
the Stockholm importers within the textile sector adapted their foreign trade 
to the change in economic policy 1720-1738. The focus is to investigate to 
what extent the introduction of new laws, regulations etc. can explain what 
happened to Stockholm’s foreign trade, with reference to imports, in par-
ticular that of textiles, during the period. It is the process, that is to say what 
happened during the period when the change in economic policy was on-
going, that has been considered interesting. The study is focused on trying to 
provide a complete picture of the process. As such, the investigation is limited 
to Stockholm as it was the largest town in Sweden both in terms of import 

                                                      
2 Translator’s note: the Swedish word “politik” is hard to translate into English, in that it 
means both “politics” and “policy”. The word “policy” should therefore be read with this in 
mind. 
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and population at the start of the investigation. It was also in Stockholm that, 
according to previous research, most textile manufacturers were and/or were 
to be established during the 1700s. 

This thesis sets out in 1720. It was a year when the Russian raids were 
over, but the peace negotiations had yet to have been completed. At the same 
time it was a year when the foreign trade still was relatively free and again 
functioned relatively normally, at least in terms of the number of ships ar-
riving. Tolls and other fees were low, and seen from a 1730s perspective 
they were very low. The economic policy that successively developed accel-
erated from the end of the 1720s. The study of the foreign trade ends in the 
year the Hat Party took power, i.e. 1738. This means that it is mainly the 
economic policies that were enacted during the Hornian government and its 
effects that have been studied, a period that in other research has often been 
left untouched. 

The policies that would be introduced for the purpose of increasing Swe-
den’s level of self-sufficiency and strengthen ties with the North Sea area 
had several components. The toll policies became selective. Merchandise 
that could be produced in Sweden had their tolls raised, while raw materials 
were only marginally burdened with tolls. Some merchandise was placed 
under import ban through sumptuary laws. The Swedish merchant fleet was 
favoured by the Commodity Act (the Swedish term is “produktplakat”) and 
its strengthening, which meant that the merchandise had to be made in the 
region where the ship had its home port. This regulation was aimed against 
the German traders who traditionally taken care of trade between the North 
Sea area and Sweden. Even the whole- and half-freedom regulations3 were 
hard on the German merchants. Most ships that could carry 50 or more 
“läster”4 and thus receive whole-freedom came from the North Sea. The 
regulation thus resulted in those who traded with the Baltic, whose cargo 
mostly arrived on the smaller ships, thus had to pay higher tolls than the 
others. 

When the new economic policies were to be enacted at the beginning of 
the Age of Liberty, the parliament and “Rådet”5 had thus through the abol-
                                                      
3 This ordinance has to do with the tolls. All ships were divided into three toll groups; no-
freedom, half-freedom and whole-freedom. The difference between no-, half- and whole-
freedom were seldom large seen to the percentages in the 1720s. No-freedom toll was 
normally paid for goods on foreign ships that arrived in or left Sweden. Half- and whole-
freedom was only given to Swedish ships. The difference was normally not large and when 
those who paid no-freedom toll had to pay 12 percent of the value, those with half-freedom 
paid 10 percent and those with whole-freedom paid 8 percent. But this difference became 
larger in the 1730s. 
4 This is a measure of how much cargo a ship could carry. 1 “last” is equivalent to about 2 448 
kilograms. This means that a ship with over 50 “läster” must carry at least 122 400 kg. 
Observe that the Swedish word “last” which is a shortened form of “skeppsläst” does not 
correspond to the German word “Schifflast”, shortened “Last”, because the German “Last” 
was the equivalent of about 1 871 kg. 
5 In English approx. the Council 
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ishment of the king’s absolute power gained an increased influence over the 
country’s policies in all areas. Ulrika Eleonora and later Fredrik I had lost 
influence. Under Arvid Horn’s guidance the nobles had at the beginning of 
the Age of Liberty the strongest bargaining position and seen from the per-
spective of North’s theory the most to gain from a new economic policy. The 
nobles did, however, require support from the “ständer” for their policies. 
For most decisions they had to have at least two of the other “stånd” with 
them. The bargaining positions between the different “ständer”, the nobles, 
the priests, the burghers and the peasants, were in practice not equal. The 
priests’ loyalty to the nobles is well known. The nobles got the peasants’ 
support in questions that lacked greater interest to them and questions that 
did not constitute preparations for war. During the 1720s support for the 
nobles also grew in parts of the burgher “stånd”. 

In addition to the country being in great debt, groups within the nobles had 
lost their holdings in the Baltic regions. It was therefore vital for them to get 
new income opportunities. The nobles were, however, hardly alone in having 
something to gain from an economic policy that strove to increase domestic 
production. At least some groups within the burgher “stand” also stood to 
gain from this policy. 

The nobles’ strong bargaining position in the parliament is something that 
is reflected in the economic policies enacted during 1720 through 1740. 
Their strong position is seen among other things through the enactment of 
the law of 1734, where the old town laws often had to give way to the nobles’ 
own interests. To consolidate the male land holdings, it was put into “Ärv-
dabalken” (English: the inheritance code) that unwed women were declared 
“omyndig”6. The economic possibilities for women to both manage their 
own capital by themselves and run a business were thereby limited. It was 
also men like Daniel von Höpkens and Jacob von Hökerstedt who, through 
their own interests in manufacturing, came to push the development of the 
economic policies that have been studied in this thesis. There was hardly any 
lack of creativity when it came to finding new means and control 
mechanisms for supporting the domestic production and changing the foreign 
trade. From the mid-1720s more and more interest groups started arguing for 
a quicker change in the economic policies. The intermediary trade had to 
stop, and Swedish ships had to be favoured against the foreign-owned. The 
country also needed to start domestic manufacturing, preferably in new est-
ablishments. For this several actions were regarded necessary, such as in-
creased import fees, economic support for the manufactures and sometimes 
import bans. Most apparent, however, the goal of the change was to make 
the country self-sufficient. 

                                                      
6 “Omyndig” means that unmarried women were seen as incapable of managing their own 
affairs. 
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At the same time, because the memory of the economic policies of the 
1600s lived on, regard had to be taken to different interest groups at the be-
ginning of the Age of Liberty. It was hardly possibly any more to use a policy 
of decree as Karl XI had done to start silk manufacturing in the country. In 
terms of economic policy, regard had to be taken to different social groups. 
Also, regard had to be taken to, among other things, the basic needs of the 
consumers. Pushing on too hard was therefore a risk. Replacing imports with 
domestic production through regulating the market was thus a balancing act. 
As is the case with all great political changes that change the economic rules 
of the game, this balancing act came to benefit some social groups more than 
others. 

It can hardly have been easy for the Hornian government to try to balance 
the economic policies, as consideration had to be taken to several interested 
parties, both foreign and domestic. Stavenow points out that Horn started to 
loose his grip on the economic policies in the early 1730s. It can, however, 
be questioned whether Horn had not already started loosing his grip on the 
economic policies at the parliament of 1726/27. Despite protests in parlia-
ment that the trade balance, calculated by von Hökerstedt and presented by 
von Höpken, contained clearly exaggerated numbers for Swedish imports, 
these two managed to start implementing an economic policy that benefited 
their interests. The odd thing is that no one seems to have questioned why it 
was von Höpken and von Hökerstedt, employed at the “Kommerskol-
legium”7, who had compiled the trade balance, and not Sven Lagerstedt, the 
president of the “Statskontor”8. From the 1726/27 parliament, the change in 
economic policies accelerated. Despite the trade balances being criticised 
already by the politicians of those days because of the calculating practices 
used, they were useful in the arguments that speeded up the development 
towards increased regulation and a business policy that came to live on in 
Sweden until far into the 1800s. 

It is apparent that trade policies in the shape of tolls and fees, import bans, 
consumption bans as well as exceptions for certain groups and the business 
policies became different kinds of political tools used for several different 
purposes. All had, however, more or less the same goal: to reduce the import 
of finished goods and replace this with domestic production and thus in-
crease the country’s income. 

The policies were successful in the sense that the trade balances were 
growing in a more positive direction. A contributing cause was that the trade 
previously arriving on German ships was to a large degree transferred to 
Swedish ships, as the Commodity Act stopped the intermediary trade.9 Even 

                                                      
7 “Kommerskollegium” is comparable to today's Department of Commerce. 
8 “Statskontoret” is comparable to today's Department of Finance 
9 Prior to the Commodity Act, German traders acted as middle-men for products from North 
Sea ports. This was the specific intermediary trade that was considered costly for the country. 
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after adjusting for the most apparent tendentious parts like the calculated 
smuggling, the trade balances show an increasing trend for Sweden as a 
whole. That the smuggling would have been extensive is something that 
among others Eli F. Heckscher claims. In this thesis it has been shown that 
there is no evidence that the smuggling was extensive when it comes to 
Stockholm prior to 1738. As the traders were behind approximately ninety 
percent of the imports and since they could be targeted by unannounced 
inspections of their shops, there should reasonably have been, if the smug-
gling had been extensive, some cases of seized contraband, in particular 
since the inspectors had economic motives to find contraband and evidently 
were active in their attempts at finding such. The smuggling was hardly as 
extensive as Heckscher says or the politicians of the day claimed. 

From previous research it is known that the change in the economic policies 
met with resistance, a resistance that among other things resulted in the 
division of the burghers in Stockholm into two camps. One relatively large 
group of the burghers started to support the changes and thus agreed to benefit 
craftsmen and manufactures at cost of the importers, mainly the textile 
importers. Even if the battle periodically died down, it flared up again at 
several times during the 1700s. That those who were dependent on the import 
of manufactured goods for their trade fought against the change is hardly 
surprising, as it was their economic possibilities that were being greatly 
reduced. 

At the same time as an increasingly active economic policy was being im-
plemented, which was directed towards decreasing the import of among 
other things manufactured textiles, the population in the towns increased – 
especially in Stockholm. The town blossomed after the war and attracted 
people from different places. The population increase during the 1720s made 
its mark on the foreign trade. 

At the same time as the population increased, there were an increasing 
number of restrictions for some business owners, while others were given an 
easier time in a multitude of ways. Through support and the handing out of 
privileges, among others the textile manufacturers were benefited, at the 
same time as the traders whose businesses were more or less built on the 
import of manufactured textiles had to watch as their opportunities to de-
velop moved in the opposite direction. During the 1730s many of the latter 
seem to have experience increasingly hard times, which was most likely one 
of the reasons for the decrease in the number of traders in Stockholm at the 
end of the 1730s. The increased population meant that the Hornian govern-
ment had to balance its restrictions in regards to the need for and access to 
substitutable products. It was necessary to also provide for the part of the 
population that had to trade for the most basic needs of food and clothing. As 
opposed to the case in other towns, a large part of the population in 
Stockholm lacked the opportunity to be self-sufficient. 
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One part of the economic policies during the period were also the import 
bans and sumptuary laws, which often meant consumption bans that were 
enacted for specific goods for some social groups. Through the bans the 
consumption of foreign goods was to be decreased. But the government also 
had to find a balance in this case between domestic production, the interests 
of the trade and the need of the consumers. Most of all the bans and the in-
creased costs for importing affected the trade and the consumers. If the gov-
ernment completely disregarded the consumer interests, there was always a 
risk of a rebellion. It was therefore necessary to meet consumers’ everyday 
needs, at the same time as they were to be encouraged to buy domestically 
produced goods rather than those that were imported. One way to do this 
was to make sure that the products that were being imported became more 
expensive, and thus smoothing out the differences. At the same time, they 
could not become too expensive, something that is often pointed out in gov-
ernment decisions during discussions of toll increases or import bans. 

Even the parts of the trade policies that gathered inspiration from the poli-
cies of the 1600s had an entirely new direction. Not even the introduction of 
whole- and half-freedom was the same as during the 1600s. The introduction 
of whole- and half-freedom, especially from the 1730s on, in combination 
with the Commodity Act, hit harder against those who mainly traded with 
products from the Baltic region. The purpose of the introduction of whole- 
and half-freedom was that ships with 50 or more “läster” would pay 50 or 25 
percent less taxes respectively than other unfree ships. “Licenter”10 and other 
extra fees, such as the “landshjälpsavgift”11 and “extra-licenter”, were calcu-
lated separately from, but added to the standard tolls. These fees were never 
included in the fee reduction that whole- and half-freedom gave. In the 
1730s the difference between whole-free and unfree was therefore limited to 
about twenty percent, as long as the ship arrived from the same region. The 
regional difference between shipping the cargo on an unfree ship from the 
Baltic and a whole-free ship from the North Sea was considerably higher. 
There would be a more than forty percent difference to the North Sea’s ad-
vantage. 

In general, it seems that trade was been considered by some contemporaries 
as a kind of zero-sum game, which is above all clear when it comes to the 
second goal of the trade policies – to redirect the foreign trade from the Bal-
tic to the North Sea. This goal had more the character of a foreign policy aim 
than a connection to the domestic goals. In the same way as the state’s 
budget had to be balanced like that of a private household, foreign trade had 
to be balanced. A problem that can be seen to exist is that the trade balance 

                                                      
10 Swedish word: “licent”, plural: “licenter”. This was a fee which all importers had to pay and 
was not included in the toll.  
11 This was a fee, similar to “licent”, but the money was earmarked for subsidizing the 
manufacturers. 
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was only considered valid on a bilateral basis. As exports mainly went to 
North Sea ports, imports had to also have come from there, as much as pos-
sible, for there not to be a loss. 

The picture Heckscher paints of Swedish foreign trade as a whole at the 
beginning of the 1720s correlates well with the picture of Stockholm’s for-
eign trade. Regarding the number of arriving ships, there were about the 
same number as in the 1730s. Any great expansion of imports after the war 
has not, other than for some groups of products, been traceable. Heckscher 
also says that the contents of the imports were unchanged during the first 
two decades of the Age of Liberty. When the foreign trade in the present 
study is analysed on a more detailed level, there are however clear changes 
in the makeup of the textile imports. 

The textile imports included both manufactured goods – mainly fabrics – 
as well as raw materials and unfinished fabrics. During the entire period the 
possible manufacture based on imported raw products exceeded the amount 
of imported fabrics. It increased from 1720 through 1738 by about 40 per 
cent. The import in 1738 of raw materials enabled a production more than 
twice as large as the entire fabric import. Even the import of unfinished fabrics 
increased toward the end of the period. The toll policies had undoubtedly led 
to the desired result. 

A very great part of the import to Stockholm was grain, but manufactured 
textiles and sewing details made up about one quarter of the value each year. 
A product that increased during the period was the salt import. These results 
also correspond with the results of both Stefan Carlén and Staffan Högberg. 
They have shown that the Commodity Act increased the salt import. In the 
“others” category, it is however shown that despite coffee being slapped 
with increased tolls during the 1730s, imports kept rising which differs from 
the import of tea and chocolate. While the decreased import of tea to Stock-
holm could be explained by it starting to be imported via Gothenburg, this 
can hardly be used as an argument when it comes to chocolate. Another 
product that rose significantly was the import of raw sugar, an increase that 
can be attributed to the increased production in the Stockholm sugar refinery. 
The 1734 import ban on refined sugar may have contributed somewhat, as 
Rönnbäck claims. What contradicts this is that the increase had started sev-
eral years prior to the ban. 

The purpose of the introduction of whole- and half-freedom is supposed to 
have been to encourage the domestic ship construction, which is also sup-
posed to have been one of the purposes behind the introduction of the Com-
modity Act. The drive toward ship construction is only to a limited extent 
reflected in the Stockholm imports. The increase of hemp was quite small 
during the period, despite the fact that for instance the import of sailcloth 
was banned during the 1730s. The ban stopped the import, which should 
have made a greater impact on the import of hemp than it actually did. On 
the other hand the tobacco raw material as well as the textile raw material 
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rose markedly, and in 1738 these were each almost on the same level as 
hemp. The surge in the import of tobacco can, at least to some extent, be 
explained by an altered policy. In 1720 it was only the “tobacco manufactur-
ers” who were given toll reliefs, while all importers of leaf tobacco were 
given toll relief in 1738. There can hardly be any doubt that the import bans 
and the differentiated tolls had had an effect on the import of raw material. 

In this thesis it has also been shown that there is no basis for the idea that 
the decrease in imports into Stockholm was caused by a marked shift in the 
foreign trade from Stockholm to Gothenburg as is sometimes claimed. Be-
tween 1720 and 1740 the Gothenburg share of imports decreased in relation 
to Stockholm’s. The East India Company’s imports did, however, to a lim-
ited extent affect the import into Stockholm. The import of tea was moved. 
Possibly the import of silk towards the end of the 1730s may have been 
moved, in which case it was to a limited extent, as it has been shown in the 
thesis that this import had decreased even prior to the establishment of the 
East India Company. 

Manufactured textiles and sewing details were one of the groups of prod-
ucts, “fabricated textiles”, that contributed to the lower total toll value for 
imports into Stockholm in 1738. The intense drive to prevent the import of 
fabrics was quite extensive. The decline in 1738 could, to some extent, be 
interpreted as an effect of an increased supply of domestic fabrics. The shift 
in the foreign trade toward the North Sea, mainly after 1727, came to affect 
the toll value negatively. This development clearly shows that the disappear-
ance of the German intermediary trade through the Commodity Act, in com-
bination with increased import fees directed at the Baltic, really was an 
effective way to redirect the foreign trade. The Baltic dominance in terms of 
trade with textiles was broken as early as 1730, and eight years later it was 
the North Sea that dominated this trade. 

Within the group ”fabricated textiles”, fabrics were the single largest item 
during the whole period. As less and less finished clothes were imported 
during the period, these were replaced to some extent with “cut” fabrics as 
early as the end of the 1720s. This outcome also shows that the economic 
policy had an effect during the period. The same applies to the category 
other cloths, which consisted of household articles such as towels, wallpaper 
etc., as well as tissues and cut fabrics. The completion of the clothes thus 
meant that the sewing was transferred to Sweden, which was part of the eco-
nomic policy goal. Also apparent is that the import bans and the parts of the 
sumptuary laws that restricted the consumption of textiles for some social 
groups had an effect. This applies both to the import of tights and knitted 
clothing, which was a part of clothing and sewing details, as well as tissues, 
which were part of the category, other cloth. 

The introduction of the Commodity Act has in previous research mainly 
been seen as a way to benefit Swedish ship traffic by preventing the inter-
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mediary trade of salt and by increasing the profits from freight. It was espe-
cially also to contribute to increasing the building of ships, which it did. 

The research has overlooked the fact that the introduction of the Com-
modity Act also resulted in the prevention of the intermediary trade with 
products other than salt. As the textile trade in the harbours around the North 
Sea and the Baltic Sea at the beginning of the 1720s was relatively special-
ised on certain types of fabrics, the Commodity Act also meant that this 
trade, too, was affected. This is especially apparent in 1727 with the 
strengthening of the Commodity Act, such that Swedish importers could not 
ship goods on foreign ships either. The goods had to be manufactured in the 
region where the ship had its homeport. The result was that fabrics that were 
imported earlier disappeared, sometimes temporarily, sometimes never to 
return, at the same time as new fabrics appear in the imports. It is apparent 
that the intermediary trade, which ceased when it came to salt as previous 
research has shown, also stopped when it came to the import of fabrics to 
Stockholm after the strengthening of the Commodity Act. It also resulted in 
the previous dominance of the Baltic in the textile trade being broken in 
1730. The extra tolls introduced in the mid-1730s, when Baltic fabrics were 
penalised more than fabrics from elsewhere, led to the fact that in 1738 the 
North Sea ports dominated this trade. During the 1730s, England was to 
become all the more significant when it came to the import of fabrics, which 
to some extent was due to the strengthening of the Commodity Act which 
resulted in the cessation of intermediary trade. The political attempt to steer 
the foreign trade toward the North Sea in order to get a direct trade in place 
was thereby successful. 

The arguments behind the extra import fees that were added in the 1730s 
was that they would reduce the import of the “cheap” German fabrics that 
for political reasons were deemed more harmful than for instance the English 
ones. But as a result of the strengthening of the Commodity Act, when the 
intermediary trade ceased, the average value of the fabrics that came from 
the two regions was evened out. The German fabrics no longer had a re-
markably lower cost than those that came from mainly Holland and England. 
The introduction of the Commodity Act also caused some temporary ad-
justment problems, because the textile trade, as in the end of the 1600s, was 
almost entirely specialised, as far as different fabrics being bought in differ-
ent ports. Only a few fabrics can be found in 1720 in both North Sea and 
Baltic ports. 

In terms of business policy, toll increases and/or reductions as well as 
miscellaneous import fees were used as a way to try to control which kinds 
of fabrics were imported. Massive toll increases on specific fabrics were a 
way to decrease imports, to thereby benefit the trade with domestically 
manufactured fabrics. By raising tolls and fees on finished cloth at the same 
time as the toll on unfinished fabrics was reduced as in 1726, or alternatively 
stipulating a lower toll increase on uncoloured and white fabrics as in 1735, 
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attempts were made to stimulate the final manufacturing within the country. 
Both these actions were effective. The import of unfinished fabrics rose after 
1726 and the fabrics that were slapped with toll increases decreased quanti-
tatively among imports. 

Something that is usually brought to attention in previous research is the 
import bans that existed in the major sumptuary laws introduced during the 
period. Often they have been seen in previous research as a way to prevent 
the lower classes’ consumption of goods that were above their social stand-
ing. Consumption bans for some social groups is an expression of this aim. It 
is likely that these sumptuary laws have been the basis for the assumption 
that the economic policy of the 1700s, as well as the 1600s, was directed 
towards benefiting the domestic manufacturing of “luxury fabrics”, such as 
silk and woollen cloth. It is above all these categories of fabrics that were 
found in the major sumptuary laws. However, as this study of the economic 
policies and what they led to has shown, it is mainly the import of the 
“cheaper” fabrics, fabrics that could be domestically produced, whose im-
portation those in power wanted to prevent. 

It is hard not to suspect that the import bans that were introduced, among 
other things, on different silks were a way for the nobles to be accommo-
dating when the priests and peasants during the 1730s started to complain 
about the fact that the import of “luxury fabrics” was siphoning money from 
the country and should therefore be banned. It is apparent that the fabrics 
that were banned from being imported were ones that, already before the 
bans, had completely or almost completely ceased to arrive, while those 
exempted were still imported in larger quantities. 

In a categorisation of the different fabrics regarding the content of their 
raw materials, it became clear that some fabrics were based on more than 
one raw material. In the present study, the fabrics that consisted of more than 
one raw material have been categorised under the heading “others”. Regard-
less of which category of fabric that was investigated, none were unaffected 
by the economic policy. The outcome varied, however, based on which raw 
materials made up the fabric. For cotton fabrics the outcome varied depend-
ing on the kind of fabric. In some cases, such as for worsted and woollen 
cloth, it is obvious that the trade policy was effective in reducing imports 
and that the Commodity Act had a significant impact on the content of the 
import. Also apparent is that it was mainly the import of the “cheaper” fabrics 
that was reduced. It was these categories of fabrics that the Stockholm 
import mainly consisted of. “Luxury fabrics” made up a fairly small part. On 
the other hand, it shows that the import of woollen cloth is different from 
that of silk. The limited import of silk fabrics had both quantitatively and in 
terms of value decreased since 1730 – a decline that would go on. Despite 
the old tradition when it came to the domestic manufacturing of these fab-
rics, it was not until 1738 that the import of woollen cloth had quantitatively 
decreased. 
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Left among the import of woollen cloth was mainly a somewhat more ex-
pensive, but not the most expensive range of fabrics. The more expensive 
range was therefore not made up of better fabrics in terms of quality, which 
could have been expected from Holger Rosman’s and Sven T. Kjellberg’s 
data on the quality of the manufacturing that existed in Stockholm. Both 
Rosman and Kjellberg discuss the difficulties that the Stockholm manufac-
tures had in making finer woollen cloth. During the 1720s and some years 
into the 1730s, the Barnängen manufacture, among others, had great diffi-
culties, especially when it came to this manufacturing of “finer”, meaning 
that the woollen cloth had a somewhat finer texture than the coarsest fabric. 
The army was asking for a finer texture and considered the Barnängen 
woollen to be much too coarse. According to Kjellberg, most manufactures 
could not produce fine woollen, as the knowledge of how finer woollen was 
woven was lacking. It was one of the reasons behind the economic support 
given to the manufactures to import craftsmen. It was not until 1743 that one 
fifth of the town’s looms were used to manufacture fine woollen. For woollen 
cloth it was the cheaper (most often coarser) fabrics and a middle class of 
fabrics that were most affected and whose import declined. 

The import of woollen cloth differs from the import of worsted, but also 
from other kinds, where the share of coarse and plain decreased while the 
import of fine quality rose. A contributing cause to the different outcomes 
was how the increased import fees impacted different fabrics. The displace-
ment from the Baltic, when the intermediary trade ceased, likely also con-
tributed to the different results. The specialisation on different fabrics there 
had characterized the port towns meant that there was a lack of substitutable 
fabrics available when the trade started to shift. Instead, the traders seem to 
have tried to find complementary fabrics in the new ports. It was also quite 
likely that they would try to find a fabric, where the increased import fees 
could be moved onto the consumers. 

The motive behind the toll increases in the 1730s was to decrease the im-
port from the Baltic, which for a multitude of fabrics also happened, with the 
clear exception of coarser linen from Schlesien (Silesia), which rose. In this 
case the outcome was opposite to what had been intended. Instead the import 
of coarser linen from Holland decreased, along with other kinds from the 
Baltic regions. Even though Schlesien coarser linen continued to increase 
during the entire period, there was however a great difference when it came 
to the qualities imported. The toll increase resulted in an increased import of 
the coarser fabrics, while the import of the technically more advanced fabrics 
decreased. 

Some of the composition’s change was related to the disappearance of the 
intermediary trade. In other cases, such as for Wahrendorf coarser linen and 
half-silk, the 1730s sumptuary laws, which contained import bans and for-
bade certain social groups from using specific fabrics, likely contributed to 
the decline in imports. These factors affected the price and quality of most 
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fabrics that were imported. The tendencies were completely missing when it 
comes to the limited import of silk fabric, which decreased, despite its low 
level at the beginning of the period regardless of price and quality. A likely 
cause for the lower import of silk fabric was the toll and fee increases en-
acted at the end of the 1720s as well as the import bans during the 1730s.  

Also apparent is that the toll reduction on white and uncoloured fabrics re-
sulted in the import of coloured and patterned fabrics decreasing somewhat, 
which reasonably could be attributed to the economic policy. Also contrib-
uting in this context were the sumptuary laws; for instance the parts that 
regulated clothing etc. during mourning and funerals resulted in a decrease 
in the import of black fabrics. With lower tolls on uncoloured and white 
fabrics it was most likely cheaper to import these instead and dye the fabrics 
in Sweden. The same seems to have applied for the import of dyes and gold- 
and silver thread. It was, however, hardly always the case that the import 
bans in the sumptuary laws really had an effect on imports. Rather, there was 
a tendency for the bans to be put in place after the imports already had de-
creased significantly. 

There can be no doubt that the rising toll costs and the import fees con-
tributed to displacing the foreign trade all the more towards the North Sea 
area. This, as well as the introduction of the Commodity Act, came to influ-
ence the composition of imports, but also to some extent gave rise to tempo-
rary adjustment problems. The strengthening of the Commodity Act resulted 
in 1727, with its limited imports, appearing to be an extreme year, in a deep-
ened analysis of the import of fabrics. It could in this context be suspected 
that the troubles in the Baltic, the presence of the Russian fleet, were the 
cause for some fabrics disappearing and later reappearing. There were cer-
tainly somewhat fewer ships both in 1726 and 1727 in relation to 1725, but 
as seen to the whole period no decline is evident. Rather, 1725 was an ex-
treme year; during this year significantly more ships arrived compared both 
to the beginning of the 1720s and from 1729 on. At the same time as the 
ships decreased in number from 1729, the carrying capacity, however, rose. 
It is therefore more reasonable that the temporary disappearance of fabrics 
from imports during 1727 was an effect of the German intermediary trade 
disappearing, which caused adjustment problems. The same applies to the 
fabrics that completely disappeared after this year from the Stockholm’s 
imports. 

The strengthening of the Commodity Act aimed to stop the intermediary 
trade with especially the English fabrics, which it also did. The traders 
whose trade had been focused on English and/or Dutch fabrics, but who had 
bought them from German traders along with fabrics from the Baltic, had to 
get them from the North Sea from 1727 on. This also meant that they there-
fore had to find ships to transport their cargo on. This problem could be 
solved easier than the problem of finding suppliers and lenders in ports that 
they had not previously traded with. The cargo could be shipped on the half-
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empty or almost empty Swedish ships that had been running exported goods 
to Amsterdam, London or other British port towns. Among those who won 
on of the strengthening of the Commodity Act were therefore the exporters. 
It is thus hardly strange that the division between importers and exporters in 
Stockholm that occurred as the whole- and half-freedom was introduced was 
deepened as of the 1726/27 parliament, especially as the decision to intro-
duce the “landshjälpsavgift”, the extra cost placed on imports from 1728 on, 
was taken during the same parliament. The “great traders”, mainly the ex-
porters, were involved in and supported this policy. Bertil Boëthius notes 
that the “kramhandlare”12 actively opposed. It was, after all, their business 
that was being affected. The problem of finding suppliers and credit oppor-
tunities was hard, especially as the time from the decision to strengthen the 
Commodity Act and its implementation was short. Establishing the trust 
necessary to get credit is not something done over night and credits were a 
vital prerequisite for them to make their purchases. 

What about the prices on the Stockholm market? The Hornian government 
worried, after all, about the increase in prices that could occur as a result of 
the increased tolls on imports. From the investigation in this thesis into 
prices on fabrics in Stockholm during the period 1720 through 1740, it is 
clear that the economic policy also to some extent contributed to a price 
increase. But, since other prices were maintained or decreased, the general 
price index on textiles was relatively stable during the period. It seems there-
fore that the government, despite all the cost increases for the imports, man-
aged to keep the inflation relatively low. However, this study only included 
fabrics, and to see if the inflation rose, the study would need to be expanded 
to include also other products. Such a study is, however, outside the purpose 
of this thesis. 

One of the main goals of the economic policy was an increased self-suffi-
ciency. The import of fabrics would to the greatest extent possible be re-
placed by domestic production. The change in the economic policy was 
successful in the sense that it gave rise to an increase in the import of textile 
raw materials The rise in the textile raw material import had thus started 
already before the 1740s, for which period contemporary statistics exist. The 
outcome varied between different raw material groups, which could also 
have been expected as seen to the outcome of how the foreign trade adapted 
its import of fabrics. It was therefore somewhat surprising that it was mostly 
the import of wool that increased during the period, and also in significant 
quantities. The import of wool was both in 1730 as in 1738 even higher than 
the amount that was available on the entire Swedish market at the beginning 
of the 1750s. The import of flax rose until 1730, after which it fell. The import 

                                                      
12 Swedish word: “kramhandlare”, plural: “kramhandlare”. During this period (1720–1740) in 
Stockholm the “kramhandlare” were traders that both acted as store owners and wholesalers. 
They traded in fabrics and/or spices. 
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of cotton rose, despite the increased import of cotton fabrics. There was no 
corresponding increase in silk imports to compensate for the decline in silk 
fabric imports. 

What was in fact produced in the domestic manufacturing facilities and to 
what extent different fabrics were manufactured is, however, outside the 
scope of this thesis. The possible development of production that is de-
scribed is based on calculations of different scenarios and those facts that it 
has been possible to find from previous research into manufacturing data. 

The calculations done show that the possible manufacturing based on the 
imported raw material, measured in “aln”13, even at the beginning of the period 
exceeded the amount of imported fabrics and increased during the period as 
a whole while the import of fabrics decreased. The possibility for domestic 
manufacturing thus rose. 

During the 1730s the wool import could to an increasing extent substitute 
for the import of fabrics. The result corresponds well with previous research, 
which shows that it was the manufacturing of wool that was the largest 
branch of textiles in Stockholm, as well as in other towns. In these calcula-
tions it is shown that the possibility to substitute the import of worsted was 
dependant on how much of the wool that was used for woollen cloth, as this 
required considerably more wool when manufactured. As the woollen manu-
facturing had not yet been well established in Stockholm, it is hardly likely 
that the domestic manufacturing based on imported raw material was of sim-
pler fabrics. 

While woollen fabrics increased the most in domestic production, flax was 
the raw material that during the entire period opened up possibilities for the 
most extensive domestic production. The increased import of flax reached its 
peak in 1730. There was thus a negative difference between what was possi-
ble to manufacture in 1730 and what was possible eight years later, as seen 
from the flax imported. On the other hand the import of “linblär”14, which 
was used in the manufacture of “blangarn” (coarse linen), rose. 

The possibility to make cotton fabrics from imported raw material also 
rose seen to the period as whole, but at a lower level than wool. Previous 
research usually describes that there was no cotton manufacture in Sweden, 
and therefore seems to have overlooked this production. It is, however, pos-
sible that the cotton was mainly used in making the fabrics that were based 
on two raw materials. The availability of cotton fabrics must have surged on 
the Stockholm market, as the import of cotton fabrics continued to increase 
during the entire period. 

Despite the decrease in silk fabric imports, it is clear that these products 
were not replaced with domestic products. The manufacture of silk fabrics 

                                                      
13 One “aln” is approx. 0.59 meters. 
14 “Linblär”: as it was a rest product from the manufacturing of linen, it was also possible to 
make fabric from it. 
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was clearly the smallest sector as seen to what could be produced from the 
raw materials imported. It would take almost three “skeppspund”15 silk more 
than what was imported to Stockholm for it to be possible talk about a possi-
bility to substitute for the decline of imported silk fabrics between 1730 and 
1738. That was more than all the silk that arrived in both Stockholm and 
Gothenburg put together at the end of the period. This can seem surprising. 
According to previous research, the drives in the 1600s for manufacturing in 
the textile area mainly concerned the manufacturing of silk and woollen 
fabrics. If, on the other hand, what happened in the time period around the 
Great Nordic War is taken into account, it shows that at the start of the war 
the silk manufacturers had mostly given up and left the town, some even 
prior to the beginning of the century, while the producers of woollen cloth 
remained. Besides craftsmen, there were several greater and smaller manu-
facturers left that produced woollen and worsted fabric at the end of the war. 
It is therefore hardly surprising that the silk manufacturing dropped during 
this period. It simply took longer before more silk weavers were trained so 
that the capacity of this production could be extended. 

The import of unfinished fabrics rose. Most of the white and unfinished 
fabrics were imported directly by the manufactures themselves. There was a 
clear correlation with the import of dyes, used for dying and printing, and 
that of unfinished fabrics. Along with the extra toll increases of the 1730s on 
Baltic fabrics, the import of uncoloured fabrics from that area rose signifi-
cantly. Previously it had mainly been the fabrics that arrived from the North 
Sea that had been uncoloured. 

Often it was combinations of different political actions that produced an 
effect. The Commodity Act stopped the intermediary trade. To succeed in 
redirecting the textile imports from the Baltic to the North Sea, further ac-
tions had to be taken. The import fees were then a major tool for success, 
even if they did not always succeed within the whole range of goods. The 
increased import fees were also just one of the means to decrease the import 
of textiles. It was in combination with consumption bans and sumptuary 
laws that they gave the most marked outcome. 

A conclusion of this thesis is that the economic policies made the Stock-
holm importers adapt their trade to the change. It was thus not like in the 
1600s, when the traders in Stockholm passively resisted the establishment of 
domestic production by avoiding the import of the raw materials needed for 
weaving. Possibly, the low import of silk could be seen as a form of passive 
resistance. However, as is shown, manufactures and craftsmen had the op-
portunity to themselves import their raw materials, something they often did. 
It is also clear that the importers adapted their trade to the import bans, as 
they ceased to import banned fabrics. Additionally it is shown that many of 

                                                      
15 A “skeppspund” (plural: “skeppspund”) is a measurement of mass: in the case of this 
product, the mass of one “skeppspund” was 136 Kg 
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the more luxury-style goods that were banned often had decreased markedly 
even before the ban was introduced. The opportunity necessary to conduct a 
passive resistance had disappeared when the new constitution was imple-
mented after the Great Nordic War. 

The economic policy gave rise to new conditions for the domestic produc-
tion within the textile sector. While it is clear that the manufacturing of wool 
could substitute for a decreased import of fabrics, the limited import of “lux-
ury fabrics”, such as silk, completely lacked the prerequisites for import 
substitution, at least up until 1738. Some explanation could be found in a 
changed consumption pattern among the consumers. It is reasonable to assume 
that for instance some of the reduced import in silk fabrics was because the 
customers had transitioned to cotton fabrics. Another example is that during 
the 1730s wool damask most likely would be a substitute for linen and silk 
damask. 

The trade policy during the years until the 1738/39 parliament laid the 
groundwork for what in previous research is called mercantilism and has 
been attributed to the time the Hat Party were in government. From the re-
sults in this thesis it is, however, clear that when the Hat Party took power, 
all the trade and commercial policies were already in place. The new, eco-
nomic policy – pointed out by among others Heckscher – that was suppos-
edly introduced by the Hat Party was already established. Mercantilism was 
not introduced when the Hat Party took power as previous research usually 
claims, but during previous decades. What above all were missing at the start 
of the Hat Party’s reign were certain institutions to maintain, control and 
analyse this kind of economic policy. 
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